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Zarówno praca zawodowa, jak i to, co robimy w życiu prywatnym, może nas

niezwykle mocno zasilać – dawać energię do działania, być źródłem ogromnej

motywacji i satysfakcji. Z drugiej strony, może też nas osłabiać – być źródłem

zmęczenia, napięcia, a nawet frustracji i zniechęcenia. Na co dzień rzadko

przyglądamy się temu, co nam daje energię, a co ją pochłania i w jakim stopniu.

Wydaje nam się, że znamy podstawowe zasady funkcjonowania naszego organizmu.

Zdajemy sobie sprawę, że bez odpowiedniej ilości snu, jesteśmy w gorszej

kondycji następnego dnia. Z kolei brak pełnowartościowego śniadania z pewnością

zaowocuje silnym spadkiem efektywności w godzinach południowych. I choć wyniki

przeprowadzonego przez nas badania jasno pokazują, że zdajemy sobie sprawę

z braku wystarczającej siły, mocy i energii do działania, to pomimo tej intuicyjnej wiedzy, duża część osób trwa

w aktualnie utrwalonych nawykach: 46,4% pracowników pracuje przez wiele godzin nie robiąc sobie żadnych przerw,

63,1% badanych ma przerwy między posiłkami dłuższe, niż 3 godziny, 34,3% pracowników je zupki instant, posiłki

gotowe lub inne dania typu „fast food”, a 78% osób przez większość dnia pracuje w jednej pozycji ciała. Jednocześnie,

aż 60,9% ankietowanych budzi się rano zmęczona, a 3 na 10 pracowników śpi mniej, niż sześć godzin na dobę.

W konsekwencji, aż 34% badanych ma problemy z efektywną pracą w godzinach popołudniowych.

Organizacje dbają o rozwój kompetencji i talentów swoich pracowników nie uwzględniając jednak, że aby byli oni

w stanie w pełni je wykorzystywać, muszą być wypoczęci i pełni energii. Tworzymy nowoczesne systemy motywacyjne,

ale nie bierzemy pod uwagę, że przecież nic nie zmotywuje zmęczonego, przeciążonego pracownika.

Naturalnie pojawia się zatem pytanie, na ile nasza biologia przystosowana jest do stylu pracy, jaki narzuca nam

świat nowych technologii? Na ile aktualne i użyteczne pozostają dotychczasowe nawyki działania i styl pracy,

zarówno jednostek, jak i całych organizacji?

Zarządzanie energią fizyczną pracowników i menedżerów to temat nadal mało rozpoznany w polskich organizacjach.

Być może jednak po raz pierwszy dochodzimy do punktu, w którym zdamy sobie sprawę, że niezwykle ważnym elementem

naszego codziennego funkcjonowania i warunkiem wysokiej efektywności jest energia fizyczna, jaką każdego dnia dysponują

nasi pracownicy i menadżerowie. To ona jest determinantem wysokiej odporności emocjonalnej, efektywności

intelektualnej oraz motywacji do pracy.

Mam nadzieję, że niniejszy raport wraz z komentarzami ekspertów, stanie się inspiracją do wdrożenia pozytywnych zmian

w organizacjach. Jestem przekonana, że zarówno w pracownikach, jak i menedżerach tkwi ogromny potencjał, który – jak

pokazują nasze badania – pozostaje w dalszym ciągu do uwolnienia.



Badanie „Praca Moc Energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które

wpływają na efektywność organizacji” zostało zrealizowane przez Human Power

metodą CAWI (Computer Assisted Web Interwiew). Ankieta była dystrybuowana

wśród pracowników dużych przedsiębiorstw w Polsce. W badaniu wzięło udział

1149 osób: 292 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 857 pracowników na

innych stanowiskach (tzn. niekierowniczych). W opisie wyników przedstawiono

procentowe odpowiedzi uzyskane w próbie ogółem. W przypadku kiedy wystąpiły

różnice w odpowiedziach udzielonych przez kadrę kierowniczą oraz pracowników

zaznaczono to w tekście – prezentując wyniki otrzymane w poszczególnych grupach.

BADANIE REALIZOWANE BYŁO
OD 11 MAJA 2016 ROKU DO 31 MARCA 2017 ROKU 
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Jako ludzkość śpimy coraz krócej. W latach 40. XX wieku przesypialiśmy

średnio 8, a obecnie około 6 godzin. Ilość snu jest sprawą indywidualną.

W 2015 roku Amerykańska Fundacja The National Sleep Foundation (NSF)

opublikowała nowe zalecenia dla różnych grup wiekowych w zakresie

długości snu - osobom będącym w wieku 26-64 lat rekomenduje się

od 7 do 9 godzin. Naukowcy podkreślają również, że właściwą dawką snu

może być również 6-10 godzin. Natomiast sen krótszy, niż 6 i dłuższy, niż

10 godzin dla osób we wskazanym wieku nie jest korzystny. Sen pełni

funkcję regeneracyjną dla całego organizmu. W fazie snu REM są m.in.

porządkowane informacje zgromadzone w ciągu dnia, oraz odbudowywane

neuroprzekaźniki. Sen ułatwia też zapamiętywanie wcześniej nauczonych

treści. Jedno jest pewne, aby odnosić sukcesy w pracy, utrzymywać

efektywność na odpowiednim poziomie potrzebujemy odpowiedniej

długości snu.



MAJA CHABIŃSKA 
ROSSAKOWSKA

Head of HR, ING Bank Śląski

Rzadko w naszym myśleniu o sobie jako pracowniku pojawia się

długoterminowa perspektywa. Współcześni 30-latkowie mają przed sobą

około 40 lat pracy zawodowej. Pełne realizowanie swojego potencjału

rozłożonego na lata będzie możliwe tylko wtedy, jeśli nauczymy się

prawidłowo dbać o siebie. Sen wydaje się najprostszym do zarządzenia

obszarem.

Wyniki badania wskazują na poważny problem. Warto im się przyjrzeć,

szczególnie w kontekście efektywności organizacji czy zdolności do

tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Wydaje się bowiem, że niewyspany

pracownik może osiągać gorsze efekty, niż jego wypoczęty kolega.



Ludzie niewyspani zapamiętują mniej, ich uwaga jest rozproszona, trudniej

przypominają sobie informacje (np. słabiej wypadają na testach, egzaminach).

Deprywacja snu wpływa negatywnie na czujność i zdolność do utrzymania

uwagi (Witkowski i in. 2015). Zmniejsza się także wielkość i szybkość pamięci

roboczej (źródło: sleepdex.org). Pogorszeniu ulega się zdolność uczenia się nowych

zadań poznawczych, gorzej wypada wydobywanie, odtwarzanie informacji.

Niedobory snu powodują także pogorszenie aspektów twórczego myślenia,

związanego na przykład z oryginalnością, generowaniem nietypowych pomysłów

i powiązań (Martin 2011).

Deficyt snu zwiększa liczbę popełnianych błędów, wydłuża czas podejmowania

decyzji (w godzinach nocnych dochodzi najczęściej do awarii, pomyłek). Badania

testami neuropsychologicznymi (np. PVT – Psychomotor Vigilance Test) pokazują, że

brak snu wpływa niekorzystnie na poziom wykonywania zadań. Obserwuje się

wzrost błędów typu „pominięcie”, spowolnienie reakcji, wzrost liczby „fałszywych

alarmów”, wydłużenie trwania zadania, szybsze zmęczenie, znużenie zadaniem

(Lim, Dinges 2008).

PRACOWNIK 
NIEWYSPANY
zachowuje się jak… 
po wypiciu alkoholu.

W latach 90. XX wieku prze-
prowadzono badania porównują-
ce obniżenie sprawności umysło-
wej w stanie senności oraz po spo-
życiu alkoholu. Autorzy ekspery-
mentów pokazali, że kilkanaście
godzin bez snu powoduje obniże-
nie sprawności psychomotorycz-
nej równej posiadaniu 0,5% alko-
holu we krwi. Sen 4-godzinny (20-
godzinne czuwanie) powoduje, że
wyniki testów są podobne do tych,
jak u ludzi mających 1% alkoholu
we krwi (Lamond, Dawson 1999)

Pracownik, który jest 
wyspany i wypoczęty 
to pracownik 
skuteczniejszy 
i zdrowszy. Co się 
jednak dzieje, jeśli 
śpi krócej, niż tego 
potrzebuje? 
Oto lista 
najważniejszych 
konsekwencji:



Niedobór snu wiąże się m.in. ze spadkiem nastroju, większą skłonnością do

zniecierpliwienia. Osoby z deficytem snu mają osłabione „umiejętności radzenia

sobie w trudnych sytuacjach, narasta poczucie bezradności, nawet wobec prostych

problemów, stres wydaje się bardziej dotkliwy” (Ogińska 2011, s: 286). Naukowcy

z Uniwersytetu w Pensylwanii odkryli, że osoby, które przez okres jednego

tygodnia spały po niespełna pięć godzin (statystycznie każdemu badanemu

ograniczono liczbę godzin snu o 30%), zgłaszają uczucia złości, napięcia, zaburzenia

nastroju, smutku, psychicznego wyczerpania i stresu (Dinges 1997). Gdy badani

wracali do zaleconej liczby godzin snu, notowali ogromną zmianę nastroju.

Badania prowadzone między innymi na Carnegie Mellon University pokazują, że ci,

którzy śpią krócej, niż zalecane 7-9 godzin, charakteryzują się większą zapadalnością na

infekcje (Rea 2015). Wykazał to eksperyment, do którego zaproszono 164 dorosłe

osoby, które zostały najpierw poddane testom zdrowotnym. Następnie naukowcy,

za pomocą czujnika, monitorowali sen badanych (jakość i długość snu). Na kolejnym

etapie pacjentom podano krople do nosa zawierające wirusa i obserwowano, czy

miał szansę się rozwinąć. Okazało się, że u osób, które śpią mniej niż sześć

godzin na dobę, istnieje o 4,2 razy większe prawdopodobieństwo, że zachorują

w porównaniu z tymi, które śpią więcej niż siedem godzin. Z kolei u osób, które

śpią krócej niż pięć godzin to prawdopodobieństwo wzrasta 4,5 razy (Rea 2015).



Nowe technologie sprawiły, że komunikujemy się ze światem

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mamy więcej informacji na naszych

smartfonach, więcej klientów, zadań i spotkań niż kiedykolwiek

wcześniej.

Wydaje nam się, że musimy więcej pracować i więcej czasu spędzać

w biurze, by uniknąć zaległości. Nie prowadzi to jednak do większej

produktywności i firmy powoli zauważają, że to nie ilość czasu spędzonego

w biurze, a energia, z jaką pracownik stawia się przy biurku i jego

zaangażowanie mają wpływ na wartość, jaką generuje. Gdzie jest

w takim razie odpowiedź? W odpoczynku. W przerwach i regularnym

odrywaniu od pracy. W przechodzeniu w ciągu dnia między fazami

intensywnego wydatkowania i odnawiania energii. Szukamy sposobów,

żeby pracownikom taką możliwość zapewniać. Coraz popularniejsze są

programy well-being’owe, pokoje relaksu, elastyczne godziny pracy.

Umiejętności managerskie, jak zapewnienie optymalnego obciążenia

zadaniami, przestają być wyłącznie atrybutami zarządzania, a stają się

narzędziami kreującymi zaangażowanie. Jesteśmy na początku tej podróży

i dopiero poznajemy świat, w którym przewagą konkurencyjną staje się

właściwe zarządzanie energią naszych pracowników.

MONIKA PAKULSKA
Director of HR and Operations, White & Case



MAJA CHABIŃSKA 
ROSSAKOWSKA

Head of HR, ING Bank Śląski

Pracujemy więcej niż inne nacje, od lat przodujemy w europejskich

statystykach. Stopniowo wydłużający się tydzień pracy nie sprzyja wzrostowi

efektywności. Przeciwnie - może grozić narastaniem zjawiska wypalenia

zawodowego. Upowszechnienie technologii powoduje, że praktycznie nie

wychodzimy z pracy i to od nas samych zależy, jak tym będziemy zarządzać.

Wyrabianie dobrych nawyków w tym zakresie wydaje się kluczowe.

Niestety, jako pracodawcy ciągle nie jesteśmy w sposób wystarczający

przygotowani do tego, żeby wspierać pracowników w mądrym

zarządzaniu sobą w perspektywie wieloletniej kariery zawodowej.



Jak wygląda 
sytuacja 
w przebadanej 
grupie?

Badanie pokazuje, że 60,9% ankietowanych budzi się zmęczona, co oznacza, że nocny odpoczynek nie spełnia swojej roli. Prawie co trzeci

ankietowany (29,8%) przyznał, że śpi krócej niż 6 godzin na dobę. Warto zastanowić się, czy sen krótszy niż 6 godzin nie wynika z wpływu

czynników zewnętrznych (np. nadmiernej liczby obowiązków domowych, zawodowych) i jakie rodzi konsekwencje w obszarze efektywności,

jaką pracownik jest w stanie osiągnąć w ciągu dnia. Z trudnościami w zasypianiu boryka się, aż 17,0% ankietowanych.

• PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ I KONCENTRACJĄ

• POPEŁNIANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI BŁĘDÓW

• WIĘKSZA ZAPADALNOŚĆ NA INFEKCJE 

• OBNIŻENIE NASTROJU I WIĘKSZĄ SKŁONNOŚĆ DO ZNIECIERPLIWIENIA

• PRZYBIERANIE NA WADZE



Dr hab. n. med. Adam Wichniak
Zastępca Kierownika Kliniki,

III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Aktualne wytyczne medyczne wskazują, że zalecana długość snu dla

większości dorosłych osób, to co najmniej 7 godzin na dobę. Uzyskane

wyniki pokazały, że znaczna część zbadanych osób nie wypełnia tego

zalecenia i cierpi na przewlekły niedobór snu.

Prowadzi to do częstej obecności uczucia zmęczenia po obudzeniu się rano

oraz problemów z efektywną pracą po godzinie 14. Istotny wpływ na zbyt

krótki czas snu wydają się mieć przede wszystkim późne pory chodzenia spać.

Znacznie mniej osób zgłosiło, że ma problemy z rozpoczęciem snu. Wyniki

badania wskazują na konieczność edukacji pracowników na temat zalecanej

długości snu. Tym z nich, którzy późno kładą się spać z powodu takiego

preferowanego przez ich organizm rytmu okołodobowego snu, warto

umożliwić późniejsze godziny rozpoczynania pracy. Dla osób niewyspanych

wskazana jest możliwość zrobienia 15-30 minutowej drzemki około godziny

13:00. Warto również pamiętać o tym, że czas snu poniżej 6 godzin istotnie

zwiększa ryzyko wypadków zarówno w drodze do pracy, jak i podczas podróży

służbowych. Niedobór snu kumuluje się. Pod koniec tygodnia pracy osoba,

która przez wszystkie dni robocze sypiała poniżej 6 godzin, może być

w godzinach porannych tak ograniczona w sprawności psychoruchowej, jak

gdyby miała we krwi około 1 promila alkoholu.
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W świecie nauki w ostatnich latach dokonała się bardzo duża zmiana, która

w konsekwencji może zacząć być wykorzystywana w biznesie. Sen od zawsze

postrzegany był jako stan, który ma na celu odpoczynek i regenerację po

całym dniu aktywności i pracy. Badania w obszarze snu i rytmów dobowych

jasno pokazują, że sen spełnia nie tylko biologiczną funkcję dla naszego

organizmu, ale również poznawczą, bez której nie jesteśmy w stanie działać na

najwyższym poziomie naszej efektywności. Usuwa niepotrzebne informacje,

konsoliduje pamięć, oczyszcza mózg z emocji, przez co nasze ślady

pamięciowe stają się faktami, bez zabarwienia emocjonalnego. Dzięki temu

funkcje uwagi (koncentracja, przerzutność, rozpiętość), ale też szybkość

podejmowania decyzji i kreatywność mogą być na najwyższym poziomie

następnego dnia. To z kolei może mieć istotne przełożenie na jakość

wykonywanych zadań w ciągu doby oraz naszą odporność na stres.

Trzeba pamiętać, że regeneracja bierna to element spłacania długu, jaki

zaciągamy będąc aktywnym w ciągu dnia. Możemy tego w pełni nie robić,

ale im dług jest wyższy, tym jego konsekwencje są bardziej odczuwalne

dla naszej efektywności w pracy.

„Sen, czyli regeneracja 
bierna to element spłacania 

długu, jaki zaciągamy 
będąc aktywnym 

w ciągu dnia.” 



Polacy należą do rekordzistów, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych

w pracy. W 2015 roku przeciętny Polak przepracował w ciągu roku 1963

godziny (średnia dla krajów OECD wyniosła 1766).

(źródło: https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm; dostęp 6.04.2017).



Jak wygląda 
sytuacja 
w badanej 
grupie?

Niemal, co trzeci badany (32,6%) zabiera pracę do domu (postępuje w ten sposób ponad połowa kierowników (52,1%) oraz co czwarta

osoba na stanowisku niekierowniczym – 25,9%). Połowa kadry 50,2% (w tym: 75,0% kierowników, 41,8% pracowników) pracuje dłużej niż

8 godzin dziennie. Co istotne, 31,1% ankietowanych ma poczucie, że jego wydajność odbiega od stanu pożądanego i co trzeci (34,2%)

odczuwa spadek energii w ciągu dnia – po godzinie 14.



Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż

60% respondentów nie robi sobie

przerw w pracy, a przecież ponad

wszelką wątpliwość wiadomo, że

regularne wpływają pozytywnie na

wzrost efektywności, o co walczy cały

współczesny biznes. Jeśli brak przerw

wynika z niewłaściwego nawyku, to

w zmianie zachowania można się

wspomóc technologią. Jeśli jednak

z niewłaściwej kultury organizacyjnej,

wówczas wymagać to będzie bardziej

zaawansowanego procesu zmiany.

MARIA LORENC
HR Development Manager, 

Kinnarps Polska

MONIKA PAKULSKA
Director of HR and Operations, White & Case

Nie zdajemy sobie sprawy, jakie spustoszenie sieją w naszym organizmie

niedosypianie i brak odpowiedniej jakości snu. Badania kliniczne wskazują,

że przyczyniają się one do otyłości, raka, chorób wieńcowych czy depresji.

To duży kaliber konsekwencji, a są przecież i te codzienne, znane każdemu

z nas i traktowane jako irytująca, ale jednak oczywistość: rozkojarzenie czy

rozdrażnienie przed pierwszą, i każdą kolejną kawą. To wyzwanie

w zabieganych czasach, kiedy oczywistym lekarstwem na uporanie się

z natłokiem spraw jest rezygnacja ze snu. A sen jest niezbędnym

dopełnieniem formuły efektywności, u której podstaw leży właściwe

odżywianie, a dopełniają ją ruch oraz właśnie sen i odpoczynek. Nie mam

– ufam, że na razie i to się zmieni! – odpowiedzi na pytanie, jak zaradzić

w naszych organizacjach skutkom braku snu. Tymczasem nie pozostaje nam

nic innego jak mówić o tym, uczyć i uświadamiać.



MAŁGORZATA CZERNECKA
Psycholog, Ekspert do spraw efektywności, 

Prezes Zarządu Human Power

v

Badanie jasno pokazuje, że częściej niż co drugi badany budzi się rano

zmęczony, a trzech na dziesięciu pracowników śpi mniej niż zalecane

minimum 6 godzin. Warto pamiętać, że człowiek, który jest chronicznie

niewyspany, zmęczony i ma deficyt snu głębokiego, nie jest w stanie być

w swojej najlepszej kondycji i efektywności o poranku.

Jego organizm budzi się ze snu głębokiego, czyli ze zwolnionego tętna, niskiej

temperatury ciała i ciśnienia tętniczego i do ostatniej chwili walczy o sen

głęboki. To przekłada się na trudności z wybudzeniem się, uczucie zmęczenia,

oszołomienie, wydłużenie czasu reakcji. Kawa, słodzone napoje, czy słodkie

przekąski są jednym z najbardziej rozpowszechnionych metod radzenia sobie

z senną inercją. Należy jednak pamiętać, że taki człowiek może zacząć

pracować efektywnie dopiero koło południa, mimo że od rana jest fizycznie

w pracy. To nie jest obiecująca perspektywa, ponieważ mniej więcej po 2-3

godzinach odczuje z kolei popołudniowy spadek energii. W porównaniu

z pracownikiem, który się wysypia, dba o wieczorną regenerację

i odpowiednie odżywanie w ciągu dnia, jest to pracownik o zupełnie innym

potencjale do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.



Aby pracować efektywnie potrzebujemy przeplatać okresy intensywnej

pracy z okresami odpoczynku. Badania pokazują, że maksymalny czas

skupienia wynosi 90 minut i po tym czasie następuje spadek efektywności

objawiający się m.in. mniejszą kreatywnością, dłuższym czasem reakcji,

wydłużeniem czasu wykonywania zadania. Dobrze jest zatem zaplanować

i robić sobie regularne przerwy od pracy. Jednak nie każde oderwanie się

od pracy możemy nazwać przerwą, bo prawdziwa przerwa regeneracyjna

to PRZERWA OD PRACY. Jeśli chcemy, aby nasze przerwy miały walor

regeneracyjny powinniśmy zrobić coś odmiennego od tego, co robiliśmy

w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.



Jak wygląda 
sytuacja 
w badanej 
grupie?

Czy pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu w pełni korzystają z potencjału jaki dają przerwy regeneracyjne w ciągu dnia? Badanie

pokazuje, że nie. Niemal połowa 46,4% (w tym: 53,8% kierowników, 44,9% pracowników) pracuje przez wiele godzin, nie robiąc sobie

żadnych przerw. Do zaleceń fizjologów, dotyczących robienia sobie przerw w pracy co 60-90 minut, nie stosują się zarówno pracownicy, jak

i menedżerowie (łącznie 58,2% badanych). Nieco mniej niż połowa pytanych (47,3%) wskazała, że ich zdaniem przerwy, które robią w ciągu

dnia, dają im energię do wykonywania dalszych zadań, częściej niż co piąty (21,9%) przyznał, że tak się nie dzieje (30,8% ankietowanych nie

wyraziło opinii w tej sprawie). W trakcie przerw o pracy myśli 49,2% badanych (57,5% osób na stanowiskach kierowniczych i 46,3%

niekierowniczych).



Kinnarps w Raportach Trendów z lat 2013 i 2015 opisał zmiany środowiska

pracy zachodzące pod wpływem trendów technologicznych, demograficznych

i społecznych, które nic nie straciły ze swej aktualności. Z wyników badania

„Praca, moc, energia w polskich firmach” wyłania się obraz współczesnych

pracowników żyjących w obawie, aby nic im nie umknęło oraz świata,

w którym odpoczynek i regeneracja sił są traktowane jako strata czasu lub

kolejny punkt do odznaczenia w agendzie. Nadmiar bodźców atakujących

nasze organizmy w ciągu całego dnia pracy, a także po powrocie do

domu, gdy wiele osób nadal jest dostępnych pod służbowym telefonem

i adresem mailowym powoduje, że nasz umysł znajduje się w ciągłym

trybie stand-by. Nawet nocny odpoczynek jest nadal formą czuwania. Być

może dlatego, aż blisko 60% uczestników badania podaje, że budzi się

zmęczona, a prawie połowa deklaruje, że chodzi spać po północy, gdyż dnia

nie starcza im na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań.

W tej sytuacji pomocą może się okazać ustalenie w firmie zasady, że

poza ściśle określonymi wyjątkami, korespondencję mailową prowadzimy

w godzinach pracy, a także podawanie w swoich wiadomościach czytelnej

informacji, kiedy oczekujemy od adresata reakcji lub odpowiedzi. Warto

też korzystać z funkcji opóźnionego wysłania maila w programie pocztowym,

wystarczy zaznaczyć godzinę wysłania e-maila na następny dzień rano, co

przyda się tym, którzy traktują pocztę mailową jako notatnik i wysyłają

wiadomość za każdym razem, gdy się im coś przypomni.

MARIA LORENC
HR Development Manager, Kinnarps Polska



Czy wiesz, że…

Trafiając na 
zmęczonego 

sędziego możesz 
dostać większy 

wyrok?

Badania na temat związku między wydajnością pracy a czasem poświęconym na odpoczynek i regenerację, były prowadzone wielokrotnie.

W jednym z nich na przykład udowodniono, że istnieje związek między zmęczeniem sędziego, a zapadającymi wyrokami. Naukowcy ustalili,

że uzyskanie zwolnienia warunkowego na początku dnia wynosiło 65%, a dwie godziny późnej poniżej 10%. Jeśli jednak sędzia

odpoczął, zregenerował się, to odsetek udzielonych zwolnień warunkowych ponownie wynosił 65%. Spadku liczby pozytywnych opinii

nie dało się wytłumaczyć powagą przestępstwa czy osobą prawnika. Głównym czynnikiem mającym wpływ na decyzje było zmęczenie

utrudniające podjęcie decyzji. Sędziowie, gdy ich efektywność umysłowa spadała, woleli podejmować bezpieczniejsze rozwiązanie i odrzucać

wnioski (źródło: Danziger S., Levavb J., Avnaim-Pessoa L. 2011, Extraneous factors in judicial decisions, Princeton University, Princeton,

http://www.pnas.org/content/108/17/6889.full (dostęp 14.10.2016).

65%zwolnień warunkowych
wyniosło na początku dnia, a dwie godziny później 10%



AGNIESZKA SZEFLER
Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 

Współczesne organizacje zdają sobie coraz częściej sprawę z faktu, że

dbanie o zdrowie pracowników może znacząco wpłynąć na wzrost

konkurencyjności organizacji, poprawę zaangażowania i efektywności.

Wśród firm będących Członkami PSZK oferowanie pakietów medycznych

i sportowych, organizowanie dni zdrowia w celu promocji aktywnego

spędzania czasu, to już bardzo często standard. Niewiele organizacji

pochyla się jednak nad kwestią profilaktyki zdrowia czy zarządzania własną

energią, kompleksowo uwzględniając chociażby tak ważny aspekt, jak

odpoczywanie i sen. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że w firmach

brakuje działań, które uświadamiałyby fakt, że koncentracja uwagi,

tempo pracy i jej jakość są bardzo często powiązane z odpowiednimi

proporcjami pomiędzy wysiłkiem i regeneracją. W wielu organizacjach

nadal zaangażowanie pracowników jest mylnie kojarzone z ilością czasu

spędzonego przy biurku, czy też z kwestią dyspozycyjności poza

standardowymi godzinami pracy. Mam nadzieję, że wyniki badania skłonią

pracodawców do pochylenia się również nad tym obszarem dbania

o pracowników.



http://humanpower.pl/
http://humanpower.pl/


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że istnieje ścisła zależność

między odżywianiem, a produktywnością pracowników. Ciało, któremu

dostarczane są najlepsze składniki odżywcze, w odpowiedniej formie, ma

niesamowite możliwości do efektywnej, wysokojakościowej pracy oraz

szybkiej regeneracji i odnowy.

Badania pokazują, że rezygnacja z jedzenia w trakcie pracy obniża

wydolność organizmu i powoduje spadek jakości i ilości realizowanych zadań.

Według danych WHO, regularne posiłki podnoszą wydajność pracowników

aż o 20%, a także mają wpływ na wzrost odporności organizmu

i zapobieganie chorobom układu naczyniowo-sercowego (WHO 2007).



Aktywność fizyczna, 
warzywa i owoce 
= zdrowie i energia

Na początku 2016 roku Instytut Żywności i Żywienia ogłosił nową

piramidę żywienia (poprzednia piramida była z 2009 roku).

Zalecenia piramidy oparto m.in. na wynikach badań Światowej

Organizacji Zdrowia. Znajomość wytycznych może nam pomóc

w stworzeniu odpowiednio zbilansowanej diety, która

zagwarantuje nam zdrowie i wysoki poziom energii do działania.

U podstaw piramidy znajduje się aktywność fizyczna, jako

niezbędny element utrzymania zdrowia i obniżania ryzyka chorób

cywilizacyjnych. Natomiast fundamentem diety powinny być

warzywa i owoce, zamiast produktów zbożowych, które

zostały umieszczone wyżej. Na kolejnych miejscach znalazły się

produkty zbożowe, nabiał, produkty mięsne, ryby oraz jaja. Na

szczycie piramidy umieszczono oleje roślinne i orzechy.



Kiedy myślimy o efektywności biznesowej organizacji, powinniśmy

pamiętać o ludziach, którzy w niej pracują – to od ich fizycznej

i psychicznej efektywności zależy sukces biznesowy.

Czy pracownik może być efektywny w pracy, jeśli jest notorycznie niewyspany,

je w pracy „byle co” lub wcale, ma słabą kondycję fizyczną, często źle się

czuje, nie panuje nad swoimi emocjami lub brakuje mu energii do działania?

Odpowiedzi na te pytania wydają się oczywiste, kiedy spojrzymy na

pracownika nie tylko jak na jednostkę, która wykonuje pewne zadania

związane z pracą w ciągu określonej części dnia, ale przede wszystkim – jak

na człowieka, który do efektywnego funkcjonowania w ciągu całej doby,

potrzebuje zdrowia oraz energii, także na poziomie psychicznym. Jest to

obszar, w którym największa odpowiedzialność spoczywa na samych

pracownikach – to od ich filozofii życiowej, przekonań i codziennych

nawyków zależy poziom ich osobistego funkcjonowania. Wygląda jednak na

to, że nie tylko w interesie samych pracowników jest ich dobra kondycja

fizyczna i psychiczna, a nawet poczucie spełnienia na poziomie duchowym.

Zdrowi, szczęśliwi i pełni energii do działania pracownicy, to zdecydowanie

większa szansa na wymierne korzyści biznesowe dla organizacji.

„Zdrowi, szczęśliwi 
i pełni energii do działania 

pracownicy, to zdecydowanie 
większa szansa na wymierne 

korzyści biznesowe 

dla organizacji.”

SABINA DĄBROWSKA-OLBRYŚ
Human Resources Manager, coach i psycholog,  Grupa Pracuj Sp. z o.o.



Jak wygląda 
sytuacja 
w przebadanej 
grupie?

Analiza odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych pozwala stwierdzić, że zalecenia dietetyków nie są zbyt często przestrzegane.

Badanych trzeba docenić za to, że większość (62,9%) konsumuje pierwszy posiłek w ciągu godziny od przebudzenia, ale 37,1% nie stosuje się

do tej zasady. Zbyt rzadko jest przestrzegane zalecenie, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 3 godziny – postępuje

w ten sposób nieco częściej niż co trzeci ankietowany (36,9%). Niemal połowa osób (48,1%), informuje, że w każdym posiłku ma warzywa lub

owoce. Ponieważ większość ankietowanych (63,3%) odpowiedziała, że je rzadziej niż co 3 godziny należy przypuszczać, że zalecenie, aby

w ciągu dnia spożywać 5 porcji warzyw/owoców w większości przypadków nie jest przestrzegane. Nieco ponad połowa respondentów

(52,4%, w tym: 58,9% kierowników, 50,2% osób na stanowiskach niekierowniczych) wybiera produkty pełnoziarniste zamiast białego

pieczywa, makaronu czy ryżu, ale 47,6% nie respektuje tej reguły (w tym 41,1% kierowników, 49,8% osób na stanowiskach niekierowniczych).

Częściej niż co trzeci ankietowany (34,3%) przyznaje, że w ciągu tygodnia je dania typu „fast food” (w tym 36,2% osób na stanowiskach

niekierowniczych i 28,8% kierowniczych).



Dr EWA CHOJNOWSKA 
Dietetyk, ekspert Human Power 

Wyniki uzyskane w obszarze „Odżywianie” jasno pokazują, że

w świadomości przeciętnego pracownika czy menedżera sprawy

związane z jedzeniem nie są czymś priorytetowym. Warto zastanowić się,

z czego to może wynikać. Być może brakuje wiedzy na temat

mechanizmów pozyskiwania energii z pożywienia oraz kosztów, jakie

ponosimy, z powodu utrwalonych już nawyków żywieniowych.

Energii do działania potrzebujemy przecież wszyscy, bez względu na

stanowisko czy podejmowane wyzwania. Wiedzą o tym doskonale i potrafią tę

wiedzę wykorzystać w praktyce na przykład sportowcy. Podstawowe błędy

żywieniowe, które bezpośrednio przekładają się na spadek naszej

efektywności to: późne śniadania, zbyt długie przerwy między posiłkami czy

powszechna konsumpcja wysoko przetworzonych posiłków (tzw. fast foods)

oraz słodkich napojów, szczególnie w czasie pracy, co może m.in. powodować

uczucie senności. Mamy również problem z jedzeniem rekomendowanej ilości

warzyw i owoców oraz piciem wody. Mało kto zdaje sobie sprawę, że już 2%

odwodnienie może skutkować obniżeniem efektywności aż o 20%. Na pewno

warto połączyć działania edukacyjne, zmieniające świadomość pracowników

polskich firm z ułatwieniem dostępu do zdrowych, odżywczych przekąsek

i posiłków (np. podczas szkoleń czy spotkań).

„Mało kto zdaje 
sobie sprawę, że już 2% 

odwodnienie może 
skutkować obniżeniem 

efektywności 
aż o 20%.” 



Napoje słodzone warto zastąpić wodą mineralną, która poprawia trawienie,

zmniejsza apetyt, poprawia funkcjonowanie wątroby, nawilża skórę, dodaje energii,

zwiększa wydolność w trakcie ćwiczeń, poprawia funkcjonowanie nerek i zmniejsza

infekcje dróg moczowych, reguluje temperaturę ciała etc. Lepiej ograniczyć

spożywanie czarnej herbaty i kawy. Powinniśmy pić minimum 1,5 litra wody

dziennie.

Warto ograniczyć spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym

(ziemniaki, biały makaron, chleb, biały ryż) na korzyść produktów o niskim indeksie

glikemicznym (warzywa, produkty pełnoziarniste). Obfite posiłki o wysokim IG

powodują senność i gwałtowny spadek energii. Jedzmy częściej, za to mniejsze

porcje (3-4 razy dziennie).

Nie jedzmy głównego posiłku na mniej niż 2 godziny przed snem – gdyż wpływa to

na prawidłowy przebieg procesów regeneracyjnych. Późny posiłek może wiązać się

problemami z trawieniem i dodatkowymi kilogramami.

Przepis na sukces



Korzystnie jest ograniczyć lub zupełnie wyeliminować cukier, ciastka i cukierki

– produkty tego typu powodują gwałtowne spadki energii w ciągu dnia, zaburzają

pracę mózgu, wywołują migreny, rozregulowują gospodarkę hormonalną etc.

Pomocne w odstawieniu cukru będzie wprowadzenie do jadłospisu większej ilości

warzyw i owoców – dzięki temu zniknie ochota na to, co słodkie.

Lepiej wyeliminować przekąski typu: batony, chipsy, słone paluszki, itp. Najczęściej

stanowią one mało odżywczą i niekorzystną dla naszego zdrowia kompozycję

tłuszczów, węglowodanów prostych, sztucznych barwników i innych dodatków.

WAŻNE!

Badania przeprowadzone przez Health Enhancement Research Organization (HERO), Brigham Young University i Center

for Health Research w Healthways pokazały, że pracownicy, którzy regularnie jedzą zdrowe posiłki osiągali o 25%

większą wydajność w pracy. Dodatkowo, pracownicy, którzy ćwiczyli pół godziny dziennie, trzy razy w tygodniu osiągali

o 15% większą wydajność w pracy. W ogólnym rozrachunku, absencja była o 27% mniejsza wśród pracowników, którzy

odżywiali się zdrowo i byli aktywnie fizycznie.



Jak wygląda 
sytuacja 
w przebadanej 
grupie?

Kolejne pytania z obszaru „Odżywianie” ujawniają, że ankietowani mogą mieć problem z zachowaniem odpowiedniego nawodnienia

organizmu. Aż 57,3% z nich pije mniej wody niż jest to zalecane (w tym 62,0% kierowników, 55,7% pracowników), a jest to jeden

z najtańszych i najprostszych sposobów na radzenie sobie ze zmęczeniem, czy spadkiem wydajności umysłowej. Ponad połowa (51,5%)

zamiast wody preferuje herbatę, kawę lub co gorsza napoje energetyczne. Dość duża grupa badanych (38,1%) przyznała, że codziennie je

słodycze, czy pije słodzone napoje. Niemal połowa (47,3%) stara się przestrzegać, aby jeść ostatni posiłek nie później niż 2-3 godziny przed

snem, jednak 52,7% łamie tę regułę. Większość (72,8%) stara się respektować zalecenie, aby ostatni posiłek przed snem nie był najbardziej

kaloryczny. Odstępstwo odnotowuje 27,2% respondentów. Co istotne, połowa ankietowanych - 50,7% (w tym: 43,5% kierowników, 53,2%

osób na stanowiskach niekierowniczych) poinformowała, że często po posiłku czuje się ospała, co może wynikać ze zbyt długich przerw

pomiędzy posiłkami oraz zbyt obfitych lub źle zbilansowanych potraw.



Większość ankietowanych osób ma problemy z efektywnością w pracy, wiecznym

poczuciem zmęczenia i brakiem możliwości regeneracji - to oznacza tylko jedno,

rozregulowanie całego układu nerwowego. To jak dużo posiłków dziennie

spożywamy i czy jemy je o tej samej godzinie każdego dnia, wpływa m.in. na

stabilność i produkcję serotoniny (neuroprzekaźnika) w naszym mózgu. Nasz

układ nerwowy dalej pracuje jak za czasów prehistorii, oznacza to, że jeżeli

spożywamy posiłki w godzinach wieczornych, w których przez miliony lat

nie jedliśmy, to wprowadza to kompletny chaos w produkcji serotoniny,

która odpowiada m.in. za to, czy będziemy się wysypiać i odpowiednio

regulować pH naszej krwi oraz efektywnie pracować. Serotonina jako

neuroprzekaźnik nie jest tylko zaburzona przez nasze niezdrowe nawyki związane

z nieregularnym snem i późną pracą, ale również z popijaniem w trakcie

posiłków. W polu podspoidłowym (ośrodek w mózgu) jest 40 000 neuronów,

które analizują kiedy pijemy (praca jelit) oraz kiedy spożywamy posiłek (żołądek).

Najnowsze badania pokazują, że podczas jedzenia żołądek zamyka się, co

doprowadza do tego, że płyny które spożywamy nie trafiają do jelit, gdzie ulegają

strawieniu, a do żołądka, gdzie efektywnie rozcieńczają kwas żołądkowy

doprowadzając do gorszego przyswajania wartości odżywczych. To między

innymi doprowadza do zbyt dużej ilości spożywania płynów, wypłukiwania

minerałów niezbędnych m.in. do sprawnej pracy mózgu i rozchwiania pracy

neuronów produkujących serotoninę. A to jest niezwykle ważne, jeśli chcemy

mieć efektywnych pracowników. ADAM PABIŚ
Neurobiolog, CEO Audiologist Neurobiologist, Kinetic Center 

of Advance Audiology, ekspert Human Power
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Dr EWA CHOJNOWSKA 

Zdrowie i dobre samopoczucie są przecież w interesie zarówno pracodawcy

jak i pracownika. Każda zmiana nawyków, zwłaszcza na poziomie organizacji

jest wyzwaniem, ale może przynieść wymierne korzyści. Wzrost efektywności

odnotowano u 25% pracowników, którzy jedli zdrowe, regularne posiłki

(projekt HERO, USA). Najlepiej dokonywać zmian metodą małych kroków, na

przykład na początek wyeliminować z przestrzeni biurowej słodycze i zastąpić

je naturalnymi produktami lub nawiązać współpracę ze zdrowym cateringiem.

Według raportu średnio połowa osób aktywnych 
zawodowo nie ma wykształconych właściwych 

nawyków żywieniowych, które przecież bezpośrednio 
wpływają na poziom energii. 
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ORGANIZMU – DLATEGO 

POWINNIŚMY PIĆ 

REGULARNIE)

SENNOŚĆ 

- CZASAMI WYSTARCZY 

WYPIĆ SZKLANKĘ 

WODY, BY ZWIĘKSZYĆ 

SWÓJ POZIOM ENERGII

NIEWYDOLNOŚĆ 

FIZYCZNĄ 

I PSYCHICZNĄ

JEST NIEBEZPIECZNE 

DLA ŻYCIA – GROZI 

ŚMIERCIĄ

1% 3% 5-6% 1O% 15%
Sprawdź, co 
powoduje 
odwodnienie:

Zapotrzebowanie organizmu na wodę = 30 ml wody/1 kg masy ciała (Woźniewicz 2015)



MARCIN MALINOWSKI
Head of Global Partnerships CEE, Google Central & Eastern Europe 

Zbalansowane warunki pracy są jednym z kluczowych benefitów

wskazywanych przez pracowników Google decydujących o ich

przywiązaniu do firmy.

Środowisko, które udało się wytworzyć dla ponad 70 tysięcy pracowników

na całym świecie obejmuje całodzienne, zdrowe wyżywienie dostosowane

do indywidualnych potrzeb dietetycznych (realizowane we własnych,

bezpłatnych stołówkach), system siłowni i gabinetów masażu mieszczących się

w biurach, ale też pokoje snu i otwarte powierzchnie wspólne służące

interakcjom i socjalizacji. W kulturę firmy silnie wpisany jest szacunek dla

różnorodności, a co za tym idzie zróżnicowania potrzeb, w tym osobistych.

Pracujemy dużo, chętnie, w różnych kontekstach i lokalizacjach. Każdy może

odszukać specyficzną dla siebie równowagę między przenikaniem a izolacją

czasu pracy, realizacji zadań osobistych i wypoczynku (realny work-life

balance).

Traktujemy to jak inwestycję, nie koszt. Wierzymy, i sprawdza się to

w praktyce, że nowa myśl i innowacja powstaje tam, gdzie ludzie są

wypoczęci, czują się swobodnie i bezpiecznie. To działa.



http://humanpower.pl/
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Lekarze od lat zachęcają do uprawiania aktywności fizycznej wymieniając

długą listę korzyści zdrowotnych. Okazuje się jednak, że zachęty słabo

działają, bo 6 na 10 pracowników nie uprawia regularnie żadnej aktywności

fizycznej. Skoro aspekty zdrowotne nie mobilizują nas do ruchu, to może

motywujące okażą się korzyści związane z efektywnością zawodową? To, na

ile jesteśmy efektywni w pracy zależy od ilości i typu naszych neuronów,

sposobu, w jaki potrafią się między sobą komunikować oraz od naszej

dbałości o ich prawidłowe funkcjonowanie i regenerację. A na ten aspekt

niezwykle silnie wpływa nasza aktywność fizyczna. Nasza motywacja

i mobilizacja do codziennego działania w dużej mierze zależy od czynników

biologicznych. To niezwykle cenna i fascynująca wiedza, którą warto, aby

każdy menedżer i pracownik posiadał, bo dzięki niej może sprawnie

i efektywnie funkcjonować każdego dnia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby osoby zdrowe, w wieku

18-64 lat podejmowały aktywność fizyczną umiarkowaną, trwającą co

najmniej 150 minut na tydzień lub intensywną – minimum 75 minut na

tydzień. Wartości te można zwiększać o sto procent (zatem 300 minut

tygodniowo umiarkowanie lub 150 minut tygodniowo intensywnie, ale nie

więcej).



Idea zarządzania energią i wydajnością coraz bardziej zyskuje na

znaczeniu w Polsce, choć na świecie już od 2008 roku wyznacza kierunki

rozwoju firm. Niezależnie od kultury organizacji czy kraju, zauważyć

można bowiem prostą zależność: im jesteśmy starsi lub im nasze

zaangażowanie w życie firmy rośnie, tym większe są oczekiwania

i wyzwania, jakie się przed nami stawia. A czasu mamy tyle co zawsze:

24 godziny na dobę.

W raporcie znaleźć można konkretne wskazówki, jak zmieniać nasze nawyki

i organizować działania, aby żyło i pracowało nam się lepiej. Moje

doświadczenia z globalnym projektem ENERGY wskazują, że w miarę

intensywności rozwoju naszej kariery wzrasta motywacja do wprowadzania

tych zmian. Strategie zarządzania naszą energią dotyczą różnych obszarów,

pracownicy reprezentujący różne pokolenia będą mogli odnaleźć najbardziej

istotne aspekty z ich perspektywy. Działania oparte na wynikach badania

HUMAN POWER mogą doskonale wspierać zmianę kulturową w organizacji,

strategię małych kroków rozłożonych w czasie. Dobra wiadomość jest taka, że

zmiana ta jest możliwa do przeprowadzenia i przynosi wszystkim jej

uczestnikom wiele satysfakcji.

EWA SZABUNIEWICZ
Dyrektor HR, BEST S.A. Trener ENERGY PROJECT



Prozdrowotne 
wytyczne WHO 
dotyczące ruchu 
spełnia jedynie 26% 
dorosłych Polaków. 
Zobacz co zyskują 
osoby uprawiające 
rekreacyjnie 
aktywność fizyczną. 

Regularne ćwiczenia fizyczne powodują wzrost produkcji białek neurotropowych,

które są korzystne dla funkcjonowania poznawczego oraz zabezpieczają neurony

przed skutkami silnego stresu. Pod wpływem ćwiczeń obniża się również poziom

białka (beta-amyloidu), którego akumulacja jest charakterystyczna dla chorób

otępiennych (np. choroby Alzheimera) (Lazarov i in. 2005).

Osoby ćwiczące cechują się szybszą reakcją na nowe bodźce, lepszą adaptacją do

stresu (mają niższe wydzielanie hormonu stresu ACTH) oraz niższy

poziom wzrostu ciśnienia krwi w odpowiedzi na stresor (Łuszczyńska 2016).

Przegląd badań eksperymentalnych (Rostad, Long 1996) pokazuje z kolei, że osoby

systematycznie ćwiczące, w porównaniu z grupami kontrolnymi, cechują się

mniejszym wzrostem napięcia emocjonalnego oraz niższym poziomem

negatywnych emocji w sytuacjach stresowych.



Eksperyment przeprowadzony przez Stockholm University i Karolinska Institutet

pokazuje, że dzięki ćwiczeniom można stać się lepszym pracownikiem i poprawić

swoją wydajność. Osoby, które są aktywne zawodowo i ćwiczą regularnie 2,5

godziny tygodniowo, realizują w pracy więcej zadań i z większym zaangażowaniem,

niż osoby, które nie mają aktywności fizycznej (źródło: Stockholm University).

Wśród osób prowadzących siedzący tryb życia, rozpoczęcie regularnych ćwiczeń

fizycznych wpływa na zmniejszenie odczuwanego poziomu zmęczenia, w porów-

naniu z osobami, które nie korzystają z aktywności ruchowej (Herring 2007).

Dzięki wysiłkowi następuje poprawa procesów poznawczych. U osób, które ruszają

się regularnie, komunikacja między dwiema półkulami przebiega szybciej

i w bardziej zintegrowany sposób. Efektem jest zwiększenie łatwości przyswajania

nowej wiedzy i umiejętności. Wysiłek fizyczny, pomaga również odtworzyć

mechanizmy potrzebne do pełnego skoncentrowania się podczas wykonywania

obowiązków zawodowych. Co istotne, nie dotyczy to sportu wyczynowego,

a jedynie ćwiczeń o charakterze rekreacyjnym.

(źródło: Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej… 2008). Wysiłek fizyczny wpływa

pozytywnie na układ immunologiczny. Podczas wysiłku o umiarkowanej

intensywności rośnie liczba granulocytów oraz limfocytów, odpowiadających za

tworzenie odporności na infekcje (Górski 2012).



Badania pokazują, że ćwiczenia aerobowe (bieganie, pływanie, jazda na rowerze)

i anaerobowe (np. trening wytrzymałościowy) wpływają na obniżenie lęku i nastroju

depresyjnego. Ponadto ruch dodaje energii do działania.

Badania przeprowadzone na grupie ponad 3000 pracowników w Szwecji (Jonsdottir

i in. 2010) wykazały, że osoby podejmujące aktywność fizyczną (zarówno o stopniu

lekkim, średnim, jak i intensywnym) rzadziej ujawniały wysoki poziom stresu

i wypalenia, niż osoby nieuprawiające ćwiczeń.

Ćwiczenia fizyczne i związana z nimi systematyczność, ma korzystny wpływ na

wytrwałość zarówno w pracy, jak i podczas wykonywania innych czynności i zadań.

Podczas wykonywania intensywnej aktywności fizycznej zwiększa się wydzielanie

endorfin, które wprowadzają ćwiczącego w stan spokoju i odprężenia oraz hamują

wydzielanie hormonów stresu.



Jak wygląda 
sytuacja 
w badanej 
grupie?

Większość osób (77,5%) biorących udział w badaniu wskazała, że ćwiczenia i ruch sprawiają im przyjemność. Jednak ta deklaracja nie

znajduje odzwierciedlenia w podejmowanych aktywnościach. Większość (68,9%) przyznaje bowiem, że nie ćwiczy minimum

3 razy w tygodniu, a niemal co trzeci ankietowany (32,3%) ćwiczył przez minimum 30 minut ponad trzy miesiące temu. Ponad połowa

(55,2%) zaliczyła się do grupy nieuprawiających regularnie sportu. Osób ćwiczących minimum 3 razy w tygodniu jest 31,3%.



MAŁGORZATA CZERNECKA

Tylko jedna trzecia badanych deklaruje,

że regularnie uprawia aktywność fizycz-

ną, a przecież stres fizyczny wynika-

jący z wysiłku jaki podejmujemy np.

podnosząc ciężary na siłowni, przy-

gotowuje nas na stres emocjonalny.

Z neurobiologicznego punktu widzenia

na siłownię powinniśmy chodzić nie po

to, aby ćwiczyć mięśnie, ale nasz

układ nerwowy. Podnoszenie kilkudzie-

sięciokilowej sztangi jest takim samym

stresem dla naszych neuronów, jak

stres związany z krótkimi deadline’ami,

natłokiem pracy, czy dużą ilością

bodźców. To jest ten sam czynnik

neurobiologiczny, to samo obciążenie.

Dlatego ważne jest, aby chodzić kilka

razy w tygodniu po pracy na ćwicze-

nia, które będą wpierać regenerację

naszego układu nerwowego, uodpar-

niać nas na stres emocjonalny oraz

pozwolą nam oderwać się od bieżących

problemów.
Psycholog, Ekspert do spraw efektywności, 

Prezes Zarządu Human Power

MAGDALENA WARZYBOK
Talent Practice Director,

Aon Hewitt Poland 

Na rynku ostatnio modne są programy wspierające aktywizację sportową

w firmach – często opierające się o grywalizację lub wspólne przygotowanie

do udziału w zawodach. O ile z reguły są one bardzo pozytywnym bodźcem

zwiększającym aktywność pracowników, to w niektórych przypadkach mogą

nieść ze sobą pewne ryzyka. Warto pamiętać, że w środowiskach

nastawionych na rywalizację, wśród tzw. „high achie-verów” czy ambitnych

menadżerów kolejne wyzwanie, tym razem sportowe może prowadzić wręcz

do zwiększenia poziomu stresu i ograniczyć czas na regenerację.



Współczesne 
pokolenia nazywane są

POKOLENIAMI 
TRZECH KRZESEŁ: 

fotela w domu, 

krzesła biurowego 
i fotela 

samochodowego. 

James Lewin 
operuje nawet 

hasłem, 
że siedzenie to 
nowe palenie 

„sitting is the 
new smoking”.Czy wiesz, że…

Siedząc 
w nieprawidłowy 

sposób i obciążając 
dolny odcinek 

kręgosłupa 

wywierany jest 
nacisk 

około 150 kg! 

Kiedy się 
garbimy, pochylamy 

do przodu - zwiększamy 

nacisk na kręgosłup 
nawet 

do 270 kg!



Jak wygląda 
sytuacja 
w badanej 
grupie?

Brak aktywności fizycznej jest widoczny w odczuwanych przez ankietowanych dolegliwościach. Nieco połowa (54,6%) ma często bóle karku,

szyi i nóg. Dla 31,7% badanych wchodzenie po schodach jest męczące, a co piąty (21,4%) poinformował, że nawet niewielki wysiłek sprawia,

że ciężko jest mu oddychać. Respondenci przyznają również, że przez większość dnia pracują w jednej pozycji ciała (78,0%).



MAGDALENA WARZYBOK
Talent Practice Director, Aon Hewitt Poland 

Wiele rozwiązań wspierających work–life balance wdrażanych w firmach

nie przynosi odczuwalnego efektu. Wynika to często z dwóch prostych

przyczyn.

Czynnikiem skłaniającym do ich tworzenia są przede wszystkim kwestie

wizerunkowe, a nie odpowiadają one na autentyczne problemy pracowników.

Stąd ogromna ilość nieużywanych pokojów gier w firmach, gdzie wyzwaniem

są nadgodziny, czy pustych boxów rowerowych, tam gdzie obowiązuje ścisły

dress code. Z drugiej strony adresują one wyzwania przede wszystkim ogółu

pracowników, zapominając o specyficznych wyzwaniach menedżerskich

– grupy, która jest najbardziej obciążona stresem zawodowym. Od czego

zatem zacząć, żeby nasze działania miały sens? Na początek warto postawić

na budowanie świadomości i oszacować poziom i naturę wyzwań w samym

zespole menedżerskim. Może to być badanie ankietowe, na rynku dostępne

są również rozwiązania diagnozujące poziom stresu, regeneracji i kondycji

fizycznej, czy kompleksowy skan medyczny. W drugim kroku dołączyć do

programu rozwoju menedżerów moduł związany z zarządzaniem swoją

energią, ale też wpływu stylu przywództwa na poziom zaangażowania i stresu

pracowników. Po trzecie, wspólnie w zespole wypracować reguły, które

ułatwią regenerację w ciągu dnia – dotyczącą długości spotkań (max. 1,5 godz.

bez przerwy), czasu ich zwoływania (nie po określonej godzinie), czy formy ich

przygotowania. Rewolucję w firmie zacznijmy od ewolucji w zespole

zarządzającym.



Jak wygląda 
sytuacja 
w badanej 
grupie?

Respondenci dość rzadko podejmują proste aktywności, które mogą przyczynić się do utrzymania zdrowia na odpowiednim poziomie.

Niespełna co trzecia osoba (32,8%) w ciągu dnia pokonuje 3-4 kilometry, oznacza to, że większość osób (67,2%) prowadzi statyczny tryb życia.

Niewielka grupa przyznaje (37,0%, w tym: 42,1% osób na stanowiskach kierowniczych i 35,2% na stanowiskach niekierowniczych), że podczas

wykonywania obowiązków zawodowych, zwraca uwagę na swoją pozycję i postawę ciała – większość tego nie robi (63,0%). Zdecydowana

większość (80,9%) nie wykonuje też w ciągu dnia ćwiczeń, które pozwalają na rozluźnienie ciała – aktywność tego typu podejmuje zaledwie

19,1% pytanych. Należy jednak odnotować, że połowa ankietowanych (51,9%, w tym: 60,6% kierowników, 48.9% osób na stanowiskach inne

niż kierownicze) stara się chodzić w ciągu dnia w pracy – wstawać od biurka, chodzić po schodach, itp.



A co jeśli nic nie 
ćwiczymy?
Konsekwencje 
bezruchu.

67,2%ankietowanych
pokonuje mniej niż 3,4 km

67,2% 

ankietowanych 
w ciągu dnia 

pokonuje mniej 

niż 3-4 km 

chodząc, 

spacerując

Obliczono, że koszty pośrednie związane z brakiem aktywności

fizycznej Polaków wynoszą 1,3 biliona euro! Jeśli choć

pięciokrotnie wzrosłaby liczba osób, które ruszają się choć

20 minut dziennie, to pozwoliłoby oszczędzić 435 mln euro

rocznie (źródło: The Economic Cost of Physical Inactivity in Europe

2015).



ANDRZEJ BORCZYK
HR Director, Grupa Żywiec S.A. 

W Grupie Żywiec mamy program Ż w równowadze, którego celem jest

edukacja i wsparcie naszych pracowników w budowaniu świadomości

o wyzwaniach zmieniającego się świata i pomoc w zarządzaniu energią.

To seria wykładów i porad odnośnie zdrowego odżywiania, radzenia sobie

z natłokiem zadań i stresem, krótkie ćwiczenia relaksacyjne, które możemy

wykonać łatwo przy biurku oraz masaż w godzinach pracy. To także

wspieranie aktywności fizycznej poprzez fundusze na sport, zbudowanie

platformy komunikacyjnej, gdzie dzielimy się pasjami, możemy łączyć się

w grupy i dzielić naszą formą spędzania wolnego czasu oraz inspirować

innych. Coraz więcej firm organizuje aktywności, gdzie mierzy się ilość kroków,

które przemierzamy codziennie i za pewne przekroczone pułapy dostaje się

punkty, które na końcu zamieniamy na środki na działalność charytatywną,

społecznościową. To w połączeniu z atmosferą w pracy, jakością

przełożonego, dodaje naszej firmie wyjątkowości i zaangażowania. Dziś

kluczem do sukcesu jest miejsce pracy, które daje sens temu co robię na co

dzień. Działa w oparciu o jasno zdefiniowane zachowania, wartości i ich

przestrzega. Chcę pełny energii przychodzić codziennie i realizować zadania,

bo to wspiera realizację moich celów nie tylko zawodowych, ale i prywatnych.

„Dziś kluczem do 
sukcesu jest miejsce pracy, 

które daje sens temu co robię 
na co dzień. Działa w oparciu 

o jasno zdefiniowane 
zachowania, wartości 

i ich przestrzega. ”
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Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem ekspertów – psychologów, lekarzy, neurobiologów,

dietetyków, nauczycieli yogi, mindfulness, rehabilitantów, trenerów personalnych –

specjalizujących się w zarządzaniu energią pracowników.

Wiemy, jak skutecznie zwiększać efektywność działania ludzi, wykorzystując ich naturalny,

biologiczny potencjał. Nasze programy wykładów i szkoleń oraz kampanie edukacyjne z zakresu

podnoszenia efektywności dobowej, oparte są o najnowsze, światowe wyniki badań z obszaru

neurobiologii, psychologii behawioralnej, medycyny sportowej oraz dietetyki.

Wspieramy organizacje, dzieląc się sprawdzonym podejściem do trwałej zmiany nawyków.

Zwiększamy wiedzę, świadomość i indukujemy zmiany na poziomie konkretnych zachowań.

Sprawiamy, że ludziom chce się dbać o ciągłe doskonalenie i własny poziom energii do działania.
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