
Akcja zdrowia 
dla Twoich 
pracowników 

Zdrowy Pracownik. Efektywna Firma



Kiedy Twoi pracownicy 
dbają o zdrowie, firma 
generuje lepsze wyniki

pracownik biurowy  
z powodu  

stresu pracuje z niższą  
efektywnością.

co 4
firma wskazuje wzrost  

wydajności pracowników 
jako efekt promocji zdrowia 

w firmie.

co 2.
o tyle bardziej produktywni  

od pozostałych są  
pracownicy,  

którzy czują się szczęśliwi.

12 % kosztów w firmach  
(wydatków na opiekę  

zdrowotną i strat  
wydajności) wynika  

z nieefektywnej obecności 
w pracy, wywołanej złym  

samopoczuciem  
i problemami zdrowotnymi.

60 %

zwrot kosztów odnotowują  
pracodawcy, którzy 

zainwestowali 
w przedsięwzięcia 

zdrowotne.

2,5-krotny
o tyle działania 

well-beingowe, w tym 
prozdrowotne, zmniejszają 
problem absencji w pracy.

51 %

Dbanie o dobrostan pracowników i zapewnienie zespołowi dostępu do profilaktyki jest inwestycją. Z jednej strony pomoże Ci ograniczyć straty związane  
ze zwolnieniami i brakami kadrowymi, a z drugiej - podniesie Twoje zyski poprzez zwiększenie efektywności zespołu. Chcesz sprawdzić, czy to działa?  

Zobacz, jak wygląda organizacja akcji zdrowia w firmie z uPacjenta!



Koszt przeprowadzenia akcji profilaktycznej już od 29 zł za jednego 
pracownika.

Badania i pakiety. W ramach akcji możemy wykonać dowolne 
badania lub gotowe pakiety ukierunkowane na konkretne problemy 
zdrowotne: stres, zmęczenie, brak odporności i inne. Każdy pracownik 
ma również możliwość doboru badań indywidualnie.

Zależy Ci na zdrowiu pracowników? To dowodzi, że Twoja firma jest dojrzałą, świadomą organizacją, która dba o swój największy potencjał: 
ludzi. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, zapewniając zespołowi dostęp do benefitów prozdrowotnych!

Akcja zdrowia dla pracowników z uPacjenta Ci się opłaci!

Edukacja zdrowotna. Pomożemy Ci lepiej dbać o zdrowie 
pracowników na co dzień. Otrzymasz od nas materiały edukacyjne, 
wzór ankiety badającej potrzeby zespołu i dodatkowe narzędzia, 
które ułatwią utrzymanie zdrowego stylu życia. 

Konsultacje specjalistów. Twoi pracownicy skonsultują wyniki 
z lekarzami i diagnostami. Możemy także zaangażować w akcję  
zdrowia innych specjalistów - dietetyków czy fizjoterapeutów.

Koordynacja akcji. Dedykowany opiekun Klienta będzie z Tobą  
w stałym kontakcie. Zorganizujemy akcję zdrowia tak, aby naturalnie 
wpisała się w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.



Oferujemy kompletne doświadczenie well-beingowe prowadzące Twoją  organizację ku sprawniejszemu działaniu.

Sprawdź, co zyskasz, decydując się na współpracę z nami!
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Przeprowadzenie 

akcji badań 
profilaktycznych

Video tutoriale  
poświęcone  
profilaktyce  

zdrowia

Doradztwo  
w zakresie  

wyboru badań

Indywidualny  
opiekun

Ankieta potrzeb  
w zakresie  

profilaktyki  
zdrowotnej  

pracowników

Badanie  
satysfakcji  

pracowników  
z akcji zdrowia Habit trackery, 

kalendarz badań 
i inne narzędzia,  

które ułatwią  
utrzymanie  

dobrej kondycji

Odbiór wyników  
online

Konsultacje online  
ze specjalistami

E-book o tym,  
jak za pomocą  

prostych działań  
poprawić wyniki  

badań



Opinie o naszych akcjach

Organizacja akcji profilaktycznego 
badania krwi z uPacjenta to świetny 
sposób, aby zadbać wspólnie 
z pracownikami o ich zdrowie. 
Zainteresowanie było tak wielkie, 
że badania musieliśmy podzielić 
na dwa dni. Napewno powtórzymy!

KAROL TRACZYKOWSKI, 
Head of New Ventures 
w Znany Lekarz

„ „ „

„ „
„

Świetnie sprofilowana oferta, 
obszerny zakres badań 
i przeogromna wygoda dla 
pracowników mogących przyjść 
na badania do własnego biura, 
to zestaw, który gorąco polecam!

AGNIESZKA FIJAŁKOWSKA, 
HR & Wellbeing Expert 
w Allergan

Poza standardowymi benefitami, 
okresowe badania kontrolne 
najważniejszych parametrów 
zdrowotnych powinny być 
przeprowadzane cyklicznie 
i od takich benefitów powinien 
zaczynać każdy pracodawca 
myślący o swoich pracownikach.

KRZYSZTOF BAJOŁEK, 
Founder & CEO 
w Answear



Zainteresowała Cię nasza propozycja?  

Masz pytania dotyczące organizacji akcji  

zdrowia? A może chcesz zyskać wgląd  

do pełnej oferty badań dla pracowników?

Napisz lub zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą,  

aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i zaproponować  

rozwiązanie, które odpowie na potrzeby zdrowotne  

pracowników i możliwości logistyczne Twojej firmy.
 

 

Napisz lub zadzwoń!  

Skontaktuj się z nami!
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