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Niedostateczna aktywność fizyczna …

• przyczyna utraty zdrowia 

• jeden z kluczowych behawioralnych czynników ryzyka 
występowania współczesnych chorób cywilizacyjnych, tym 
choroby sercowo-naczyniowej oraz niektórych chorób 
nowotworowych

• czwarta przyczyna śmiertelności w skali całego globu 
(6% światowych zgonów).

W Polsce w 2016 r. niedostateczna aktywność fizyczna miała 
związek ze zgonem 16,4 tys. osób, tj. 4,2% wszystkich zgonów, w 
tym: 3,4 tys. mężczyzn i 9,5 tys. kobiet 



ZALECENIA WHO DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ

• 30 min codziennie na miarkowaną aktywność fizyczną 
(minimum 5 dni w tygodniu)
np. spacery, jazda na rowerze

lub

• 20 min 3 razy w tygodniu na ćwiczenia intensywne
np. bieganie, pływanie, aerobik

Dodatkowo:

2-3 razy w tygodniu ćwiczenia oporowe, które będą kształtować 
siłę mięśni i wpływać na tkankę kostną.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Wg Wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej (2008 r.) 
pracodawca powinien stworzyć takie środowisko pracy, które 
będzie sprzyjało podejmowaniu aktywności fizycznej. 
Wytyczne UE z 10 października 2008 r. dotyczące aktywności fizycznej, Bruksela 2008



Cele kampanii „AKTYWNI W PRACY”

1. Promowanie zdrowia w miejscu pracy.

2. Promowanie aktywności fizycznej w pracy 
oraz w drodze do i z pracy.

3. Promowanie programów umożliwiających 
pracownikom włączanie aktywności fizycznej 
w codzienny lub tygodniowy plan działań 
w miejscu pracy.

4. Podnoszenie świadomości pracowników 
i pracodawców w zakresie wpływu aktywności 
fizycznej na bezpieczeństwo i jakość życia w pracy.

5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających 
z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia. 



Partnerzy kampanii „Aktywni w pracy”

1. Anpharm Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne z Warszawy

2. Areszt Śledczy w Szczecinie

3. Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych

4. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

5. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB 
Sp. z o.o., Iława

6. Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., 
Tarnowo Podgórne

7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Pracowników Służby BHP, Oddział w Opolu

8. ORLEN Upstream Sp. z o.o., Warszawa

9. Park Naukowo - Technologiczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o, 
Zielona Góra

10. PGE Dystrybucja S.A., Lublin

11. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 
Warszawa

12. Poczta Polska Spółka Akcyjna

13. PPUH KARAT Agnieszka Greliak, 
Wyśmierzyce

14. SFD S.A., Opole

15. Toyota Boshoku Legnica Sp. z o.o., Legnica



OCZEKIWANE ŹRÓDŁA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
nt. organizacji miejsca pracy lub dbania o zdrowie w pracy

51%

19%

41%

40%

11%

15%

19%

14%

materiałów do czytania dostępnych w Internecie

materiałów drukowanych (poradniki, ulotki)

filmów, mediów społecznościowych, podcastów w Internecie

szkoleń online

radia, telewizji

szkoleń stacjonarnych

osobistych konsultacji z ekspertami

nie potrzebuję dodatkowej wiedzy na ten temat



ŹRÓDŁA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
nt. dbania o zdrowie w pracy – MATERIAŁY DRUKOWANE

Upowszechnione w łącznym 
nakładzie 1 350 egz. 



ŹRÓDŁA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
nt. dbania o zdrowie w pracy 
– MATERIAŁY W INTERNECIE

www.ciop.pl/aktywniwpracy

• 24 podstrony
• stronę odwiedziło 4 405 osób
• 13 646 zapytań ogółem o strony



ŹRÓDŁA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
nt. dbania o zdrowie w pracy 
– MATERIAŁY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Podsumowanie:
• 19 postów na profilu FB 

Instytutu
• Posty na profilu Linkedin

Instytutu
• posty na profilach FB 

partnerów kampanii
• posty na profilach 

partnerów medialnych 
kampanii

ok. 62 tys. odbiorców 
treści



PROMOCJA TEMATYKI KAMPANII W MEDIACH

Podsumowanie:
• podcast „Napędzani ruchem” 
• artykuły i publikacje prasowe
• artykuły sponsorowane
• reklamy prasowe
• publikacje w portalach 

Internetowych

ok. 56 tys. odbiorców



PROMOCJA TEMATYKI KAMPANII W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ



PROMOCJA TEMATYKI KAMPANII W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ

Prezentacja animacji na dworcach PKP 
- 83 ekrany przy kasach we wszystkich 
województwach w Polsce

Łącznie ok. 1,48 mln odbiorców

Prezentacja animacji w placówkach 
medycznych wchodzących w skład Grupy 
Medicover - w sumie 131 ekranów w 69 
placówkach medycznych w całej Polsce



DZIAŁANIA KAMPANII – PODSUMOWANIE LICZBOWE:

• 1 konferencja i 2 seminaria dotyczące tematyki kampanii
• 2 publikacje w czasopismach popularno-naukowych
• 7 wystąpień na temat kampanii podczas krajowych i międzynarodowych 

konferencjach i seminariach
• 8 publikacji promocyjnych kampanii w mediach - reklamy, artykuły 

sponsorowane, reklamy
• 15 partnerów kampanii 
• 19 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii, w wersji 

drukowanej i elektronicznej
• 19 tematycznych postów dotyczących tematyki kampanii
• 24 strony serwisy internetowego kampanii www.ciop.pl/aktywniwpracy

Szacowana liczba odbiorców bezpośrednich działań kampanii – 134 tys. osób

Szacowana liczba odbiorców pośrednich działań kampanii (odbiorcy materiałów, 
działań medialnych, treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych) 
– 1,6 mln osób. 

http://www.ciop.pl/aktywniwpracy


NAGRODA

Ogólnopolskie kampanie społeczne CIOP-PIB 
dotyczące bezpieczeństwa i jakości życia w pracy
nagrodzono Złotym Medalem w konkursie w 
ramach specjalnej edycji międzynarodowych 
targów INTARG 2020 – Innowacje społeczne
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