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WIEMY … WARTO PRZYPOMNIEĆ 

Tytoń: 

 Uzależnienie (choroba) 

 Najważniejszy modyfikowalnych czynnik ryzyka (nowotwory, 

choroby układów krążenia i oddechowego ) w populacji Polskiej 

 Wciąż 30% udział w populacji (po spadkach nastąpiła 

stabilizacja) 

 Czynnik problemów społecznych 

 



PROBLEM DLA UZALEŻNIONEGO, 

PROBLEM DLA PRACOWNIKA 

Palenie, podobnie jak każde uzależnienie, jest trudne do 
przezwyciężenia. 

 

Mechanizmy uzależniające utrudniają skuteczną interwencję, 

ograniczają także wolne wybory osób palących. 

 

Palenie jest nie tylko sprawą indywidualną, wpływa także na całe 

otoczenie uzależnionego. 



PROBLEM DLA PRACODAWCY? 

Wpływ inhalacji dymu tytoniowego na zdrowie jest oczywisty dla 

świata medycznego od lat 50 ubiegłego wieku. 

Jednak próby oceny wpływu na koszty społeczne, w tym na koszty 

pracodawcy, zostały podjęte relatywnie niedawno. 

Jedną z przyczyn jest efekt tzw. hazardu moralnego osób 

przejawiających ryzykowne zachowania. 



INWESTYCJA W ZDROWIE MOŻE MIEĆ SENS? 

Szacowany koszt dla pracodawcy w UK to ok.: 

5800 £ 

To jest PONAD 20% wynagrodzenia 

 

Źródła:  

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bulletins/annualsurveyofhoursandearnings/previousReleases 

Berman, Micah, et al. "Estimating the cost of a smoking employee." Tobacco control 23.5 (2014): 428-433. 



NAWET PRZY UWZGLĘDNIENIU RÓŻNIC 

ZWIĄZANYCH Z UPUBLICZNIENIEM RYZYKA 

ZDROWOTNEGO ZATRUDNIONYCH, KWOTY STRAT 
DLA PRACODAWCÓW W POLSCE STANOWIĄ 

PRAWDOPODOBNIE NIE MNIEJ NIŻ 15% KOSZTÓW 

WYNAGRODZEŃ 

Na straty składają się: 

Przerwy na palenie (ponad połowa) 

Koszty opieki zdrowotnej (około 30%) 

Koszty dodatkowej, związanej z paleniem absencji chorobowej 
(10%) 

Koszty niższej efektywności palaczy (10%) 

 



PALENIE A GOSPODARKA POMORZA 

Gospodarstwa domowe palaczy wydają od 3 do 15%* swoich 
przychodów na wyroby tytoniowe. 

W przypadku naszego regionu pieniądze te trafiają: 

 Do centralnego budżetu (akcyza, VAT) 

 Do producentów (głównie południe Polski) 

 Do plantatorów (j.w.) 

 Za granicę (w tym transfery w ramach przemytu) 

Tylko drobna część z tych wydatków napędza lokalną ekonomię 
(marże handlowe, w tym przypadku niskie). 

 

Wydatki na tytoń stanowią średnio 1,6% ogółu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych,  

na podst. Badań GUS 



OGRANICZENIE PALENIA POZYTYWNE 

DLA POMORSKICH FIRM? 

Uprawniony wniosek: 

Ograniczając palenie tytoniu możemy realnie 

wpłynąć na gospodarkę naszego regionu, nie 

tylko bezpośrednio na własne firmy. 



PROPOZYCJA CELU 

Ograniczenie liczby palących pracowników w organizacjach 
realizujących projekt o 10% w ciągu najbliższych 2 lat. 



PROSIMY O ROZWIĄZANIA 

Rozwiązanie problemu musi spełniać następujące warunki: 

 Skuteczność, mierzona sukcesem w osiąganiu nakreślonego celu 

 Efektywność, mierzona nakładami finansowymi, pracy ludzkiej, w 
tym zaangażowania kadry zarządczej 

 



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE,  

W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA 
ŚWIATOWE 

Proponujemy udział w projekcie wsparcia dla pracowników 

uzależnionych od tytoniu metodą e-coachingu. 

Wkład własny: 

 Zaangażowanie działu kadr (HR)  

 Wola zarządu 

 Monitorowanie efektów 
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