
Program 
Zdrowie na Etacie 

kreatywne rozwiązanie 
wspierające aktywność 

pracowników



Powodem problemów zdrowotnych
jest przede wszystkim niezdrowy styl życia, tj. używki,  nadwaga i 

otyłość oraz dieta uboga w warzywa i owoce*

69%
mężczyzn

58%
kobiet

Zbyt wysoka masa ciała cechuje**

* Raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowy Zakład Higieny “Sytuacja zdrowotna ludności 
Polski i jej uwarunkowania”,  Warszawa 2018
** informacje wg. raportu WHO z 2016 r. dot. kondycji fizycznej wśród Polaków po 18 r. życia



liczba zawałów mogłaby spaść o blisko 

11000  

Gdyby co drugi nieaktywny fizycznie 
Polak  zaczął ćwiczyć,  to rocznie:

liczba przypadków raka piersi o 1 500

liczba przypadków raka jelita grubego o 

2 200  

liczba zgonów zmniejszyłaby się o 25 000

Źródło: dane MSiT, Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport
w odniesieniu do ponoszonych kosztów, Instytut Badań Strukturalnych, 2016 r.



AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA

…..bo w zdrowym ciele 
zdrowy duch !



Dzień Aktywności 

Prozdrowotne zalecenia dla  osób 

wykonujących pracę w określonej 

pozycji. Krótkie ćwiczenia 

dostosowane do wykonywanego 

stanowiska pracy.  

Warsztaty Zdrowego 
miejsca pracy

Z zakresu aktywności 

fizycznej i diety

Wykłady

Zajęcia takie jak mobilty, 

zdrowe i proste plecy, 

stretching

Ćwiczenia



ZDROWE 
ODŻYWIANIE

… bo jeżeli jesteśmy tym, 
co jemy,  to jedzmy 

mądrze!



Dzień Zdrowego Odżywiania

Rekomendacja dotycząca ilości 

spożywanych kalorii, odpowiedniego 

sposobu  odżywiania i prawidłowego 

postępowania w treningu sportowym.

Spotkania z 
dietetykami

Możliwość określenia ilości i 

masy tkanki tłuszczowej, 

masy mięśniowej oraz 

zawartości minerałów i 

wody w organizmie.

Wykłady

Z zakresu zdrowego 

odżywiania

Pomiary składu 
ciała



Dotychczas przeprowadzone dni Zdrowia  
na Etacie pokazują, że wraz ze wzrostem  

świadomości zdrowego stylu życia...

 zespoły integrują się,
 buduje się atmosfera wsparcia,
 ludzie zwyczajnie dobrze się bawią







ZDROWIE NA 
ETACIE

…to jeszcze więcej 
możliwości !



Masaże biurowe Pierwsza Pomoc

Warsztaty samoobrony

Konsultacje z 

trenerem

Warsztaty biegania



Oddech
Twoja broń do walki ze stresem



ZDROWIE NA 
ETACIE

komunikacja programu



Plakaty oraz komunikaty email







Galeria wymówek







Naklejki promujące zdrowe nawyki



ZDROWIE NA 
ETACIE

online



WEBINARY ĆWICZENIA ONLINESPOTKANIA ONLINE 

Z DIETETYKAMI I 

TRENERAMI



Ewa.Bartniczuk@benefitsystems.pl +48 797 398 509 eventy@benefitsystems.pl



Partnerzy

Patronat


