
Dobrostan 
pracowników 
receptą na 
efektywność pracy 
organizacji w czasie 
pandemii. 



Projekt More Happiness At 
Work 



Zwolnień lekarskich wydanych 

w Polsce w 2019r. zostało 

spowodowanych zostało  

zaburzeniami psychicznymi.  

Źródło: Dane ZUS 

8,5 % 
Polaków cierpi w Polsce na 

zaburzenia i różnego rodzaju 

problemy psychiczne wg 

szacunków Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii. 

Źródło: Dane ZUS 

 

8 mln. 



23,4 % 

Psychiatrów na każde 

100 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Eurostat, 2018 

9 
Polaków będzie mieć w ciągu 

swojego życia problemy natury 

psychicznej, zaburzenia 

depresyjne, lękowe lub kłopoty z 

zażywaniem substancji 

psychoaktywnych. 

 
Źródło: Badanie EZOP 



polskich pracowników 

oczekiwałoby od pracodawców 

wsparcia w zakresie 

profilaktyki problemów 

zdrowia psychicznego. 

Źródło: Badanie BUPA 

45 % 
Liderów przyznaje, że na ich 

stanowiskach trudno jest im 

rozmawiać o problemach ze 

zdrowiem psychicznym. 

Źródło: Badanie BUPA 

 

8% 



Zmiany 

technologiczne 

 
 
Big data, sztuczna inteligencja, 

boty i roboty, aplikacje mobilne, 

uczenie maszynowe- nasza nowa 

rzeczywistość. 

Zmiana modelu 

pracy 

 
 
Zmiana modelu nie tylko 

wymuszona pandemią, ale 

również rozwojem technologii. 

Funkcjonowanie w 

środowisku VUCA 

Funkcjonowanie w rzeczywistości 

VUCA wymaga 

ciągłej pracy nad nowymi 

modelami biznesowymi, 

ciągłej zmiany ról, projektów i 

strategii oraz dostosowywania 

się do zmieniających się 

warunków. 

Kultura "always-on", 

multitasking, 

nadmierna ilość 

bodźców, problemy 

z koncentracją 

• Technologie cyfrowe 

zrewolucjonizowały 

komunikację i sprawiły, że możemy być w 

kontakcie z pracą o każdej porze dnia i nocy. 

• Najbardziej 

charakterystyczną cechą 

naszego cyfrowego stylu 

życia jest to, że staramy się 

robić kilka rzeczy naraz. 



Wellbeing- ważność tematu 
Wzrost jakości 

obsługi Klientów 

Spadek rotacji 

Pracodawcy, którzy tworzą kulturę 

opartą o wellbeing uzyskują  

spadek w obszarze rotacji 

pracowników. 

Zwrot z inwestycji 

Zastosowanie programu okazuje się 

korzystne nie tylko dla budżetu, 

produktywności, a także wyników 

zdrowotnych. 

Niskie samopoczucie pracowników 

idą w parze z słabą jakością obsługi 

Klienta. 

Wzrost 
zaangażowania 

Badania wskazują, że pracownicy o 

bardzo dobrym samopoczuciu są 

dwukrotnie bardziej zaangażowani. 

Wzrost 
produktywności 

Pracownicy o wysokim poziomie 

samopoczucia wykazują większy 

entuzjazm w pracy i sa bardziej 

produktywni. 

Spadek absencji i 
prezenteizmu 

Badania Gallupa wskazują 41% 

redukcję absencji. 



Kiedy organizacja osiąga efekty? 



2012 

Nowa Zelandia- na mocy 

ustawy o zdrowiu o 

zdrowiu publicznym 

powstają dwa podmioty, 

których celem są 

działania na rzecz 

społeczeństwa 

cieszącego się 

pozytywnym stanem 

psychicznym. 

2021 

Polska- Związek Banków 

Polskich organizuje 

Konferencję "Bank bez 

wychodzenia z domu", 

podczas której porusza 

temat dobrostanu 

pracowników. 

2016 

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie- Rząd powołuje 

na stanowisko Ministra 

Stanu ds. Szczęścia 

Ohood Al. Roumi. 

2018 

Wlk. Brytania- Rząd 

tworzy stanowisko 

Ministra ds. Samotności, 

które obejmuje Tracey 

Crouch. 



 

Pytania? 


