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ZDROWIE 

MENEDŻERA

W mojej opinii powyższe określe-
nie samo w sobie zawiera nadmier-
ne uproszczenie rzeczywistości 
i wskazuje na to, jakoby praca nie 
była częścią naszego życia, a wręcz 
z nim konkurowała. Zanim więc 
pochylimy się nad tym, czy posia-
danie tzw. Work Life Balance jest 
w ogóle możliwe, warto zastanowić 
się, o czym tak naprawdę mówimy 
i co wpływa na to, że posiadamy 
owo poczucie balansu lub wręcz 
przeciwnie – odczuwamy jego brak. 

Indywidualna sprawa
Przede wszystkim równowaga 
w życiu jest kwestią bardzo indy-
widualną i subiektywnie ocenianą. 
Czy bez wahania można powie-
dzieć, że ktoś, kto spędza w pracy 
dokładnie 8 godzin dziennie, bę-
dzie miał lepszy Work Life Balance
niż ta osoba, która na pracę prze-
znacza 12 godzin? To zależy i co 
więcej – powinniśmy wziąć pod 
uwagę wiele innych czynników niż 
tylko liczbę przepracowanych go-
dzin. Wymieniłabym wśród nich:
Bezpieczeństwo fi nansowe, które 
dotyczy kwestii kosztów życia tu 
i teraz vs. miesięcznych przycho-
dów, zabezpieczenia fi nansowego 
na przyszłość, możliwości realizo-
wania swoich pasji, jak i poczucia, 
że wynagrodzenie, które otrzymu-
jemy za naszą pracę, jest adekwat-
ne do naszych kompetencji i nasze-
go zaangażowania. Czy sami mamy 
poczucie owego bezpieczeństwa?

Jakość relacji, zarówno w obsza-
rze zawodowym, jak i prywatnym. 
Otoczenie, w którym funkcjonu-
jemy oraz wsparcie, jakie otrzy-
mujemy niezależnie od sytuacji 
każdego dnia, mają ogromny 
wpływ na nasze codzienne funk-
cjonowanie. Czy znajdujemy 
przestrzeń w naszych kalenda-
rzach na budowanie autentycz-
nych i wartościowych relacji? 
Poczucie sensu, które w obsza-
rze zawodowym dotyczy głównie 
wykonywanej przez nas pracy, ale 
bardzo często jest też związane 
z potrzebą zdefi niowania sensu 
w życiu, co widoczne jest coraz 
mocniej od czasów pandemii 
COVID-19. Czy sami realizujemy 
swoje role życiowe z poczuciem 
sensu? Jakie postawy kaskadujemy 
na innych?
Zdrowie, zarówno to fi zyczne 
i mentalne, które bardzo czę-
sto zaniedbujemy, stawiając na 
pierwszym miejscu inne obowiąz-
ki. Często sprowadza się to do 
działań, o których wszyscy wiemy, 
takich jak zdrowe odżywianie czy 
regularna aktywność fi zyczna, ale 
dotyczy także kwestii profi lakty-
ki zdrowia i reagowania w sytu-
acji wyzwań zdrowotnych. Czy 
znajdujemy na to czas w naszych 
codziennych agendach? Czy za-

chęcamy do tego naszych pracow-
ników i najbliższych?
Poczucie sprawczości, czyli przy-
wilej decydowania o tym, w jaki 
sposób, z kim i kiedy budujemy 
swoje życie, zarówno w sferze 
prywatnej, jak i zawodowej. Czy 
każdego z nas stać na taki przy-
wilej?

Sprzyjające środowisko 
zawodowe
Powyższa lista mogłaby być pew-
nie dużo dłuższa, zakłada bowiem 
czynnik wspomnianego wcześniej 
subiektywizmu i odczuwanego in-
dywidualnie szczęścia. Jednocze-
śnie uwypukla odpowiedzialność 
nas samych za poczucie balansu 
w życiu, które jednak nie byłoby 
możliwe bez sprzyjającego śro-
dowiska zawodowego. I tutaj po-
wstają trzy kluczowe z mojej per-
spektywy pytania:
Jaka jest odpowiedzialność orga-
nizacji, niezależnie od ich skali 
i branży, za budowanie takich 
miejsc pracy, które będą wspierały 
Work Life Balance naszych pracow-
ników, a z drugiej strony, które 
będą sprzyjały realizacji założo-
nych celów biznesowych?
Kto ową odpowiedzialność ponosi 
i kto jest wyznacznikiem standar-
dów, które wspierają długofalowy 

i zrównoważony rozwój organiza-
cji, jak i jej pracowników?
Jaka jest realna gotowość liderów 
do tego, aby dokonać rzetelnej 
oceny kultury naszych organiza-
cji i w razie potrzeby do podjęcia 
niezbędnych działań na rzecz bu-
dowania środowiska pracy, wspie-
rającego i promującego Work Life 
Balance? 
Budowanie Work Life Balance (przy 
czym sugerowałabym pozostawie-
nie określenia Life Balance lub po 
prostu Balance), wymaga z jednej 
strony autorefl eksji i zaangażowa-
nia ze strony każdego z nas na po-
ziomie indywidualnym, jak i kon-
sekwencji oraz odpowiedzialności 
ze strony zarządów naszych fi rm. 
Bazuje to bowiem na budowaniu 
codziennych doświadczeń, które 
wpływają na subiektywne odczu-
wanie spełnienia i satysfakcji. Co 
więcej, od jednej i drugiej stro-
ny wymaga wysiłku, dojrzałości 
i czasu. W społeczeństwie, w któ-
rym poziom „zarobienia” jest wy-
znacznikiem sukcesu, a chwalenie 
się dobrym życiem jest oceniane 
jako „butność”, budowane Life 
Balance może być bardzo długim 
procesem. Pytanie więc, na co tak 
naprawdę jesteśmy gotowi w wy-
miarze indywidualnym, jak i or-
ganizacyjnym?

Work Life Balance – czy to w ogóle możliwe
Określenie Work Life Balance nie jest niczym 
nowym – w większości międzynarodowych or-
ganizacji jest to trend doskonale znany od wielu 
lat, choć bardzo często bywa sprowadzany do 
niepowiązanych ze strategią biznesową inicja-
tyw, które mają umilić życie zawodowe naszym 
pracownikom. 

Head of HR Poland, 

Cushman & Wakefi eld

Anna Trochim
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Jeśli chodzi o biznes, rola mene-
dżera jest kluczowa i często nie-
doceniana. Dobry menedżer może 
przekształcić fi rmę z przeciętnej 
w ponadprzeciętną, utrzymując 
pracowników przy zadaniach, pod-
nosząc morale i produktywność, 
wprowadzając nowe praktyki i jak 
najlepiej wykorzystując ograniczo-
ny budżet. Ale co trzeba zrobić, aby 
być doskonałym menedżerem? Jak 
zarządza się osobami z niepełno-
sprawnościami? Jak można rozwijać 
swoje umiejętności zarządzania, 
aby rozwijać fi rmę?

Bądź doskonałym menedżerem
Obserwacja, komunikacja i infor-
macja zwrotna to najważniejsze na-

rzędzia w komunikacji menedżer-
skiej. Posiadanie jasnej struktury 
pomaga ustrukturyzować obserwa-
cje, rozmowy i wyznaczyć cele. Zna-
czenie posiadania celów jest bardzo 
ważne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy 
poprawić efektywność lub wprowa-
dzić usprawnienia w fi rmie.

Jak być menedżerem, 
kiedy w zespole są osoby 
z niepełnosprawnościami? 
Zarządzanie pracownikami niepeł-
nosprawnymi może wymagać wy-
jątkowych strategii, umiejętności 
i metod. Im szybciej uda się wpro-
wadzić osoby niepełnosprawne na 
rynek pracy, tym szybciej będzie 
można skorzystać z ich umiejęt-
ności. Możliwości ich potencjału 
wynikają ze stopnia ich wiedzy 
i umiejętności. Dzięki swojemu 

cennemu wkładowi okażą się naj-
bardziej wykwalifi kowanymi pra-
cownikami do zatrudnienia na 
danym stanowisku. Dlatego praco-
dawcy muszą skupić się na umie-
jętnościach, a nie niepełnospraw-
ności osób niepełnosprawnych. 

Różnorodność czyni nas lepszymi? 
Kilka wskazówek, jak włączyć pra-
cowników niepełnosprawnych do 
swojej fi rmy, spełniając jednocze-
śnie ich potrzeby, jak i potrzeby 
fi rmy
– Podchodź do pracowników 
z niepełnosprawnościami z takim 
samym szacunkiem jak do innych 
pracowników, wdrażając jednocze-
śnie dostosowania i interwencje 
adekwatne do ich potrzeb.
– Dzięki odpowiedniemu szkoleniu 
i przygotowaniu można odnieść 
sukces w zatrudnianiu i zarządza-
niu pracownikami z niepełno-
sprawnością. 
Od podszewki znam Kodeks pracy 
i ustawę o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Dzięki 
temu od  pięciu lat  skutecznie za-
rządzam zespołem wBPO Network, 
który składa się wyłącznie z osób 
z niepełnosprawnościami. Jednym 
z celów, jaki sobie stawiamy, jest 

walka z wszelkimi wykluczeniami 
osób z niepełnosprawnościami i re-
alizujemy go z zastosowaniem naj-
wyższych standardów etycznych. 
Wierzymy, że rozwiązania, które 
posiadamy, pomagają w pokony-
waniu barier i ograniczeń, łącząc 
ze sobą pracowników z niepełno-
sprawnością i pracodawców z ca-
łej Polski – o różnych potrzebach, 
oczekiwaniach oraz możliwościach.
Aby zatrudniona osoba była pro-
duktywna, powinna mieć wiedzę 
na temat narzędzi, którymi dys-
ponuje. Dzięki temu będzie mogła 
dobrze realizować swoje zadania 
związane z pracą.  Odpowiednie 
szkolenie techniczne jest kluczowe 
dla pracowników, aby mogli solid-
nie wykonywać swoją pracę, a tym 
samym pomogli fi rmie zwiększyć 
przychody i uzyskać przewagę kon-
kurencyjną na rynku.
Aby włączyć osoby niepełnospraw-
ne do pracy, należy skupić się na 
ich potrzebach i umiejętnościach, 
myśląc jednocześnie o korzyściach, 
jakie mogą zapewnić fi rmie. Nie-
zależnie od tego, czy zatrudniasz 
niepełnosprawnych, czy pełno-
sprawnych kandydatów, ważne 
jest, aby być uczciwym i przestrze-
gać przepisów prawa, aby zapobiec 
dyskryminacji. Osoby niepełno-

sprawne mają kwalifi kacje do pra-
cy w takim samym zakresie jak ich 
sprawni koledzy.

Dobry menedżer się rozwija
Większość fi rm będzie wymagać 
od menedżerów ukończenia pro-
jektów na czas. Wiąże się to z całą 
pewnością z dużo większym stre-
sem i odpowiedzialnością, która 
ciąży na osobie kierującej zespo-
łem przez cały okres jej pracy. Nie 
ulega wątpliwości, że ten, kto jest 
zatrudniony na stanowisku kie-
rowniczym, musi podnosić swoje 
kwalifi kacje zawodowe. Może to 
robić samodzielnie poprzez czyta-
nie różnorodnej i powiązanej lite-
ratury, ale również poprzez uczest-
nictwo w różnych szkoleniach 
i kursach. To bardzo dobre rozwią-
zanie, ale pamiętać należy przede 
wszystkim, by szkoleniowiec był 
odpowiednio wyedukowany oraz 
miał długoletnią i bogatą praktykę. 
Wyposażony w wiedzę, doświad-
czenie i regularne wsparcie w po-
staci szkoleń menedżer jest w sta-
nie zarządzać zespołem bardziej 
świadomie, a co za tym idzie, nie 
ulegać wypaleniu zawodowemu, 
czy nie poddawać się zwątpieniu. 
Bo poza praktyką menedżerowi 
potrzebna jest też silna psychika.  

ZDROWY MENEDŻER TO ZDROWY ZESPÓŁ 
– O PRZYKŁADZIE PŁYNĄCYM Z GÓRY
Wspaniali menedżerowie budują wspaniałe ze-
społy. Kiedy menedżer jest przykładem wysokich 
standardów, wszyscy inni pracownicy podążają za 
nim, co z kolei sprawia, że są bardziej produktywni 
i szczęśliwi. Osoby niepełnosprawne mają większe 
szanse na znalezienie stanowisk, które odpowiada-
ją ich potrzebom, jeśli mają wspaniałego przyjacie-
la i orędownika, jakim jest dobry menedżer.

CEO, BPO Network

Joanna Olszewska

MATERIAŁ PARTNERA

Badanie przeprowadzone na 
zlecenie enel-med we współ-
pracy z  IR Center na repre-
zentatywnej próbie ponad 
900 pracowników z  różnych 
branż (m.in. budownictwo, IT, 
produkcja i white collars)1 do-
wodzi, że 90 proc. osób czuje, 
że żyje w  bardzo niepewnych 
czasach. Analiza pokazuje, że 
pandemia, bessa gospodar-
cza, a  także wciąż toczący się 
w  Ukrainie konfl ikt militarny 
przewartościowały podejście 
do zdrowia i  dobrostanu wła-
snego oraz członków rodzin. 
Praca zdalna, czasowe ogra-
niczenie dostępu do lekarzy 

i  diagnostyki, brak ruchu oraz 
ukryte nadgodziny spowodo-
wane brakiem jasnego roz-
dzielenia czasu na dom i pracę 
uruchomiły z kolei lawinę złych 
nawyków i zaniedbań, których 
konsekwencje boleśnie dziś 
dotykają Polaków, pogarszając 
codzienną jakość ich życia. 

Odpowiednio 
zaprojektowana 
polityka prozdrowotna 
istotną składową 
Employer Brandingu 

Analiza IR Center pokazuje, 
że odpowiednio zaprojekto-

wana polityka prozdrowot-
na w  fi rmie może być istotną 
składową Employer Brandin-
gu. Polscy pracownicy ocze-
kują w  tej sferze aktywności 
pracodawców. Aż 73  proc. 
podkreśla, że abonament me-
dyczny w  miejscu pracy jest 
dla nich ważny. Co czwarta 
osoba uważa go natomiast za 
obowiązek pracodawcy. Po-
mimo tego, benefi t ten wciąż 
nie jest standardem – posiada 
go niewiele ponad 40  proc. 
zatrudnionych. Są to głównie 
osoby pracujące w  dużych 
fi rmach powyżej 250 pracow-
ników. Tymczasem w  małych 
przedsiębiorstwach opiekę 
medyczną zapewnioną ma 
mniej niż jedna trzecia re-
spondentów. 

Jak pokazują badania, wdroże-
nie nowoczesnych rozwiązań 
prozdrowotnych decyduje 
dziś o  przewadze konkuren-
cyjnej na rynku pracy. Firmy, 
które oferują pracownikom 
rozwiązania medyczne, są 
postrzegane jako organizacje 
lepiej dbające o  zatrudnio-
nych (77  proc.) oraz chętniej 
polecane jako pracodawcy 
(69  proc.). Na wizerunek fi r-
my wpływa również fakt, że 
wdrożenie poprzedzone jest 
rzetelną analizą, a  oferta zo-

staje w  miarę możliwości do-
pasowana do indywidualnych 
potrzeb. Aż 94 proc. badanych 
podkreśla, że benefi ty powin-
ny być personalizowane. 

Z  drugiej strony pracownicy 
coraz częściej są skłonni par-
tycypować w kosztach pakie-
tów medycznych. Aż 60 proc. 
badanych byłaby gotowa 
dopłacić do pakietu zdro-
wotnego dopasowanego do 
potrzeb swoich i swojej rodzi-
ny. Taką gotowość wykazuje 
53  proc. pracowników umy-
słowych, a  59  proc. jeśli mia-
łoby pewność, że w  pakiecie 
znajdą się usługi stomatolo-
giczne. Badani najczęściej de-
klarowali, że byliby w  stanie 
dopłacić za rozszerzoną ofertę 
stomatologii zachowawczej 
i estetycznej. 

Silne trendy 

Wellbeing i  work-life balance 
to dwa silne trendy, które zna-
cząco wpływają na oczekiwa-
nia zatrudnionych. Pracowni-
cy umysłowi zrozumieli, 
że do efektywnej pracy 
niezbędny jest optymalny 
stan psychofi zyczny, dla-
tego w kolejnych latach bę-
dzie rosło zapotrzebowanie 
także na profi laktykę psycho-

logiczną. Istotny okaże się nie 
tylko dostęp do specjalistycz-
nych form leczenia, ale także 
precyzyjnej diagnostyki. Pra-
cownicy coraz bardziej ocze-
kują szerokiej oferty zdrowot-
nej oraz wyczucia i  dbałości 
o  ich prywatność w  procesie 
dobierania usług. 

Wszelkiego rodzaju benefi -
ty prozdrowotne są obecnie 
niezbędne w budowaniu kul-
tury organizacyjnej, która za-
pewni pracownikom wsparcie 
i optymalne warunki rozwoju 
osobistego, a zarazem przeło-
ży się na wzrost efektywności 
pracy. 

Więcej o  badaniu na pakiety-
medyczne.enel.pl

1. Rola pracodawcy w  czasach nie-

ustannych zmian: Jak personalizo-

wać ofertę dla pracowników i  wyjść 

naprzeciw ich potrzebom?. Raport 

2022.

Trendy w polityce prozdrowotnej 
Dynamiczne przemiany gospodarcze i niepew-
ność społeczno-polityczna sprawiają, że fi rmy 
i zarządzający mierzą się dziś z zupełnie nowy-
mi zjawiskami. Zmienił się rynek, organizacja 
pracy i podejście pracowników do warunków 
zatrudnienia, a także ich oczekiwania wobec 
pracodawców. Jak wynika z badania enel-med 
przeprowadzonego we współpracy z IR Center, 
pracownicy stawiają zdrowie własne i bliskich 
na pierwszym miejscu. Od pracodawców ocze-
kują kompleksowej oferty, która uwzględni 
zarówno kwestię opieki medycznej, jak i roz-
wiązania promujące dobrostan psychiczny 
i mądrą profi laktykę.
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Krótkoterminowe 
poświęcenie z myślą 
o długoterminowych celach
53 proc. ankietowanych twierdzi, 
że zdrowe odżywianie jest dla nich 
obecnie jednym z pięciu prioryte-
tów w zakresie dobrego samopo-
czucia, a 46 proc. wymienia na tej 
liście także kontrolę wagi. Zdaniem 
Polaków, odżywianie odgrywa zna-
czącą rolę w osiąganiu celów well-
ness. Co więcej, gdy przyjrzymy się 
intencjom konsumentów, widać, że 
77 proc. badanych zadeklarowało 
gotowość do krótkoterminowego 
„poświęcenia” z myślą o długoter-
minowych korzyściach zdrowot-
nych. Kiedy jednak zagłębimy się 
w kwestię realizacji celów, badania 
odsłaniają zupełnie inną rzeczywi-
stość.

Prawidłowe odżywianie 
tylko w teorii
Pomimo danych wskazujących, że 
zdrowe odżywianie i kontrola wagi 
są kluczowymi celami dla wielu 
osób, w odpowiedzi na pytanie: 

„Jak często obecnie odżywiasz się 
zdrowo?”, ponad połowa badanych 
stwierdziła, że odżywia się zdrowo 
tylko czasami, rzadko lub w ogó-
le nie przestrzega zasad zdrowego 
odżywiania. Porównanie danych ze 
wszystkich badanych krajów suge-
ruje, że polscy konsumenci uważają 
się za najmniej zdrowych w całej 
Europie. Gdy zestawimy te wyni-
ki z kolejnymi danymi – 43 proc. 
ankietowanych przyznaje, że spo-
żywa za mało owoców i warzyw, 
a 19 proc. uważa, że nie spożywa 
wystarczającej ilości białka (naj-
wyższy odsetek spośród wszyst-
kich krajów europejskich) – staje 
się oczywiste, że nasze intencje 
i działania w sferze zdrowia nie są 
spójne. – Dobre intencje dotyczące 
wellness są wyraźnie widoczne, ale 
musimy się zastanowić, co możemy 
zrobić, by wspierać konsumentów 
w pokonywaniu barier i przekształ-
caniu zamiarów w rzeczywistość 
– mówi Andrea Bertocco, dyrektor 
ds. naukowych Herbalife Nutri-
tion w regionie Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki – Bez wątpienia 
zdrowe odżywianie i prowadzenie 
zrównoważonego, aktywnego sty-
lu życia mogą stanowić wyzwanie. 
Dlatego powinniśmy skupić się na 
edukowaniu konsumentów na te-
mat różnych opcji, jak osiągać cele 
wellness w sposób pasujący do ich 
stylu życia. – Prawidłowo skompo-
nowana dieta jest obecnie bardzo 
łatwa do stworzenia dzięki pro-
duktom bogatym w składniki od-
żywcze o naukowo przebadanych 
formułach. Aktywność fi zyczna też 
nie sprowadza się tylko i wyłącznie 
do ćwiczeń na siłowni – dodaje 
Bertocco – Pod wieloma względa-
mi musimy zmienić nasze myślenie 
i pomóc konsumentom w porusza-
niu się po ich własnej mapie well-
ness w ramach różnych dostępnych 
obecnie opcji. Zasadniczo zdrowe 
odżywianie nie musi oznaczać tego 
samego dla każdego – spersonali-
zowanie planu w oparciu o nauko-
we informacje jest niezbędne do 
osiągnięcia celu.

Polacy zwracają uwagę na 
niską zawartość cukru
Analiza zwyczajów zakupowych 
polskich konsumentów wyka-
zała, że przy wyborze żywności 
największe znaczenie mają: niski 
poziom cukru (34 proc.), zawar-
tość witamin i składników mine-
ralnych (37 proc.) oraz naturalny 
skład produktów (43 proc.). To 
oczywiste preferencje w grupie 
osób, które chcą poprawić swo-

je samopoczucie, ale interesujący 
okazał się inny fakt: unikanie po-
karmów pochodzenia zwierzęce-
go (5 proc.) i spożywanie dużych 
ilości białka (14 proc.) uzyskały 
mało wskazań, co sugeruje brak 
zrozumienia, w jaki sposób te dwa 
aspekty mogą wpływać na zdrowie 
w dłuższej perspektywie. Badanie 
wykazało także, że starsze osoby 
częściej uważają, że zdrowe odży-
wienie wymaga spożywania białka 
pochodzenia zwierzęcego. – Ogra-
niczenie spożywania produktów 
zwierzęcych, zwłaszcza czerwone-
go mięsa, może przyczyniać się do 
poprawy zdrowia. Warto włożyć 
więcej pracy, by pomóc konsumen-
tom uzyskać właściwy obraz tego, 
w jaki sposób stosowanie zbilanso-
wanej diety wpłynie korzystnie na 
ich samopoczucie. Ma to znaczenie 
zarówno z perspektywy zdrowia, 
jak i środowiska naturalnego – tłu-
maczy Andrea Bertocco.

Świadomość zmian klimatycznych 
nie wpływa na wybór diety
Zdrowie miało kluczowe znacze-
nie dla ankietowanych, ale dba-
nie o dobro całej planety także 
pojawiło się na liście ważnych dla 
nich celów. Prawie połowa uczest-
ników badania (43 proc.) zgodzi-
ła się z opinią, że zmiana klimatu 
wpłynie na kupowaną przez nich 
żywność. Jednak deklarowana chęć 
dokonywania bardziej zrównowa-
żonych wyborów żywieniowych 
zderzyła się z następującymi dany-

mi: 35 proc. osób przyznało, że nie 
jedzą roślinnych zamienników na-
biału, a 26 proc. – że nie jedzą ro-
ślinnych białek i nie chcą robić tego 
w przyszłości. Oczywiście, wyrażają 
zatroskanie nadmierną emisją dwu-
tlenku węgla, ale nie łączą jej z fak-
tem, że przemysł mięsny, zwłaszcza 
produkcja wołowiny, która ma 
największy wpływ na emisję gazów 
cieplarnianych ze wszystkich pro-
duktów spożywczych1, przyczynia 
się do zmian klimatycznych.

Dobre intencje to pierwszy 
krok na drodze do zmiany
Jak wynika z badań, konsumenci 
wyrażają chęć poprawy własne-
go samopoczucia i dokonywania 
wyborów, które mają pozytywny 
wpływ na całą planetę. Jednak mię-
dzy deklaracjami a podejmowany-
mi działaniami istnieje wyraźny 
rozdźwięk. – Brakuje czegoś, co 
pozwoliłoby przekuć pozytywne 
zamiary w konkretne działania 
– podsumowuje Konrad Szałkie-
wicz, dyrektor generalny Herba-
life Nutrition – Może to wyni-
kać z braku narzędzi, wsparcia, 
edukacji. Jeśli mamy zmierzyć się 
z epidemią otyłości i zmianami 
klimatycznymi, musimy zapewnić 
konsumentom narzędzia i infor-
macje, które pomogą im osiągnąć 
cele – podsumowuje.
[1] https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/

zasady-zdrowego-zywienia/jak-zmniejszyc-

ilosc-miesa-czerwonego-oraz-przetworow-

miesnych-w-diecie/

Największym zainteresowaniem w 
tym roku cieszył się dostęp do do-
datkowej profi laktyki okulistycznej 
(+465 proc.) i onkologicznej (+87 
proc.). Coraz więcej pracodawców 
decyduje się też na zapewnienie pra-
cownikom dodatkowego wsparcia 
medycznego w walce z powikłania-
mi po COVID-19. Dostęp do pomo-
cy medycznej ułatwiają teleporady, 
które nadal stanowią 30 proc. kon-
sultacji lekarskich.
Jak duże mamy zaległości zdro-
wotne spowodowane pandemią, 
widać było już w 2021 r., kiedy 
liczba zrealizowanych świadczeń 
medycznych – konsultacji i badań 
diagnostycznych – wzrosła prawie 
w każdym obszarze systemu opieki 
zdrowotnej. Czasem były to wzro-
sty nawet o kilkadziesiąt procent 
rok do roku (np. świadczenia on-
kologiczne). A w tym roku jeszcze 
uważniej dbamy o swoje zdrowie. 
Z obserwacji SALTUS Ubezpie-
czenia wynika, że liczba wszystkich 
świadczeń zamawianych i zrealizo-

wanych w ramach dobrowolnych 
ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła 
w 2022 r. o 40 proc. w porównaniu 
z 2021 r.
– Wynika to z kilku przyczyn. Nie-
stety dalej nadrabiamy zaległości 
zdrowotne z poprzednich lat, ale 
trzeba też zauważyć, że pandemia 
zwiększyła naszą dbałość o zdrowie. 
Z większą rozwagą podchodzimy 
do badań profi laktycznych, któ-
rych nie unikamy tak jak wcześniej. 
Wpływ na to ma moim zdaniem 
m.in. zwiększone zainteresowanie 
prywatną opieką zdrowotną, co 
widać w stale rosnącej liczbie ubez-
pieczonych w ramach nieobowiąz-
kowych polis zdrowotnych, w czym 
szczególną rolę odgrywają praco-
dawcy dzięki benefi tom pozapłaco-
wym. Uważam też, że duży wpływ 
na lepsze dbanie o zdrowie ma rów-
nież upowszechnienie teleporad. To 
wygodna forma zasięgnięcia porad 
lekarskich, więc nie zwlekamy i nie 
odkładamy wizyt – zauważa Mar-
cin Załęski, Dyrektor Działu Ubez-

pieczeń Zdrowotnych i Pracowni-
czych w SALTUS Ubezpieczenia.
Największy wzrost zainteresowa-
nia profi laktyką ubezpieczyciel za-
obserwował w okulistyce – ponad 
4,5-krotny wzrost świadczeń zwią-
zanych z nabytymi wadami wzro-
ku w porównaniu z 2021 r. Drugim 
ważnym obszarem była opieka 
onkologiczna, gdzie zauważono 
87 proc. zwiększenie ilości zama-
wianych porad lekarskich i badań 
diagnostycznych.

Rośnie zainteresowanie 
programami profi laktycznymi
Istotny wpływ na zamianę podej-
ścia Polaków do profi laktyki mają 
między innymi benefi ty pracowni-
cze w formie ubezpieczenia zdro-
wotnego czy pakietu medycznego. 
Owszem, ten dodatek pozapłacowy 
od lat jest na czele listy najbardziej 
pożądanych przez Polaków korzyści 
związanych z zatrudnieniem i pra-
codawcy zdawali oraz zdają sobie 
z tego sprawę. Jednak w 2022 r. fi rmy 
zdecydowanie rozważniej dobierają 
ich zakres. Stawiają przede wszyst-
kim na jakość zapewnianej profi -
laktyki. W miejsce szerokich, choć 
ograniczonych programów (z limita-
mi wizyt i badań), stawiają na punk-
towe, ale nielimitowane wsparcie 
w obszarach, gdzie pracownicy tego 
najbardziej potrzebują.
– Zauważamy większe niż wcześniej 
zainteresowanie programami profi -
laktycznymi dla pracowników, czyli 
zestawami badań i konsultacji le-
karskich, mających zapobiegać kon-
kretnym problemom zdrowotnym. 
W tym roku pracodawcy najczęściej 
decydowali się na zapewnienie pra-
cownikom dodatkowej ochrony on-
kologicznej, nabytych wad słuchu 
i wzroku oraz dostępu do świadczeń 

zwalczających choroby układu od-
dechowego oraz powikłania związa-
ne z przechorowaniem COVID-19 
– mówi Marcin Załęski z SALTUS 
Ubezpieczenia.

3 na 10 porad lekarskich 
wykonujemy zdalnie
Teleporady nadal stanowią 
ok. 30 proc. wszystkich konsultacji 
lekarskich, które wykonujemy. Przy-
zwyczailiśmy się do nich, ponieważ 
drastycznie skracają czas oczekiwa-
nia na pomoc. Trzeba też zauważyć, 
że w ten sposób możemy skonsulto-
wać się nie tylko z internistą, ale leka-
rzem każdej specjalizacji. Warto też 
pamiętać, że z prywatnej opieki me-
dycznej korzystają nie tylko miesz-
kańcy miast o dużym nasyceniu 
placówek prywatnych, a mieszkańcy 
całej Polski. W ich przypadku do-
stęp do teleporad specjalistycznych 
jest szczególnie istotne. To zapew-
ne przekłada się też na nieustający 
wzrost popularności dodatkowych 
ubezpieczeń zdrowotnych. Według 
najnowszych danych Polskiej Izby 
Ubezpieczeń liczba osób korzysta-
jących z polis nieobowiązkowych 
na koniec trzeciego kwartału 2022 r. 
wynosiła 4,08 mln. To o 10,6 proc. 
więcej niż rok wcześniej.

Uważamy się za najmniej zdrowych w Europie 
Prawidłowe odżywianie, większa aktywność fi -
zyczna, lepsza jakość snu i zmniejszanie naszego 
negatywnego wpływu na planetę – nowe badanie 
konsumenckie przeprowadzone na zlecenie Her-
balife Nutrition ujawniło, że Polacy chcą popra-
wić zarówno stan swojego zdrowia, jak i kondy-
cję świata, w którym żyją. Jednak za dobrymi 
intencjami nie idą działania.

POSTAWILIŚMY NA PROFILAKTYKĘ 
OKULISTYCZNĄ I ONKOLOGICZNĄ
Dalej nadrabiamy zaległości zdrowotne, ale 
stawiamy też na profi laktykę. Liczba zrealizowa-
nych w 2022 r. świadczeń ambulatoryjnych wzro-
sła o 40 proc. w porównaniu z 2021 r. 
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