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Podejście Polaków do aktywności 
fizycznej

Według danych CBOS od 1993 

r. systematycznie wzrasta 

odsetek mieszkańców Polski, 

którzy dbają o zdrowie. 

Obecnie dla połowy obywateli naszego 

kraju dobry stan zdrowia stanowi 

najważniejszą w życiu wartość, a 27 

proc. z nich uważa, że aktywność 

fizyczna jest głównym działaniem, które 

mogą podjąć w zakresie profilaktyki. 

64 proc. pracujących Polaków 

jest aktywnych fizycznie

(raport MultiSport Index 

Pandemia 2020)



Zdrowy pracodawca, dobry 
pracodawca

• Dla 70 proc. pracowników duże znaczenie ma to, czy pracodawca troszczy się 

o zdrowie swojej załogi 

• Aż 2/5 pracowników chce rozważyć w przyszłości wyłącznie pracę w firmach, 

które priorytetowo traktują samopoczucie pracowników

• W 2017 r. aż 80 proc. przedsiębiorstw deklarowało, że w ciągu najbliższych 

trzech lat zamierza poszerzyć ofertę świadczeń wspierających sport w 

organizacji 

Dane: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera „Zarządzanie 
Zdrowiem W Zakładach Pracy: aktywność fizyczna i zdrowe 

odżywianie się”; Poland Benefits Trends Survey, Willis Towers
Watson



Moc dopasowanych 
świadczeń

O skuteczności świadczeń pozapłacowych decyduje przede wszystkim

ich właściwe dopasowanie do aktualnego stylu życia pracowników,

dlatego z roku na rok na popularności zyskują benefity budujące

kulturę aktywności fizycznej w organizacji – takie jak karty MultiSport,

firmowe drużyny miejsca w przestrzeni biurowej do swobodnych

ćwiczeń. Pracodawcy chętnie sięgają po te rozwiązania, wsłuchując się

w potrzeby zespołu, a także dostrzegając wzajemne korzyści.



COVID-19 a aktywność 
fizyczna Polaków

Zamknięcie obiektów sportowych z powodu pandemii oraz towarzysząca jej izolacja 
były kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do ograniczenia aktywności 

fizycznej w ostatnim czasie wśród połowy pracujących Polaków. 

Pracownicy, którzy ograniczyli treningi, już po dwóch miesiącach odczuli wpływ 
zmiany sportowych nawyków na:

zdrowie (66 proc.)

samopoczucie (65 proc.) 

sylwetkę (65 proc.). 

Jednocześnie z deklaracji ankietowanych wynika, że w czasie pandemii co trzeci 
pracownik przebywał w pozycji siedzącej ponad 8 godzin dziennie. 

31 proc. pracujących Polaków, którzy pozostali aktywni fizycznie, w czasie pandemii 
korzystało z filmów z treningami online.

Dane Multisport Index Pandemia 2020



Popularność treningów online

37 proc. użytkowników MultiSport wybiera treningi online wzmacniające 
mięśnie

25 proc. sięga po filmiki dedykowane wspólnej aktywności z dziećmi

22 proc. ćwiczy, by poprawić wydolność organizmu.

16 proc. wybiera treningi wspierające relaksację i prawidłową postawę 
ciała

Dane Benefit Systems: Analiza treningów Użytkowników MultiSport podczas 
pandemii COVID-19



Aktywność w wersji online

Nowa Strefa Użytkownika to m.in. treningi live, treningi na życzenie,

wyzwania, kreator diety online, konsultacje z trenerami i dietetykami

online, propozycje aktywności dla dzieci, podcasty i webinary o zdrowym

trybie życia, materiały edukacyjne wspierające redukcję stresu, 7 tyg. kurs

mindfulness czy nauka j. języka angielskiego.

Do końca kwietnia 2020r. użytkownicy MultiSport

wykonali ponad 300 tysięcy treningów online
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