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ZRóWNOWAżONy ROZWój jAKO 
cZyNNIK POPRAWIAjący DObROStAN

W nowej normalności, w której się znajdujemy, 
jest bardziej oczywiste niż kiedykolwiek, że dbanie 
o dobrostan („well-being”) pozwala przywrócić sens, 
poczucie posiadania wspólnego celu i osiągania 
pozytywnych wyników w wirtualnym miejscu pracy. 
Każda organizacja musi podjąć to wyzwanie i poznać 
najlepsze praktyki dotyczące dobrostanu. Każdy 
z nas inaczej rozumie pojęcie dobrostanu i inaczej 
go doświadcza. Niezwykle ważne jest, abyśmy 
w ramach sektora byli w stanie to dostrzec i aktywnie 
przekształcać się w organizacje, które dbają o dobre 
samopoczucie pracowników na wielu wymiarach.

Pojęcie „dobrostan” nabiera coraz większego znaczenia 
także dla polskich liderów, zwłaszcza w świetle 
dynamicznego rozwoju sektora usług biznesowych. 
Firmy myślące postępowo, które obserwują zmianę 
dokonującą się w społeczeństwie i tym samym 
w preferencjach pracowników włączyły dobrostan 
do swojej kultury korporacyjnej. Organizacje takie 
zaczęły poszukiwać alternatywnych, bardziej 
naukowych metod budowania wartości, marki 
pracodawcy, zaangażowania i mechanizmów 
utrzymania pracowników, aby wyróżnić się na tle innych 
i być w stanie skuteczniej przyciągać i utrzymywać 
utalentowanych pracowników. Dobrostan pracowników 
ma również kluczowe znaczenie dla sukcesu 
organizacji i jej zrównoważonego rozwoju.

Dla mnie osobiście największą inspiracją, jeśli 
chodzi o dobrostan była książka Spełnienie. 

Nowy wymiar twojego sukcesu autorstwa Arianny 
Huffington. Już kilka lat temu była to według mnie 
pozycja zmieniająca reguły gry. Autorka z pasją 
przedstawia przekonujące argumenty za potrzebą 
przedefiniowania tego, co rozumiemy pod pojęciem 
„sukces” w dzisiejszym świecie. Coraz więcej ludzi 
zaczyna zdawać sobie sprawę, że naprawdę udane 
życie to o wiele więcej niż tylko coraz wyższa pensja 
i lepszy gabinet. Nasza nieustająca pogoń za dwoma 
tradycyjnymi miernikami sukcesu – pieniędzmi 
i władzą – doprowadziła do epidemii wypalenia i chorób 
związanych ze stresem, a także do pogorszenia jakości 
naszych relacji międzyludzkich, życia rodzinnego 
i – paradoksalnie – również naszych karier. Będąc 
w kontakcie z całym światem 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, tracimy kontakt z tym, co naprawdę 
się liczy. Obecnie zmagamy się z chronicznym 
zmęczeniem wynikającym z wycieńczenia fizycznego 
i psychicznego. Dla wszystkich organizacji 
myślących o długoterminowym rozwoju i sukcesie, 
dobrostan stał się kierunkiem strategicznym. 

Inwestowanie w programy dobrostanu dla pracowników 
jest równie ważne, jak inwestowanie w technologię 
czy inne zmiany w miejscu pracy. Jeżeli 
nie zachowamy strategicznej równowagi między 
naszym podejściem do pracowników a organizacji, 
w której pracują, to po prostu nie będzie możliwe 
osiągnięcie długoterminowej odporności działalności 
biznesowej i możliwości jej dalszego rozwoju.

Anna Berczyńska,  
Wiceprezes ds. Talentów, ABSL
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W ABSL temat dobrostanu traktujemy z perspektywy 
holistycznej, opartej na doświadczeniach 
naszych członków, a także na cennym wkładzie 
naszych strategicznych partnerów i ekspertów. 
Uczymy się od najlepszych, dlatego kierujemy 
się światowymi standardami i wyznaczonymi przez 
ONZ celami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem celów numer 5 – równość płci, 
numer 8 – godna praca i wzrost gospodarczy 
oraz numer 10 – zmniejszanie nierówności.

W ABSL chcielibyśmy pracować nad dobrostanem 
patrząc z trzech perspektyw. Pierwsza z nich dotyczy 
polityk korporacyjnych i programów świadczeń. 
Obejmuje ona elastyczne pakiety świadczeń, 
techniki uważności („mindfulness”) i redukcji stresu 
dla pracowników, inicjatywy na rzecz różnorodności 
i włączania wspierające również projekty promujące 
równe rodzicielstwo i wynagrodzenia, a także 
propagowanie zrównoważonego rozwoju i ram prawnych.

Druga perspektywa to kompetencje przywódcze 
i edukacja. Kluczowe jest tu zdefiniowanie nowego 
wzorca lidera i zapewnienie menedżerom możliwości 
rozwoju, dlatego ABSL oferuje sektorowy program 
mentoringu. Ponadto ABSL koncentruje się na takich 

kwestiach jak wirtualne zaangażowanie i związana z nim 
technologia traktowana jako enabler, a także bieżące 
zarządzanie, równe szanse zawodowe i mapowanie 
umiejętności, które będą potrzebne w przyszłości.

Z kolei trzecia perspektywa obejmuje opracowanie 
nowych, hybrydowych modeli pracy, które 
umożliwią pracownikom płynne przechodzenie 
pomiędzy pracą w firmie a pracą zdalną. Obejmuje 
ona również uwzględnienie fizycznych parametrów 
miejsca pracy dla biura hybrydowego.

Na koniec cytat ze wspomnianej już Arianny Huffington:

„Sukces dla mnie to wykraczanie 
poza pieniądze i władzę; to mierzenie 
sukcesu trzecim wskaźnikiem, 
którego fundamentami są: 
dobrostan, mądrość, zdolność 
do podziwu i dawania z siebie innym. 
Same w sobie, pieniądze i władza 
są jak stołek o dwóch nogach. Możesz 
na nich przez chwilę balansować, 
ale w końcu się przewrócisz. Nie da 
się dalej definiować sukcesu w taki 
sposób, w jaki robiliśmy do tej pory”.
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HAPPINESS At WORK  
– mODA cZy KONIEcZNOść 
DZISIEjSZycH cZASóW?

Czy jesteś szczęśliwy w swojej pracy? Czy ludzie, 
z którymi pracujesz, są szczęśliwi? Odkrycia psychologii 
pozytywnej z ostatnich kilkunastu lat wyraźnie wskazują, 
że warto sobie zadawać te pytania i transformować 
miejsca pracy w kierunku tych szczęśliwszych.

Dlaczego? Badacze z University of Warwick w Wielkiej 
Brytanii stwierdzili, że ludzie, którzy są szczęśliwi 
w pracy, są o około 12% bardziej wydajni. Shawn 
Anchor, autor „The Happiness Advantage”, oszacował 
korzyści szczęśliwej firmy – 37% wzrost sprzedaży, 
31% wzrost wydajności oraz 19% wzrost dokładności 
wykonywanych zadań, jak również znaczną 
poprawę stanu zdrowia i jakości życia personelu. 
Badania National Academy of Sciences z 2011 
wskazują także, że ludzie szczęśliwi żyją dłużej.

Badań w tej dziedzinie jest coraz więcej i wszystkie jasno 
wskazują, że szczęśliwsze miejsca pracy przyczyniają 
się nie tylko do wzrostu zaangażowania, produktywności, 
kreatywności, współpracy, motywacji, ale też 
przekładają się na poprawę wyników finansowych firmy. 

Można pomyśleć, że zapewnianie takich 
korzyści jak wysokie wynagrodzenie, system 
premii, darmowy lunch, masaże w biurze, karnet 

na siłownie czy darmowe usługi medyczne, zapewnią 
poczucie szczęścia w pracy. Okazuje się jednak, 
że choć wynagrodzenie i benefity mają istotny wpływ 
na przyciąganie ludzi do danego miejsca pracy, 
to nie są one wystarczające, by zbudować otoczenie, 
w którym ludzie czują się szczęśliwi. Jak w swoich 
pracach wskazał noblista Daniel Kahneman, jeśli 
wynagrodzenie lub benefity będą (według naszej 
oceny) niesprawiedliwie rozdysponowane, mogą 
przyczynić się do poczucia niezadowolenia.

Podejść do szczęścia w pracy jest wiele, niemniej 
jednak dotykają one podobnych filarów. Ojciec 
psychologii pozytywnej Martin Seligman w modelu 
PERM rekomenduje skupiać się na pozytywnych 
emocjach, wzmacniać zaangażowanie, nieustannie 
budować i wzmacniać relacje, poszukiwać sensu 
w pracy, a także mieć poczucie osiągania. Duńska 
firma Woohoo Inc. pionierzy w dziedzinie Happiness 
at Work twierdzą, że wyniki i relacje są najważniejszymi 
czynnikami, które zapewniają ludziom szczęście 
w pracy. Z kolei guru „happinessu” profesor Sonja 
Lyubomirsky uważa, że na nasze szczęście w 50% 
wpływają geny, w 10% wypadki losowe, a w 40% 
to my mamy wpływ na nasze odczuwanie szczęścia. 
Twierdzi także, że w środowisku pracy bardzo 

Katarzyna Kern,  
Katarzyna Kern, HR & Happiness at Work Konsultant, pierwszy polski 
certyfikowany Chief Happiness Officer, partner w międzynarodowym network 
Happiness Managerów Woohoo inc Happiness at Work
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ważna jest różnorodność oferowanych sposobów 
na podnoszenie szczęścia w pracy, aby pracownicy 
mogli dostosowywać te rozwiązania do swoich potrzeb.

Aby uczynić miejsce pracy szczęśliwszym, warto 
zadbać o kilka kluczowych elementów, takich jak: 

1. Zachęcanie do niezapowiedzianych, pozytywnych 
zachowań wśród pracowników, nakierowanych 
na wzajemne budowanie relacji i wspieranie się. 
Kiedy po raz ostatni zrobiłeś coś przyjemnego 
i bezinteresownego dla swojego współpracownika? 
Badania naukowe pokazują, że losowy element 
tych działań ma duże znaczenie. Centrum 
przyjemności/nagrody w mózgu jest mniej 
aktywne, gdy wiemy, że coś dobrego, np. 
miesięczna premia nadchodzi, ale jednocześnie 
może być stymulowane nawet trzy razy bardziej, 
gdy spotyka nas coś dobrego i niezapowiedzianego.

2. W czasie procesów rekrutacyjnych poszukuj 
nie tylko kandydatów, którzy spełniają wszystkie 
wymagania formalne, ale również tych, 
których cechuje wysoki poziom szczęścia. 
Znana kanapkowa globalna sieć restauracji 
„Pret A Manger” uważa, że łatwiej jest 
im zatrudniać, szczęśliwych ludzi i nauczyć 
ich robić kanapki, niż na odwrót.

3. Powstrzymuj i zapobiegaj negatywnym 
zachowaniom w firmie, skupiając się jednocześnie 
na tym, co dobrego się dzieje (każdego dnia 
zdarza się coś pozytywnego!). Negatywne emocje 
są trzy razy bardziej zaraźliwe niż pozytywne. 
Skupianie się na plotkach, narzekaniu 
i negatywnych zachowaniach nie prowadzi 
do niczego dobrego, a tylko pogarsza nastrój. 
Warto pracować nad tworzeniem codziennego 
nawyku doceniania tego, co dobrego się zdarzyło. 
Niektóre firmy stosują na przykład zasadę 
publikowania w intranecie „karteczek” z trzema 
dobrymi zdarzeniami z dnia. Takie małe, 
pozytywne zachowania przyczyniają się do 
poprawy atmosfery wśród współpracowników.

4. Świętuj sukces. Warto podać tutaj przykład 
firmy LEGO, która kilkanaście lat temu była 
na skraju bankructwa, w wyniku wprowadzania 
kolejnych innowacji i braku odpowiedniej 
kontroli finansowej. Po kilku latach wytężonej 
pracy naprawczej, na spotkaniu wszystkich 
pracowników, nowy dyrektor generalny Jorgen 
Vig Knudstorp ogłosił pierwszy zysk firmy, 
ale wiadomość ta spotkała się z milczeniem. 
LEGO nie miało kultury świętowania sukcesu, więc 
ludzie po prostu nie wiedzieli jak zareagować. 
Teraz pozycją obowiązkową w każdym programie 
spotkań jest świętowanie tego, co komuś 
się udało, i ma to ogromny wpływ na jakość 
oraz produktywność wszystkich spotkań.

5. Daj swoim współpracownikom prawo do błędów 
– błędy są elementem uczenia się. Jeśli to zrobisz, 
ludzie będą bardziej otwarci do przyznawania 
się do tego, że popełnili błąd. Brak strachu przed 
popełnianiem błędów, przyczynia się też do większej 
kreatywności i większej produktywności, a na 
końcu do większej satysfakcji z pracy.

6. Jako doświadczony facylitator szczególnie 
zachęcam także do regularnego dialogu 
między zespołami, a także pracownikami 
i leadershipem poprzez warsztaty facylitacyjne. 
Magia facylitacji pozwala nie tylko wzmacniać 
relacje i rezultaty w firmie, ale także wspomaga 
poczucie odpowiedzialności wśród pracowników 
i tworzy bardziej partycypacyjne środowisko pracy, 
które prostą drogą prowadzi do podnoszenia 
poziomu szczęścia. Gorąco wierzę, że Happiness 
at Work powinien być w organizacjach normą, 
a nie wyjątkiem, bo praca ma ogromny wpływ 
na całe nasze życie, a kiedy jesteśmy szczęśliwi 
w pracy, jesteśmy też szczęśliwsi po pracy, 
co przekłada się na bycie lepszym rodzicem, 
partnerem, sąsiadem. Zacznijmy zatem 
już dziś. Happiness is something we do!
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DO PRAWIDłOWEGO DbANIA 
O DObROStAN NIE WyStARcZy 
APLIKAcjA cZy ZbIóR ZASAD

COVID-19 nie tylko ujawnił w niektórych firmach 
fundamentalne problemy dotyczące dobrostanu 
pracowników, ale jest też okazją do stymulowania 
innowacyjności i popularyzacji dobrych praktyk. 
Pracownicy są znużeni powierzchownym 
poczuciem celu w korporacjach – chcą bardziej 
holistycznego podejścia do kwestii dobrostanu. 

W obliczu wyzwań związanych z pracą zdalną lub – 
w wielu przypadkach – całkowitym brakiem pracy, ludzie 
na całym świecie zmagają się z tym, jak dać sobie radę 
pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym 
w sytuacji, gdy tak znaczna część możliwości 
do interakcji i wsparcia zniknęła z dnia na dzień. 

W latach 2018-2020 Fundacja The Adecco Group 
wypracowała nowe podejście do dobrostanu, którego 
efektem jest model Workforce Vitality. To holistyczne 
podejście jest teraz podstawą tego, w jaki sposób 
wspieramy naszych pracowników. Punktem wyjścia 
było badanie, które zleciliśmy Economist Intelligence 
Unit (EIU). Pokazało ono, że większość firm oferuje 
programy ukierunkowane jedynie na dobrostan 

fizyczny i psychiczny. Co istotne, programy te zwykle 
nie są ze sobą powiązane. Zauważyliśmy, że firmy 
często inwestują w wygodę (np. udogodnienia 
w biurze) i rozrywki, takie jak siłownie czy stoły 
do ping-ponga. Czyżby chodziło o to, by zwiększać 
produktywność, jednocześnie powodując, 
że pracownicy będą więcej czasu spędzali w pracy?

Badanie wykazało, że ponad 150 międzynarodowym 
korporacjom z 10 krajów z trudem przychodzi tworzenie 
holistycznego, promującego zdrowie środowiska 
dla swych pracowników. To był początek naszej podróży. 
Byliśmy przekonani, że wprawdzie większość firm 
uważa zdrowie i dobre samopoczucie pracowników 
za bardzo ważne, ale nie wie, od czego zacząć i jak 
sprawić, by ich działania dawały trwałe efekty. 

W obecnej sytuacji przestałam już zwracać uwagę 
(nie mówiąc o reagowaniu) na zalew blogów, 
webinarów, spotkań, artykułów, filmów i wykładów 
ekspertów na temat tego, jak zachować zdrowie 
w czasie kryzysu. Gdy ostatnio szukałam w Google 
haseł „dobrostan COVID”, otrzymałam 114 milionów 

Cynthia Hansen,  
Prezes The Adecco Group Foundation

Jacqueline Maag-Spieler,  
Manager w Social Innovation Lab, The Adecco Group Foundation
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1 http://www.nber.org/workplacewellness/s/IL_Wellness_Study_1.pdf

trafień. Każda grupa demograficzna – od pracowników 
służby zdrowia po osoby LGBTQ, od pracowników 
fizycznych po stowarzyszenia studenckie – ma własną 
opinię na ten temat. Powszechność tych opinii 
wskazuje na fakt, że dobrostan stanowi zarówno 
istotny temat, jak i nierozwiązany problem. 

W pierwszej dwunastce wyników mojego wyszukiwania, 
dziesięć stron internetowych dotyczyło zdrowia 
psychicznego i zdrowia ogólnego, a tylko jedna – 
pomocy osobom najbardziej narażonym. Wszystkie były 
autorstwa pracodawców, różnych organizacji i ekspertów 
oferujących porady lub proponujących wytyczne. 
Żadna z tych stron nie podchodziła jednak do tematu 
kompleksowo. Czy to, co obecnie oferują pracodawcy, 
faktycznie działało skutecznie przed kryzysem? 

Badanie EIU wykazało, że większość akcji 
w zakresie zdrowia i dobrostanu, przeprowadzanych 
przez międzynarodowe koncerny, nie przyniosła 
pożądanego efektu. Badanie przygotowane w 2018 
r. przez Uniwersytet Illinois również nie wykazało 
żadnych różnic jeśli chodzi o zdrowie (w tym również 
w raportowanym przez samych badanych stanie 
zdrowia i produktywności) między pracownikami, 
którzy brali udział w takich interwencjach, a tymi, 
którzy w nich nie uczestniczyli1. Skoro tak, to czy 
obecny kryzys zaostrzy ten problem, czy też pobudzi 
innowacyjność i przyspieszy wprowadzanie dobrych 
praktyk, które być może zaczęto już realizować? 
Wierzymy, że model Workforce Vitality dzięki swojej 
prostocie może umożliwić i jedno, i drugie. 

Model Workforce Vitality:  
cztery elementy i cztery 
czynniki umożliwiające 

Postanowiliśmy zacząć od nowego podejścia, 
oddolnego i ukierunkowanego na potrzeby. Inspiracją 
dla stworzenia tego modelu była własna potrzeba 
The Adecco Group, aby stosować bardziej holistyczne 
podejście do dobrostanu, wykraczające poza 

programy zdrowia fizycznego i psychicznego. Poczucie 
posiadania celu to element, którego brakowało 
w większości modeli. W obecnej sytuacji poczucie 
posiadania celu i przyczyniania się do wyższego 
dobra jest niezbędne, aby budować relacje, utrzymać 
motywację i zachować stabilność. Nasz model 
Workforce Vitality bazuje na unikalnych i prostych 
fundamentach. Opiera się na połączeniu czterech 
aspektów: dobrostanu fizycznego, psychicznego 
i społecznego i poczucia posiadania celu, oraz czterech 
czynników umożliwiających działanie: reguł i praktyki, 
kultury, środowiska oraz technologii i narzędzi.

Cztery elementy dobrostanu:

1. Fizyczny: W jaki sposób nasz stan fizyczny 
i wybory związane ze stylem życia 
wpływają na zdrowie i zdolność do pełnego 
wykorzystania naszego potencjału.

2. Psychiczny: W jaki sposób stan naszego 
umysłu kształtuje nasze myśli, postrzeganie 
i tożsamość oraz wpływa na zachowanie.

3. Społeczny: Jak kształtujemy swoje kontakty 
z innymi – od poczucia przynależności, przez 
bogactwo relacji międzyludzkich, po sposób, 
w jaki okazujemy empatię, przejawiamy 
odpowiedzialność i wyrażamy szacunek. 

4. Poczucie posiadania celu: Jak nasze przekonania, 
zasady i preferencje motywują nas do 
inwestowania czasu i energii wykraczających 
poza podstawowe potrzeby pomagania innym. 

Cztery czynniki umożliwiające 
dobrostan:

Aspekty fizyczne i psychiczne są dobrze znane, 
natomiast aspekt społeczny łączy w sobie 
zdolność pracowników do utrzymywania kontaktów 
międzyludzkich, angażowania się w nie oraz włączania 
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w działania wszystkich, niezależnie od stanowiska 
zajmowanego przez daną osobę w organizacji. 
Z kolei poczucie posiadania celu wynika z przekonań, 
postaw i zasad wyznawanych przez daną osobę, 
które motywują ją do dodatkowego wysiłku. I chociaż 
te cztery elementy pojawiają się w wielu różnych 
modelach, kluczem jest to, co stanowi o skuteczności 
danego modelu. Według ekspertów z The Adecco 
Group są to tzw. „czynniki umożliwiające” („enablers”) 
– swoiste połączenie fundamentalnych aspektów 
działania organizacji, które przekładają się na udany 
i trwały dobrostan. Efektywny program wykorzystuje 
wszystkie cztery czynniki w taki sposób, aby uzupełniały 
się nawzajem. Jeśli którykolwiek z nich zostanie 
pominięty, modelu nie uda się zastosować skutecznie.

1. Reguły a praktyka: Managerowie muszą 
wspierać i wzmacniać zachowania zarówno 
poprzez kształtowanie wewnętrznych zasad 
organizacji, jak i przez motywację. Jeżeli 
nie ma się oparcia w solidnych podstawach, 
łatwo o porażkę podczas wdrażania aspektów 
praktycznych. Na przykład model zakładający 
pracę w domu może się nie powieść, jeśli 
nie jest wspierany przez działania managera.

2. Kultura: W sprzyjającej kulturze organizacyjnej 
managerowie pokazują pracownikom wzorce, 
co należy robić i dlaczego. Tym samym wzmacnia 
się ich wewnętrzną motywację, a nie tylko 
egzekwuje przestrzeganie zewnętrznych zasad. 
Na przykład politykę zakładającą elastyczne 
godziny pracy podkopie kultura organizacyjna, 
w której z niechęcią patrzy się na pracę 
w domu, natomiast wzmocni ją kultura, która 
promuje integrację pracy i życia prywatnego.

3. Środowisko: Pracodawcy muszą promować 
dobrostan wśród swoich pracowników. 
Na przykład inicjatywa zdrowego odżywiania 
może być nieskuteczna, jeśli ludzie 
uważają, że brak im przy tym odpowiedniej 
przestrzeni do relaksu i spotkań.

4. Technologia i narzędzia: Muszą one być 
zintegrowane, dostępne i proste. Odnosi się to 
szczególnie do sposobu, w jaki są używane i tego, 
czy są intuicyjne – pracownik marnuje swój 
czas, jeśli na przykład musi generować liczne 
raporty, których treść częściowo się pokrywa, 
lub jeśli nie może łatwo znaleźć potrzebnych 
materiałów w gąszczu zasobów firmy.

Trwały dobrostan

Nasz model to nie aplikacja, nie platforma, lecz 
połączenie zasad, praktyk, kultury, środowiska, 
technologii i narzędzi, których wynikiem jest 
trwałość. Udostępniamy go innym, mając nadzieję, 
że będą w stanie dostosować go do własnej 
rzeczywistości. Naszą wizją jest sytuacja, w której 
w przyszłości zdrowie i dobrostan będą płynnie, 
wręcz niedostrzegalnie zintegrowanym elementem 
oferty pracodawców, uznawanym za niezbędny 
do prowadzenia działalności biznesowej.
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ZDROWE śRODOWISKO PRAcy

Pojęcie wellbeing już od kilku lat gości w biznesowym 
świecie, jako jeden z niezbędnych elementów 
budowania wizerunku pracodawcy. Pandemia 
jeszcze bardziej pogłębiła trend dbania o zdrowie 
i dobrostan pracowników, jednak z uwagi na brak 
klarownej definicji pojęcia i przejrzystego zakresu 
praktyk, wiele firm wdraża usprawnienia wybiórczo, 
często skupiając się na powierzchownych i niosących 
ograniczone skutki inicjatywach, promujących zdrowie 
i komfort, jednak bez całościowego spojrzenia 
i oparcia o naukowe podstawy czy jasne parametry. 

Nie negując wartości takich działań, warto jednak 
wellbeing potraktować szerzej, jako zestaw praktyk 
tworzenia zdrowego i angażującego środowiska 
organizacyjnego, który może stać się jednym 
z centralnych założeń strategii biznesowej organizacji. 
W takim ujęciu wellbeing znajduje się w centrum 
kluczowych decyzji podejmowanych przez pracodawcę 
– od wyboru budynku, poprzez projektowanie 
przestrzeni pracy, a kończąc na decyzjach zarządczych 
z obszaru kształtowania kultury organizacyjnej 
czy pracy zdalnej. W gospodarce opartej na wiedzy 
najważniejszym kapitałem organizacji są ludzie, a koszty 
ludzkie stanowią około 90% kosztów prowadzenia 
biznesu. Stworzenie optymalnego środowiska, 
w którym pracownicy zrealizują w pełni swój potencjał, 
jest jednym z kluczowych czynników wpływających 
na długoterminową skuteczność organizacji. 

Fizyczne aspekty środowiska pracy

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wellbeing 
jest fizyczna przestrzeń pracy i warunki wewnętrzne:

 » jednym z najważniejszych parametrów mających 
wpływ na zdrowie i komfort jest powietrze; według 
badań WHO nawet 7 milionów zgonów na świecie 
w 2013 roku wynikało ze złej jakości powietrza, 

 » jakość powietrza wewnątrz biura może 
być wielokrotnie gorsza od tego na zewnątrz; 
aspekty, które pomagają utrzymać dobrą 
jakość powietrza to m.in.: dobra wentylacja, 
zastosowanie niskoemisyjnych wykładzin, farb, 
lakierów czy mebli oraz częste sprzątanie przy 
użyciu ekologicznych środków czystości, 

 » na komfort pracy i zdrowie pracowników 
przekłada się także ilość świeżego powietrza; 
wedle badań przeprowadzonych w USA 35% 
urlopów chorobowych wynika z niewystarczającej 
ilości świeżego powietrza w biurach, 

 » 15% spadek produktywności może powodować 
temperatura odczuwalna jako zbyt ciepła  
lub zbyt zimna, 

Andrzej Gutowski,  
Associate Director, Building Consultancy Services | Green Building Certification, 
Colliers

Dorota Osiecka,  
Director, Workplace Innovation, Colliers
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 » odpowiednie oświetlenie miejsca pracy oraz 
dostęp do światła dziennego przyczynia 
się do wzrostu produktywności o 5%,

 » zła akustyka i duży poziom hałasu mogą 
prowadzić do spadku produktywności aż o 66%.

Promowanie właściwych 
nawyków i zachowań

Fizyczne biuro stanowi podstawę dla dobrostanu 
użytkowników, jednak olbrzymie znaczenie odgrywa 
wykorzystanie wprowadzonych udogodnień 
i promocja prozdrowotnych zachowań. 

 » Udostępnienie zdrowej żywności poprzez 
ofertę w maszynach vendingowych lub kantynie 
pozwala promować zdrowe nawyki żywieniowe. 
Cukrzyca czy nadwaga to tylko niektóre 
z chorób powiązanych ze szkodliwą dietą. 
Szacuje się, że ok. 20% zgonów na świecie 
ma źródło w stosowaniu niezdrowej diety.

 » Przemyślane rozplanowanie biurowej kuchni 
i jej wyposażenia może zachęcać pracowników 
do przygotowywania posiłków w domu. 
Według badań jedzenie poza domem skutkuje 
zwiększonym wskaźnikiem BMI, a pracownicy 
przynoszący własne posiłki trzymają zdrowszą 
dietę od konsumujących posiłki na mieście.

 » Właściwe rozplanowanie ujęć wody pitnej w biurze 
pomaga utrzymać poziom nawodnienia, a przez 
to produktywności i dobrego samopoczucia.

 » Promocja aktywności fizycznej, zachęcanie 
do używania klatek schodowych, udostępnianie 
aktywnych biurek, dofinansowanie zajęć 
sportowych lub oferowanie szkoleń 
prozdrowotnych może poprawić stan zdrowia 
i samopoczucia pracowników. Siedzący tryb 
życia jest czwartą przyczyną wszystkich zgonów 
na świecie wg WHO – 70% osób czynnych 
zawodowo spędzi na krześle 10 lat życia.

 » Wsparcie psychologiczne, warsztaty edukacyjne 
i kultura organizacji wpływają na poziom 
stresu, pozwalając redukować stany niepokoju 
czy zagrożenie depresją. Epizod związany 
z depresją może dotykać ok. 30% społeczeństwa. 
94% ludzi odczuwa pracę jako stres, a 25% uważa 
ją za najbardziej stresujący aspekt ich życia.

Z uwagi na pandemię i konieczność zwiększenia 
bezpieczeństwa pracowników, na rynku pojawiły 
się systemy certyfikacji poświęcone reżimowi 
sanitarnemu, takie jak WELL Health Safety 
Rating (WELL HSR) oraz Fitwel Viral Response. 
Oba służą do promocji i wprowadzania dobrych 
praktyk związanych z bezpieczeństwem poprzez 
ocenę praktyk związanych z dezynfekcją, efektywności 
filtracji i wentylacji powietrza czy udogodnień 
na budynku, jak bezdotykowa kontrola dostępu 
lub sanitariaty. Post-pandemiczne procedury oprócz 
rozwiązań technologicznych obejmują zapewnienie 
dystansu na miejscach pracy, opracowanie planu 
możliwej pracy zdalnej pracowników różnych szczebli, 
promocję szczepień, czy wsparcie psychologiczne.

Budowanie kultury 
organizacyjnej i modelu pracy 
wspierającego wellbeing

Fizyczne aspekty środowiska pracy mają bezpośredni 
wpływ na dobrostan i efektywność pracowników. 
Prawdziwa troska o wellbeing w kontekście środowiska 
pracy powinna jednak obejmować również stworzenie 
warunków organizacyjnych, w których pracownicy 
mają możliwość realizować się w bezpieczny 
i zdrowy sposób. Na takie środowisko składa 
się wiele elementów – od przygotowania fizycznej 
przestrzeni, przez wdrożony w firmie model pracy 
i wspierające go technologie, po kulturę zarządczą 
i praktyki menedżerskie. W tym kontekście w post-
pandemicznym świecie warto zadbać o dogłębną 
diagnozę organizacyjną i dopiero na jej podstawie 
konstruować założenia przyszłego modelu pracy. 
Aby nowy model pracy stał się elementem budowania 
zdrowego środowiska, powinien dawać pracownikom 
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elastyczność i możliwość wyboru w zakresie tego, gdzie 
i jak realizują swoje obowiązki służbowe. Zadbać należy 
o odpowiednie dopasowanie wdrożonych rozwiązań 
do potrzeb funkcjonalnych, stylu pracy poszczególnych 
zespołów a także o adekwatne wsparcie kadry 
menedżerskiej, szczególnie w zakresie kompetencji 
niezbędnych do zarządzania zespołem rozproszonym. 

W modelu pracy hybrydowej wsparcie pracodawcy 
i troska o dobrostan pracownika powinna obejmować 
również jego aktywność zdalną. Zaczynając 
od zadbania o ergonomiczne wyposażenie 
domowego stanowiska pracy, przez promowanie 
nawyków pozwalających zachować równowagę 
pomiędzy pracą a życiem prywatnym w sytuacji 
częściowej lub całkowitej wirtualizacji stosunków 
służbowych, po wsparcie i troskę o dobrostan 
psychiczny pracownika i monitorowanie czynników 
ryzyka związanych z długotrwałą pracą zdalną.

Właściwie wdrożone elastyczne formy pracy 
sprzyjają budowaniu efektywności, zaangażowania 
i satysfakcji pracowników, stając się jednocześnie 
fundamentem ich dobrostanu w środowisku pracy. 
Jednocześnie praca zdalna i modele rozproszone 
mogą nieść ze sobą szereg ryzyk, których identyfikacja 
i regularne monitorowanie jest konieczne.

Dwa najczęściej wymieniane przez pracowników 
ryzyka wpływające na poczucie zachwiania 
równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, 
to wydłużone godziny pracy oraz potrzeba 
bycia zawsze dostępnym on-line.

 
 
 
 

Dokładna diagnoza organizacji połączona z regularnym 
monitorowaniem efektów wdrożenia hybrydowego 
modelu pracy pozwoli świadomie kształtować 
politykę firmy w zakresie wellbeing oraz podejmować 
te działania, które mają najwyższy potencjał realnych 
skutków dla organizacji. Z punktu widzenia dobrostanu 
naszych pracowników, odpowiednio wdrożony nowy 
model pracy i zapewnienie optymalnego środowiska 
pracy będzie kluczowe w świecie po pandemii.

85%
pracowników wskazuje, że odczuwa większą 
potrzebę bycia dostępnym on-line.

48%
pracowników ocenia, że zdalnie pracuje więcej 
godzin niż przy normalnej pracy biurowej.
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DObROStAN PRAcOWNIKóW 
W NOWEj NORmALNOścI

„Dobrostan” (ang. well-being”) stał się bardzo 
ważnym terminem w społeczności HR. W zarządzaniu 
zasobami ludzkimi poszukujemy czegoś świeżego, 
atrakcyjniejszego i lepiej wyrażającego tematykę i cele 
różnych procesów HR. Dobrostan to z pewnością 
jedna z najciekawszych koncepcji. Pod terminem 
tym kryje się znacznie więcej niż tylko świadczenia 
pracownicze, wynagrodzenia czy kultura firmy. 
Jest to odpowiedź pracodawców na obawy 
i lęki pracowników, jakich doświadczają dzisiaj 
w pandemicznym czy post pandemicznym świecie. 

Co dla nas oznacza termin 
„dobrostan”?

Dlaczego w wielu organizacjach jest to tak gorący 
temat? Z pewnością nie jest to tylko nowy rodzaj 
świadczenia pracowniczego czy oferty pracodawcy. 
„Dobrostan” to nowa koncepcja organizowania relacji 
między pracodawcą a pracownikiem i zarządzania 
nimi. Termin ten obejmuje niemal wszystkie aspekty 
tej relacji, począwszy od tradycyjnych elementów, takich 
jak wynagrodzenia czy świadczenia, po opiekę medyczną 
(tą „fizyczną” i psychiczną), a także wpływ i dbałość 
o komfort finansowy pracownika. Jednakże pojawiają 
się częściowo nowe komponenty tej koncepcji, którymi 
są m.in.: 
 
 

 » aktywności w obszarze CSR  
(społecznej odpowiedzialność biznesu),

 » działania z zakresu Diversity & Inclusion, 

 » równość wynagrodzeń

 » wizja i kultura pracodawcy. 

Należy dodać, że jednym z najważniejszych elementów 
skutecznego procesu promującego dobrostan jest 
empatia w definiowaniu reguł i projektowaniu systemu. 
Coraz więcej firm stara się lepiej zrozumieć swoich 
pracowników: pytają ich o opinie oraz regularnie 
informują o swych wartościach i EVP („employer 
value proposition”). Tendencja ta jest wyraźna, 
choć bywa, że dla wielu wciąż pozostaje w sferze 
„teorii” – z badań firmy Mercer (np. badanie Benefits 
& Remote Working Trends z 2020 r.) wynika, że tylko 
60% polskich firm pyta pracowników o ich opinie 
i oczekiwania w stosunku do świadczeń pracowniczych. 
Przedstawione powyżej elementy dobrostanu 
mają bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe, 
produktywność i indywidualne zaangażowanie. Dlatego 
też pojęcie dobrostanu powinno być traktowane 
nie jako strategia wynagrodzeń, lecz jako kompletna 
i spójna strategia zarządzania zasobami ludzkimi.

 
 
 

Krzysztof Nowak,  
Partner, Mercer Marsh Benefits™
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Dwie perspektywy

Dobrostan można analizować z dwóch 
perspektyw: pracownika i pracodawcy. Jeśli chodzi 
o perspektywę pracodawcy – każdy z nich poszukuje 
najkorzystniejszego stosunku między kosztami 
a uzyskaną wartością (efektem). Jak zawsze, koszty 
można łatwo określić i obliczyć. „Wartość” jest 
znacznie bardziej złożoną kwestią. Można ją mierzyć 
zaangażowaniem pracowników, konkurencyjnością 
naszych wynagrodzeń i pakietów świadczeń (np. 
w porównaniu do praktyki rynkowej), satysfakcją 
pracowników itp. 

Jeśli chodzi o praktykę rynkową i świadczenia jako 
elementy dobrostanu, przyjrzyjmy się aktualnym 
trendom i temu, co możemy dostrzec na rynku. 
Jak wynika ze wspomnianego już raportu Mercer 
Benefits & Remote Working Trends, na rynku świadczeń 
pojawiło się kilka nowych trendów będących 
bezpośrednim skutkiem pandemii COVID-19. Zmiany 
te są kompleksowe, dotyczą: nowego podejścia 
do kwestii równowagi między pracą zawodową a życiem 
prywatnym, w tym zdrowie psychiczne jak i fizyczne 
(wzrost wydatków o 50%), inicjatyw związanych z pracą, 
w tym imprez integracyjnych (spadek wydatków o 23%) 
a także elastycznego czasu pracy i modelu pracy zdalnej.

Niejednokrotnie w działaniach dotyczących dobrostanu 
wciąż stosuje się dobrze znane i standardowe 
rozwiązania, np. oferując świadczenia z obszaru edukacji 
finansowej, czy opieki medycznej. Jednak podczas 
pandemii konkretne rozwiązania i techniki związane 
z tymi świadczeniami uległy zmianie. Na przykład przed 
pandemią COVID-19 programu wsparcia obejmowały 
znane nam wcześniej doradztwo z zakresu finansów, 
podatków, czy też zagadnień prawnych. Tego typu 
usługi istniały na rynku od wielu lat, jednak nie były 
zbyt popularne (przynajmniej w Polsce). To samo 
odnosi się do opieki psychologicznej, która czasami 
już wcześniej była uwzględniona w standardowych 
pakietach opieki medycznej oferowanych przez 
kliniki medyczne lub w ramach globalnych 

programów EAP (Employee Assistance Programs), 
lecz z pewnością nie było to zbyt powszechne, 
zwłaszcza w Polsce. COVID zmienił tę sytuację. 

Zmiany na rynku świadczeń

Wiele typowych świadczeń pracowniczych oferowanych 
przez pracodawców zmieniło się znacząco 
pod względem struktury, zakresu i tym podobnych 
szczegółów. Co istotne, zaszła również zmiana w ich 
postrzeganiu przez pracowników. Chodzi tu m.in. 
o takie aspekty jak: świadczenia skierowane do rodzin 
pracowników (nie tylko samych pracowników), 
elastyczność świadczeń, znaczenie ubezpieczeń 
„ochronnych” (np. z perspektywy ryzyka zachorowania 
na Covid-19), dofinansowanie w sytuacjach nagłych 
i niespodziewanych zdarzeń (np. utrata dochodu przez 
współmałżonka czy konieczność zaopiekowania 
się dziećmi, czy chorymi rodzicami), czy w końcu 
bezpieczeństwo finansowe po przejściu na emeryturę 
(np. plany oszczędnościowe i emerytalne). W odniesieniu 
do ostatniego z wymienionych elementów, jedna 
rzecz jest dzisiaj oczywista: obecnie nie ma 
w Polsce pracodawcy, który nie oferowałby programu 
emerytalnego, od kiedy w roku 2019 wprowadzono 
obowiązkowe plany PPK. Reforma wprowadzająca 
PPK zmieniła ogólny pejzaż firmowych planów 
emerytalnych. Obecnie nie wystarczy oferować 
zakładowego planu emerytalnego – by być liderem 
rynkowym, trzeba znacznie więcej. Nie oznacza to, 
że pracodawca powinien wydawać więcej pieniędzy 
na składki, chodzi raczej o dodatkowe elementy, takie 
jak edukacja inwestycyjna, świadomość emerytalna, 
regularne udostępnianie informacji itp. PPK dla wielu 
polskich pracodawców stają się właśnie początkiem 
ich „podróży” w obszar finansowego wsparcia 
pracowników (financial wellbeing). Ze względu na zmiany 
demograficzne (starzenie się siły roboczej), lukę 
emerytalną (niskie stopy zastąpienia – relacja emerytur 
do dochodów z pracy) i dalsze zmiany w systemie 
emerytalnym (m.in. likwidacja OFE), emerytury 
korporacyjne będą ważnym tematem w każdej dyskusji 
na temat świadczeń w ciągu najbliższych 5–10 lat.
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Nowe trendy – obserwacja 
praktyki rynkowej 

Jeżeli chodzi o nowości, warto wspomnieć, że 50% 
polskich organizacji wprowadziło w 2020 roku nowe 
świadczenia. Powodem wdrożenia wielu z nich (nowy 
model pracy, praca zdalna, elastyczne godziny pracy, 
itp.) był lock-down i spowolnienie gospodarcze. 
Dodatkowo, w reakcji na skutki COVID-19 pracodawcy 
wprowadzili wiele nowych świadczeń, na przykład 
ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID, 
czy też sesje wellbeing poruszające najważniejsze 
problemy wynikające z braku interakcji społecznych 
między pracownikami, stresu, problemów ze zdrowiem 
i stylem życia, obaw o przyszłość finansową itp. 
Wsparcie psychologiczne i zdrowie psychiczne wydają 
się być najważniejszymi z nowo wprowadzanych 
świadczeń. Oczywiście nie są one tak naprawdę nowe, 
jednak ich znaczenie i specyfika jest dzisiaj inna. 
M.in. stały się one dzisiaj bardziej powszechne i są 
dostępne znacznie szerszym grupom pracowniczym. 
Jest to oczywiste i zrozumiałe, jeśli przeanalizuje 
się opinie pracowników na temat pandemii COVID-19. 

Jak wynika z badania Life Style przeprowadzonego 
przez Mercer w 2020 roku (wśród pracowników), 
za najbardziej negatywne skutki pandemii 
COVID Polscy pracownicy uznali: 

1) stres związany z pracą i brakiem stabilności (50% 
głosów), 2) relacje z współpracownikami (45%), 3) 
dostęp do poradni medycznych (70%) i 4) aktywność 
fizyczną. Co to oznacza z punktu widzenia dobrostanu? 
Gdyby wysłuchać opinii pracowników i zareagować 
zgodnie z nimi, zapewne należałoby rozszerzyć nasze 
programy opieki medycznej, tak, by obejmowały 
powyższe kwestie – zazwyczaj poprzez zapewnienie 
odpowiednich sesji warsztatowych lub programów 
pomocowych (np. konsultacje psychologiczne, 
czaty ze specjalistami, sesje psychoterapeutyczne, 
sesje edukacji finansowej itp.). Bez wątpienia takie 
programy stają się ważnymi elementami każdego 
systemu promującego dobrostan i pozostaną nimi 
również w przyszłości. Wiele z nich jest dostępnych 
również na polskim rynku i, co ważne, realizowane 
są przez lokalnych dostawców w lokalnym języku.

To oczywiste, że strategie dobrostanu będą 
ewoluowały w przyszłości. Dziś koncentrujemy 
się głównie na kwestiach związanych z COVID, 
lecz za kilka miesięcy inne staną się ważniejsze. 
Z pewnością będą wśród nich takie obszary jak: 
Diversity & Inclusion oraz równość wynagrodzeń. 
Najprawdopodobniej dobrostan jako ogólna koncepcja 
w zarządzaniu HR pozostanie z nami na długo.



ABSL o dobrostanie
17Working well

7+HAbItS Of WELLbEING PEOPLE 

W Fujitsu sfera wellbeing traktowana jest bardzo 
poważnie. Zawsze był i nadal jest to obszar stale 
udoskonalany po to, aby sukcesywnie zwiększać 
komfort pracowników zarówno w życiu zawodowym, 
jak i osobistym. W obecnych czasach jest to temat, 
którego po prostu nie da się przeoczyć. W naszej 
firmie zupełnie na serio umożliwiamy pracownikom 
kształtowanie środowiska pracy – to właśnie oni mają 
moc sprawczą. Dzięki temu wpływają na siebie samych, 
swoje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne. 

Jesteśmy w Fujitsu niezwykle dumni z utworzenia 
bezkonkurencyjnego programu wellbeing, 
nawiązującego do koncepcji Covey’a, który nazwaliśmy: 
7+Habits of Wellbeing People. Wpisuje się on 
w firmową politykę tworzenia przyjaznego miejsca 
pracy (Human Workplace). Program obejmuje wszelkie 
obszary, w których pracownicy mogą się rozwijać. 

W ramach 7+Habits of Wellbeing 
People organizowanych jest 
szereg przedsięwzięć:

 »  drużyny sportowe (biegowa, rowerowa, 
siatkówki, koszykówki, piłki halowej),

 »  sesje z oddychania i medytacji, 
uczące opanowywać stres, 

 »  zajęcia z jogi,

 »  zajęcia kulinarne, w tym tematyczne np. 
wegetariańskie oraz dzielenie się przepisami;

 »  klub czytelniczy,

 »  szczepienia przeciwko grypie na terenie firmy,

 »  wspólne gry w planszówki. 

Wsparcie przede wszystkim

W obecnym, trudnym dla pracowników czasie uznaliśmy, 
że najważniejsze jest wsparcie psychologiczne. 
Wdrożyliśmy globalny program, nastawiony na szeroko 
rozumiane wsparcie, czyli nie tylko psychologiczne, 
ale również prawne czy finansowe. W połowie 
maja corocznie organizowany jest Tydzień Zdrowia 
Psychicznego, który zawsze oferuje pracownikom 
zajęcia i wydarzenia adekwatne do ich potrzeb. Dzieci 
pracowników, podczas ostatniego „zdalnego” roku, 
także miały szanse uczestniczyć w rożnych warsztatach 
np. tanecznych – repertuar stale się powiększa 
i zmienia wraz z zapotrzebowaniem pracowników. 
W zeszłym roku otrzymaliśmy Certyfikat Wellbeing. 

Magdalena Betke,  
Business Relationship Manager & Wellbeing Pillar Lead,  
Fujitsu Technology Solutions 



ABSL o dobrostanie
18 Working well

WELL WItH ALcON – PROGRAm 
WELLbEING W ALcON GLObAL SERvIcES

Na początku roku 2021 podjęliśmy decyzję o wdrożeniu 
w AGS (Alcon Global Service) kompleksowego 
rozwiązania – programu wellbeing. Podstawą 
tej decyzji były przede wszystkim zgłaszane potrzeby 
naszych pracowników (zebraliśmy opinie ponad setki 
osób), ale również bacznie śledziliśmy wyniki badań 
rynkowych. Nasz holistyczny program integruje teorię 
i praktykę, dając pracownikom ogromną elastyczność 
w zakresie angażowania się w różne aktywności, 
będące dostosowane nie tylko do ich potrzeb, 
ale też – harmonogramów. Po trzymiesięcznym 
pilotażu wyniki nie tylko były pozytywne, ale wręcz 
znacząco przerosły nasze oczekiwania w zakresie 
zaangażowania pracowników. W odpowiedzi na takie 
efekty oraz deklarowaną chęć dalszego uczestnictwa, 
program został przedłużony o rok, do marca 2022 r. 
i rozszerzony na całą firmę Alcon Polska.

Dlaczego stworzyliśmy 
program wellbeing?

AGS to nowopowstały zespół. Pierwsi pracownicy 
rozpoczęli pracę pod koniec 2019 r., a już w marcu 
2020 r. ograniczenia związane z COVID-19 zmusiły 
nas wszystkich do pracy w domu. Dzięki silnemu 
wsparciu IT i wytrwałości oraz otwartości naszych 
pracowników, zdalny on-boarding okazał 
się skuteczny, a dodatkowo udało nam się 
zintegrować ludzi i wzbudzić ducha zespołu, nawet 
pomimo braku osobistych kontaktów. 

W miarę upływu czasu jednak słyszeliśmy coraz 
więcej o zmęczeniu spowodowanym lock-downem. 
Nasi pracownicy zaczęli prosić o wsparcie ze względu 
na dotykające ich problemy fizyczne oraz mentalne, 
takie jak przybieranie na wadze, ból pleców czy utrata 
koncentracji. Ponadto brakowało im spontanicznych 
spotkań podczas przerw kawowych i obiadowych 
oraz innych towarzyskich aspektów pracy w biurze. 
Również badania rynkowe potwierdzały konieczność 
zajęcia się kwestią szeroko pojętego zdrowia, 
aby uniknąć obniżenia zaangażowania zespołu 
i pogorszenia efektywności i wyników pracy.

Podczas spotkania świątecznego, zorganizowanego 
online pod koniec 2020 roku, nasi pracownicy 
opowiedzieli nam o swoich postanowieniach 
noworocznych. Większość z nich deklarowała chęć 
prowadzenia zdrowszego stylu życia: więcej ćwiczeń 
fizycznych, rzucenie palenia, regularny jogging, 
zdrowe odżywianie się czy rzadsze picie kawy. 
To ostatecznie pokazało nam, że wdrożenie programu 
wspierającego kompleksowo wellbeing jest niezbędne. 

Dobrostan à la carte

W odpowiedzi na potrzeby naszych pracowników 
opracowaliśmy program, który w pozytywny 
sposób inspiruje do wzięcia odpowiedzialności 
za swoje zdrowie i bezpieczeństwo, niezależnie 
od tego, czy pracujemy w biurze, czy w domu. 

Małgorzata Radziszewska,  
Training Manager Alcon
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Program „Well with Alcon” (WWA) obejmuje wsparcie 
w zakresie czterech filarów zdrowia: aktywność fizyczna, 
zdrowie mentalne, odżywianie i regeneracja. Program 
pilotażowy uruchomiliśmy na początku stycznia 2021 r., 
chcąc wykorzystać energię noworocznych postanowień.

Każdy z czterech filarów zdrowia promowany 
jest zarówno poprzez materiały teoretyczne, 
jak i aktywności praktyczne, prowadzone 
przez ekspertów w dziedzinie zdrowia, w tym 
psychologów, dietetyków i fizjoterapeutów. 

W ramach programu dostępne są zajęcia i sesje 
zarówno indywidualne jak i grupowe – wszystko po to, 
aby nasi pracownicy mogli wybrać te aktywności, które 
najbardziej im odpowiadają. Sesje grupowe to m.in. 
medytacje i ćwiczenia w czasie przerwy obiadowej, 

a także webinaria, których celem jest nie tylko zdobycie 
wiedzy, ale też wymiana doświadczeń. Dodatkowo, 
dzięki tym aktywnościom grupowym nasi ludzie 
mają dodatkową okazję do wspólnych spotkań 
i zwyczajnie spędzenia czasu razem. Ponadto nasi 
pracownicy mają możliwość uczestnictwa w sesjach 
indywidualnych, organizowanych w godzinach 
pracy, oczywiście z możliwością dostosowania 
do swojego kalendarza i zajętości, a także mogą 
korzystać ze wsparcia specjalistycznego po godzinach 
pracy, za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Różnorodność dostępnych zajęć oznacza, 
że każdy znajdzie w programie coś, co pozwoli 
mu lepiej zadbać o siebie – niezależnie od tego, 
gdzie pracuje i jaką ma sytuację osobistą.

Well With 
Alcon

Netflix  
zdrowia Webinaria

Osobisty  
coach zdrowia

Spotkania 
grupowe 
on-line

Spotkania 
indywidualne 

on-line

Test zdrowego 
stylu życia

 – Video porady
 – Artykuły

 – Podcasty
 – Infografiki 

Aplikacja mobilna 
z szybkim, całodobowym 

dostępem do specjalistów 
(dietetyk, trener personalny, 

psycholog, fizjoterapeuta)

Comiesięczne, 
jednogodzinne sesje 
z ekspertami, dotyczące 
m.in takich tematów jak:
– zarządzanie stresem
– higiena pracy w domu
– równowaga między pracą 
a życiem prywatnym
– psychologiczne aspekty 
bólu a efektywna praca

Power meetings – grupowe 
ćwiczenia fitness
Mindful meetings – grupowe 
ćwiczenia oddechowe, 
rozciągające, medytacja

Samoocena w podziale na 
4 filary zdrowia, indywidualne 

raporty i spersonalizowane 
wskazówki jak i w którym 

obszarze poprawić swój 
stan zdrowia

Sesje video z:
 – psychologami

 – dietetykami
 – fizjoterapeutami Dodatkowe wsparcie informacyjne:

– dedykowana strona internetowa WWA
– Cotygodniowe posty o aktywnościach 
planowanych na kolejny tydzień na grupie yammer
– Promocja codziennych drobnych aktywności 
podnoszących poziom naszego dobrego samopoczucia
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Dobre samopoczucie na dłuższą metę

Śledząc wskaźniki uczestnictwa w programie 
i informacje zwrotne przekazywane bezpośrednio 
po poszczególnych sesjach, byliśmy w stanie na bieżąco 
dostosowywać harmonogram tak, aby godziny zajęć 
były możliwie najbardziej dogodne dla uczestników. 
Korzystaliśmy z różnych kanałów komunikacji, takich 
jak zaproszenia w kalendarzu czy posty na portalu 
Yammer. Koordynator programu po stronie Alcon 
był i jest odpowiedzialny za zarządzanie komunikacją, 
lecz poza tym nie ma konieczności zbyt dużego 
angażowania menedżerów w promowanie programu. 

Pod koniec trzymiesięcznego okresu pilotażowego, 
odnotowaliśmy ponad 1700 unikalnych aktywności 
w ramach programu, co jest wynikiem przewyższającym 
efekty, jakie odnotowują inne firmy na naszym rynku, 
w których dostawca prowadził podobne programy. 
W ankiecie podsumowującej pierwsze 3 miesiące 

trwania „Well with Alcon” nasi pracownicy wymienili 
ponad 80 różnych zmian jakie wprowadzili w swych 
codziennych nawykach będących bezpośrednim 
efektem uczestnictwa w naszym programie WWA. 
Odpowiedzią na ankietę końcową, której celem 
była ocena czy program pilotażowy był korzystny 
i powinien być kontynuowany, było gromkie: 
TAK! Program WWA będzie więc kontynuowany 
i trwać będzie na pewno do marca 2022 r.

Podsumowując, dbanie o dobre samopoczucie jest 
ważne, a zwłaszcza teraz stało się istotne – biorąc 
pod uwagę szczególnie trudne doświadczenia, jakim 
jest sytuacja pandemiczna, trwająca od niemal początku 
w roku 2020. Wdrażając skuteczny i kompleksowy 
program wspierający zdrowy tryb życia, możemy 
nie tylko sprawić, że nasi pracownicy będą osiągali 
swoje cele i najlepsze wyniki, ale też mieć przekonanie, 
że możemy przenosić góry i doświadczać szczęścia 
i pełnej satysfakcji w naszej codziennej pracy.
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WELLbEING W AON – PRZEDE 
WSZyStKIm LIcZy SIę RóWNOWAGA

Temat wellbeingu pracowników fascynuje mnie 
od lat. Kiedy kilka lat temu z przeprowadzonego 
przez Aon badania „Global Employee Experience 
Measurement” wynikało, że kluczem do zwiększenia 
efektywności pracowników jest dbałość o ich wysoki 
poziom energii i dobre samopoczucie, już wiedziałem, 
że musimy postawić na długofalową strategię dbania 
o wellbeing i uznać go za jeden z ważniejszych 
elementów budowania zaangażowania pracowników. 

Stworzyliśmy model podejścia 
do wellbeingu oparty na 4 filarach: 

1. fizycznym – moje zdrowie, kondycja, 
nawyki żywieniowe; 

2. emocjonalnym – to jak czuję się sam ze sobą;
3. społecznym – to jak czuję się wśród 

otaczających mnie ludzi oraz 
4. finansowym – wpływ mojej sytuacji finansowej 

na samopoczucie i funkcjonowanie. 

Badania wskazują, że tylko 1 na 10 osób zachowuje 
równowagę pomiędzy emocjami, zdrowiem fizycznym, 
relacjami z ludźmi i finansami. W naszym poczuciu jako 
pracodawcy, mamy obowiązek pomagać pracownikom 
w osiąganiu harmonii pomiędzy wszystkimi filarami 
tworzącymi spójny obraz dobrostanu człowieka. 
Dlatego wyposażamy pracowników w odpowiednie 
narzędzia i dzielimy się z nimi ekspercką wiedzą, 
tak ja na co dzień dzielimy się nią z klientami. 

Tworzenie długofalowej strategii budowania dobrostanu 
zaczęliśmy od analizy działań, które realizowaliśmy 
w firmie już od dawna, kiedy termin wellbeing nie był 
jeszcze szeroko upowszechniony w świecie biznesu. 
Sprawdzaliśmy, które działania pasują do zdefiniowanych 
przez nas 4 komponentów i weryfikowaliśmy 
te elementy, które do tej układanki nie pasowały. 
W efekcie otrzymaliśmy strukturę działań oraz benefitów 
w powiązaniu ze zdefiniowanymi 4 filarami wellbeingu.

Filary wellbeingu w Aon

1. Fizyczny. To ogólna dbałość o dobry stan zdrowia 
i kondycję fizyczną naszych pracowników. 
W czasach, kiedy pakiet sportowy stał 
się koniecznością i nie stanowi już wyróżnika 
na rynku pracy, poszliśmy o krok dalej - postawiliśmy 
na bogatą ofertę opieki medycznej zawierającą 
dostęp do szeregu specjalistów w tym opiekę 
stomatologiczną, szczepienia, przeglądy roczne 
czy nawet szkołę rodzenia dla przyszłych rodziców. 
Zdrowie pracowników, energia do życia i pracy, 
które traktujemy priorytetowo stały się podstawą 
do wprowadzenia programu płatnego chorobowego 
w 100%, aby pracownicy bez poczucia, że coś 
tracą, mogli w komfortowych warunkach fizycznych 
i psychicznych wracać do zdrowia. Ze względu 
na obopólne korzyści program uzależniliśmy 
od stażu pracy.  
 

Dariusz Pastuła,  
People Director, Aon
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Wellbeing w wymiarze fizycznym skłonił nas do 
wprowadzenia nowego modelu pracy, Activity 
Based Working, będącego krokiem w stronę 
tworzenia środowiska pracy „przyszłości”. 
Pracownik sam decyduje, gdzie i w jakiej 
formie chce pracować. U nas w biurze może 
robić to siedząc, stojąc, chodząc na bieżni 
czy korzystając z fotelu do masażu. Założeniem 
modelu jest zaprojektowanie przestrzeni 
do pracy w taki sposób, by odpowiadała dokładnie 
czynności, którą właśnie się wykonuje.

2. Emocjonalny. Zdrowie mentalne pracowników 
to obszar, w który inwestujemy od kilku lat. Działania 
koncentrujemy wokół wspierania pracowników 
w codziennych wyzwaniach, dbaniu o swoje zdrowie, 
radzeniu sobie ze stresem oraz przygotowania 
menadżerów do pełnienia roli odpowiedzialnego 
lidera, dającego poczucie bezpieczeństwa swojemu 
zespołowi. 
 
Każdy pracownik w Aon może skorzystać 
ze wsparcia specjalistów: psychologów, 
seksuologów, psychiatrów. Umożliwiamy 
pracę w elastycznych godzinach, 
aby każdy mógł dostosować obowiązki zawodowe 
do obowiązków rodzinnych. Menadżerom 
natomiast, oferujemy programy rozwojowe, 
w których mówimy, jak rozpoznać pierwsze 
symptomy wypalenia zawodowego, depresji 
u pracowników, jak zarządzać osobami, które 
już doświadczyły epizodów psychotycznych. 

3. Finansowy. Podstawą jest budowanie świadomości 
pracowników na temat finansów osobistych, 
sposobów zarządzania nimi, możliwości 
oszczędzania i inwestowania. Ważnym aspektem 
filaru finansowego jest zrozumienie z czego 
składa się wynagrodzenie pracownika. W ramach 
szczegółowego Raportu Wynagrodzenia i Benefitów 
Pracowniczych (Total Reward Statement) 
rozkładamy wydatki pracodawcy poniesione 
na indywidualnego pracownika w ciągu roku 
na czynniki pierwsze. Raport obejmuje nie tylko 

informacje o wypłaconych wynagrodzeniach, 
ale także dane dotyczące premii, nagród, szkoleń, 
opieki medycznej, dodatkowych dni wolnych 
oraz świadczeń finansowych i niefinansowych.

4. Socjalny. To wzmacnianie budowania zdrowych 
relacji w miejscu pracy i zaangażowania w ważne 
sprawy dla społeczności, którą tworzą pracownicy. 
Najbardziej oczywistymi aktywnościami 
wspierającymi ten filar wellbeingu jest 
organizowanie różnorodnych spotkań integrujących 
i budujących poczucie przynależności pracowników 
takich jak np. Gra Miejska Aon „Scavenger 
Hunt”, spotkania dla pasjonatów (noc gier 
planszowych, spotkanie z baristą, klub książki) 
czy wspólne realizowanie akcji charytatywnych. 
Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej 
– zależy nam bowiem na tym, aby budować 
relacje już od pierwszych dni zatrudnienia 
w Aon. Z tego powodu zdecydowaliśmy 
się na program opiekuna nowego pracownika 
tzw. “Aon Connector” lub „Buddy” mający na celu 
komfortowe i przyjazne wdrożenie w miejscu 
pracy. Warto podkreślić, iż sama przestrzeń 
biurowa również jest stworzona w taki sposób, 
aby wspierać zarówno codzienną współpracę, 
jak i wspólny odpoczynek w przestrzeniach 
socjalnych lub tzw. „social wellbeing room”.

Wellbeing dzisiaj

Doświadczenia ostatnich miesięcy wymusiły 
na pracodawcach zmianę w podejściu do wellbeingu 
pracowników. Wiele benefitów straciło na popularności 
– najlepszym przykładem są karty sportowe, z których 
w czasie lockdownu korzystanie jest niemożliwe. Pewne 
potrzeby przestają funkcjonować jak np. polisy podróżne. 
W Aon również zweryfikowaliśmy aspekty każdego 
filaru wellbeingu, przedefiniowaliśmy ich znaczenie 
oraz dostosowaliśmy je do nowej rzeczywistości. 
Przykałdowo filar socjalny oparty na specjalnie 
zaprojektowanych wspólnych przestrzeniach biurowych 
oraz interakcjach międzyludzkich podczas wydarzeń 
integracyjnych czy spotkaniach „face to face” wymaga 
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teraz zupełnie innego podejścia i przeniesienia 
działań do świata wirtualnego. Podobnie sytuacja 
wygląda z aspektem fizycznym - masowe wydarzenia 
sportowe zastąpiliśmy regularnymi spotkaniami online 
z trenerami w formie np. porannego „Morning Flow” 
oraz różnorodnymi wyzwaniami w ramach „Aon Fit 
Challenge” czy autorskiej aplikacji „Well One”. 

Trudna sytuacja pandemiczna nie zniechęciła nas do 
działania – jest wręcz przeciwnie. Kontynuujemy 
działania w każdym z filarów, zmieniliśmy jednak 
hierarchię priorytetów i w czasie trwającej pandemii 
postawiliśmy szczególnie na aspekt emocjonalny, 
związany ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym 
naszych pracowników. Mając na uwadze trudności, 
z jakimi borykają się pracownicy w obecnym czasie 
zdecydowaliśmy się na uruchomienie linii wsparcia 
„Mental Health Help Line”, zapewniliśmy dodatkowe 
dni urlopu tzw. „Thank you days” dla wszystkich 
pracowników w ramach podziękowania za codzienne 
zaangażowanie oraz „Recovery Time”, czyli wolny czas 

na powrót do dobrego samopoczucia po przyjęciu 
szczepionki przeciwko COVID-19. Tradycyjne spotkania 
integracyjne zastąpiliśmy bezpiecznymi z perspektywy 
pandemii spacerami po Krakowie, tzw. „Krakow 
Walking Tours”, oraz licznymi klubami takimi jak np. 
sekcja rowerowa, badminton czy tenis. Na koniec warto 
podkreślić, iż zadbaliśmy również o domowe miejsce 
pracy kolegów poprzez dystrybucję krzeseł, monitorów 
oraz wypłatę dodatku finansowego za pracę z domu.

Pomimo iż pandemia COVID-19 wymusiła na nas 
całkowitą rewizję planów, wieloletnie doświadczenie 
w obszarze wellbeing pomogło nam w szybkim czasie 
zaproponować nowe rozwiązania i akcje pracownicze. 
Jest to o tyle ważne, iż w „nowej rzeczywistości” 
pracownicy szczególnie potrzebują wsparcia 
w utrzymaniu harmonii pomiędzy życiem zawodowym 
a prywatnym, zdrowiem psychicznym i fizycznym, 
aspektem społecznym i finansowym. W Aon dokładamy 
wszelkich starań, aby ta równowaga była zachowana.
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DObROStAN PSycHIcZNy:  
ObEcNIE jESZcZE WAżNIEjSZy 
NIż W PRZESZłOścI

Pandemia zmusiła organizacje do rozpoczęcia 
nowej podróży, w której jednym z kluczowych 
drogowskazów jest dobrostan. Mimo że każda 
firma inaczej rozumie pojęcie dobrostanu i ma 
inne doświadczenia, każdy pracodawca powinien 
poważnie traktować zdrowie psychiczne i fizyczne 
pracowników, jeśli nie chce zapłacić wysokiej ceny.

W badaniu przeprowadzonym przez Barrett 
Values Centre porównano wartości osobiste 
z czasów przedpandemicznych z obecnymi. 
Okazało się, że w trakcie pandemii najbardziej 
priorytetowe stały się nowe wartości, a wśród 
nich – dobrostan, który awansował z 26. na 5. 
miejsce w rankingu najważniejszych aspektów życia 
osobistego podczas COVID-u. Gdy wartości 
osobiste są zestrojone z wartościami organizacji, 
pracownicy mają poczucie więzi i są w stanie 
w pełni zaangażować się w pracę i realizację celów 
firmy. Przywołując słowa Richarda Barretta: 

„Kiedy czujemy, że jesteśmy 
zaangażowani w funkcjonowanie 
organizacji, wówczas utożsamiamy 
się z nią. A jeśli się z czymś 
utożsamiamy to dbamy o to. Jednak 
takie poczucie zaangażowania 
odczuwamy tylko wtedy, 
gdy uważamy, że organizacja 
ta wspiera nas w spełnianiu 
naszych potrzeb”. 

Obecnie jest to jeszcze bardziej oczywiste 
niż kiedykolwiek w przeszłości – pracownicy chcą, 
aby pracodawcy byli dla nich partnerami w dobrostanie.

Gdy firma poważnie traktuje dobrostan pracowników, 
tworzy to miejsce pracy cechujące się silniejszymi 
związkami pracowników z firmą i zwiększa 
ich zaangażowanie, co przekłada się na lepszą 
produktywność, rentowność i lojalność. Ludzie, 
którzy dobrze się czują, po prostu lepiej sobie radzą 
w życiu. Zaś firmy zatrudniające szczęśliwych 
pracowników lepiej funkcjonują na rynku. A świat 
może stać się znacznie lepszy. Pracujmy nad tym!

Piotr Dziwok,  
Prezes ABSL
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