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Warto również aktywnie dbać 
o ich zdrowie – znaleźć środki 
na programy, które wspierają 
zdrowy tryb życia, zdrowe nawyki 
i zdrową dietę. Zwroty z takich 
inwestycji sięgają kilkuset 
procent!

Beata Dyraga i Łukasz Partyka
Pracodawca ma szeroki wachlarz bardzo 
skutecznych narzędzi do wspierania wśród 
swojej załogi zachowań prozdrowotnych 
– również takich, które oddziałują także na 
rodzinę i otoczenie pracownika. Ale po co 
to robić? Czemu miałoby służyć wchodzenie 
„z butami” w obszar niezaprzeczalnie pry-
watny, a nieraz wręcz – intymny?
Ależ dla pieniędzy, oczywiście! Zamiast szukać 
oszczędności kosztem wynagrodzeń czy etatów, 
warto oszczędzić w sposób znacznie przyjaźniej-
szy dla podwładnych.

Nieobecni i biernie obecni
Choroba pracownika to kłopoty i  koszty 
–  choćby z  koniecznością znalezienia za-
stępstwa. W dużych organizacjach dość ła-
two oszacować koszty sezonowych epidemii 
grypy i  przeziębień, albo chorób przewle-
kłych. Sama tylko grypa ograbia corocznie 
polskie firmy z sum idących w miliardy (Ra-
port „Grypa i jej koszty” EY 2013).

Nawet większym problemem od nieobecno-
ści chorego pracownika jest… jego obecność. 
Gdy ktoś przychodzi do pracy z  gorączką 
przytłumioną tabletkami, albo z bólem krę-
gosłupa, nie będzie pracował wydajnie. Zja-
wisko biernej obecności może mieć zresztą 
wiele przyczyn – od chorób fizycznych, pro-
blemów ze zdrowiem psychicznym (depre-
sja, do której bardzo wielu chorych nie chce 
się przyznać nawet przed sobą), po rozma-
ite problemy osobiste. Ponieważ ta ukryta 
absencja – nieobecność duchem – jest trud-
niejsza do uchwycenia, sieje w firmie spu-
stoszenie, obniżając wydajność wielu osób 
nawet o 40 proc.

Gdy człowiek zmaga się np. z  bezsenno-
ścią, w pracy będzie wiecznie zmęczony, po-
irytowany. Może wywoływać niepotrzebne 
konflikty. Może też powodować wypadki 
i wypadkom ulegać.
Pracodawca może te wszystkie kłopoty 
wkalkulować w  koszty albo –  zacząć im 
przeciwdziałać.

Ogranicz ryzyko choroby
Corporate wellness to zespół zintegrowanych 
działań, których celem jest zmaksymalizowa-
nie ludzkiego potencjału w firmie poprzez 
poprawę kondycji psychicznej i  fizycznej 
pracowników, ich stanu zdrowia, samoświa-
domości i poczucia realnego wpływu na wła-
sne życie. To działania pracodawcy w takich 
obszarach jak: zdrowie fizyczne, odporność 
emocjonalna, profilaktyka zdrowia, świado-
mość ekologiczna, rozwój społeczny, ergono-
mia pracy, balans praca-życie pracowników. 
Elementem polityki wellness w  firmie są 
także działania CSR na przykład w obszarze 
ochrony środowiska.

W USA wieloletnie programy corporate wel-
lness, prowadzone w wielu firmach z różnych 
branż, można już dość dokładnie badać. Oce-
nie wpływu takich wydatków na finanse praco-
dawcy poświęcony był między innymi projekt 
badawczy Berry’ego, Mirabito i Bauna. Jego 

wyniki ukazały się na łamach „Harvard Busi-
ness Review” w grudniu 2010 roku. 
– Dane dotyczące ROI was zaskoczą – za-
powiadają autorzy artykułu. Prezentowane 
wyniki dobrze prowadzonych programów 
corporate wellness dają w skali kilku lat bar-
dzo zachęcające zwroty z  inwestycji. I  nie 
są to wyniki przypadkowe, bo badano duże 
firmy, takie jak Chevron, Johnson & John-
son i SAS Institute.

Jak to liczono? Jeśli podzielić pracowników 
na grupy o wysokim, średnim i niskim ry-
zyku utraty zdrowia, kierownictwo może 
dość dokładnie planować i mierzyć działania 
nakierowane na przesuwanie ludzi do tej naj-
zdrowszej grupy. Projekty takie, jak kampa-
nie antynikotynowe, dietetyczna rewolucja 
w firmowej stołówce, czy inwestycje w er-
gonomię stanowisk pracy, można po kilku 
latach dość dobrze ocenić. Dział HR jed-
nej z badanych firm ustalił wspólnie z bada-
czami, że wydatki poniesione na przesunięcie 
10 proc. załogi z grup wyższego i średniego 
ryzyka do grupy niskiego ryzyka przyniosły 
ROI=600 proc. 

Badania koncentrowały się przy tym na mie-
rzalnych parametrach, takich jak przede 
wszystkim zwolnienia chorobowe i oszczęd-
ności związane z  ich redukcją. Sfera zjawisk 

trudniejszych do zmierzenia – biernej obecno-
ści, konfliktów i nadmiernego stresu – umyka 
ekonomistom również w tym przypadku.

Zdrowy pracownik zostanie 
z Tobą na dłużej
Przemyślane i dobrze prowadzone programy 
wellness w firmie znacząco obniżają odsetek 
dobrowolnych zwolnień i  zwiększają lojal-
ność pracowników. Poprawiają także wize-
runek pracodawcy, przyciągając najlepszych 
kandydatów.

Można nieśmiało zacząć przygodę z corporate 
wellness, krok po kroku wprowadzając pozy-
tywne dla zdrowia nowinki. Ryzykujemy jed-
nak, że chaotyczne działania niepowiązane ze 
sobą spójną polityką informacyjną będą nie-
skuteczne. Albo wręcz przejdą bez echa wśród 
pracowników, a w zarządzie zostaną uznane za 
wyrzucanie pieniędzy.
Przestańmy uważać tego typu działania za we-
wnętrzny PR i miły dodatek do pensji. Warto 
dostrzec ich strategiczną rolę w funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa. Nie chodzi wyłącznie 
o budowanie wizerunku dobrego pracodawcy 
– chodzi przede wszystkim o zysk.

Beata Dyraga jest prezesem Grupy Prodialog, prekursorką 
corporate wellness w Polsce  
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