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Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie 

 

CZYM JEST ZDROWIE PSYCHICZNE?  
Zdrowie psychiczne oznacza dobrostan, w którym: 

 
 
 

•  jednostka uświadamia sobie własne możliwości,  
• potrafi radzid sobie z normalnymi sytuacjami 

stresującymi w życiu,  
• może produktywnie pracowad  
• jest w stanie wnieśd wkład do swojej społeczności. 

CZY JEST TO STAN STAŁY? 
 Oczywiście, że  NIE - trzeba go pielęgnowad i dbad  

o niego jak, o każdą inną częśd siebie. 



 
Czynniki które wpływają na zdrowie psychiczne w pracy, z 

poziomu pracownika i jego relacji z pracodawcą to: 
 

• Przychodzę do pracy, bo lubię (relacja serca) 
• Przychodzę tutaj, bo się rozwijam (relacja umysłu) 
• Przychodzę, bo mi się opłaca (relacja transakcyjna) 
• Przychodzę do firmy, bo tutaj dba się o moje zdrowie 

Co jest ważne dla pracownika by dobrostan towarzyszył mu w pracy? 
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Rys. 1. Przyczyny stresu zawodowego 



Jakie skutki może wywoład stres zaburzając nasz dobrostan? 
Zastanówmy się, co możemy zaobserwowad……..? 

Zauważ objawy fizyczne: 

Ból i napięcie mięśni 
Ból brzucha: biegunka, 
zaparcia 
Ból w klatce piersiowej,  
szybkie bicie serca 
Nadmierne pocenie 
Nudności lub zawroty 
głowy 

Objawy emocjonalne: 

Poczucie przytłoczenia 
Poczucie izolacji 
Uczucie strachu 
Niepokój 
Uczucie 
beznadziejności 
Złośd 

Objawy behawioralne: 

Drażliwośd: wchodzenie w spory, 
gwałtowna reakcja na to, co 
mówią ludzie 
Brak kontaktu lub złe relacje z 
przyjaciółmi, rodziną 
Brak zainteresowao lub hobby 
Używanie papierosów, alkoholu 
narkotyków 
Nerwowy zwyczaj: gryzienie 
paznokci, stukanie palcami, 
zgrzytanie zębami 



 
Stwórz swoją rutynę 
Pracując zdalnie, zorganizuj swój dzieo tak,  
jak w biurze, aby uniknąd natłoku pracy.  
Wyznacz jasne cele i stwórz harmonogram tego,  
co będziesz robid, przeplatając to czasem z dala od ekranu.  
Ważne, by dad odpocząd oczom,  
porozciągad ciało i dad odpocząd umysłowi. 
Ustal godziny pracy 
Innym sposobem na uniknięcie pracy przez całą dobę  
(w przypadku pracy w domu) jest ustalenie jasnych godzin pracy  
i trzymanie się ich.  
Nie zapomnij przekazad ich pozostałym członkom zespołu, aby 
wiedzieli,  
kiedy mogą się z Tobą skontaktowad. 
Zakoocz dzieo, jak i tydzieo 
Na koniec dnia wyłącz laptopa i spakuj swoje rzeczy do pracy.  
Będzie to sygnał dla Twojego mózgu, że dzieo pracy dobiegł kooca.  
Jeśli posiadasz luksus domowego biura,  
traktuj je jak swoje zwykłe biuro i opuśd je (i nie wracaj!),  
gdy skooczysz pracę na dany dzieo. 
O ile nie masz pilnego zadania do wykonania,  
ogranicz pracę w weekendy do minimum, 
tak abyś mógł w pełni naładowad baterie. 

 
Szanuj granice 
Unikaj kontaktowania się z pracownikami poza godzinami pracy i 
kiedy są na urlopie (tak, to się zdarza), chyba że jest to absolutnie 
konieczne.  
Pomoże im to w utrzymaniu zdrowych granic pomiędzy pracą a 
życiem prywatnym. 
Wspieraj zdrowe nawyki 
Zachęcaj swój zespół (zdalny) do ustalania regularnych godzin 
pracy i trzymania się ich, a także do robienia sobie krótkich 
przerw w ciągu dnia pracy.  
Wypoczęci pracownicy są bardziej produktywni. 
Skupienie się na wynikach i rezultatach – a nie na tym, kiedy i ile 
godzin ludzie pracują – da pracownikom swobodę organizowania 
dnia tak,  
aby pasował do ich stylu życia i pomoże położyd kres „kulturze” 
pracy w ciągłym napięciu. 
Dawaj przykład 
Najskuteczniejszym sposobem zachęcania do utrzymywania 
zdrowej równowagi między życiem zawodowym, 
a prywatnym w zespole jest prezentowanie takiego 
zdroworozsądkowego zachowania samemu. Ustalenie własnych 
rozsądnych granic da Twojemu zespołowi przykład i zachęci do 
pójścia w Twoje ślady. 

Wskazówki dla pracodawców Wskazówki dla pracowników 



Szybki Test:                                                                                        zaznacz TAK lub NIE 
1.Łatwo się denerwuję    T/N                                 
2. Kiedy muszę czekad w kolejce staję się nerwowy    T/N 
3. Kiedy pękam ze złości, zaczynam ubliżad               T/N    
4. Złości mnie, gdy ludzie mnie krytykują               T/N 
5. Na umówione spotkanie przychodzę w ostatniej chwili lub spóźniam się     T/N 
6. W samochodzie używam świateł dla wyładowania złości              T/N 
7. Jestem bez powodu niespokojny           T/N 
8. Miewam zawroty głowy            T/N 
9. Jestem zmęczony, jednak nie znajduję wewnętrznego spokoju        T/N 
10. Martwię się, czy z moim sercem jest wszystko w porządku         T/N 
11.  Miewam bóle pleców lub karku         T/N 
12. Oczekuję ciągle pochwał i uznania innych         T/N 



Odpowiedź: 
* Jeśli dwa razy odpowiedziałeś TAK - umiesz sobie radzid ze stresem. 
* Jeśli cztery razy odpowiedziałeś TAK - uważaj na siebie. Przynajmniej 
dwa razy w tygodniu musisz iśd na długi spacer. 
* Jeśli przynajmniej 6 razy odpowiedziałeś TAK - lepiej zastanów się 
nad zmianą trybu życia - musisz zwolnid. 
* jeśli przynajmniej 8 razy odpowiedziałeś TAK - koniecznie idź do 
specjalisty. 



Świadomośd ciała i tego co się z nim dzieje może byd również pierwszym 
krokiem do rozpoznania u siebie objawów stresu. 

Objawem stresu jest wzmożone napięcie mięśniowe. U każdego z nas 
mogą byd to inne mięśnie, np. brzucha, karku czy czoła.  

Dwiczenie: 
Przeskanuj swój organizm od głowy po stopy i sprawdź, gdzie 
czujesz największe napięcie.  
Rozluźnij mięśnie.  
Zwracaj uwagę na to miejsce w chwili napięcia.  
Świadome rozluźnianie mięśni obniża odczuwanie stresu. 



ATMOSFERA W PRACY 

Jakie elementy mogą wpływad na atmosferę w 
pracy? 



Główne obszary składające się na atmosferę w pracy 

• System komunikacji wewnętrznej firmy, 
• Relacje z przełożonymi, 
• Relacje ze współpracownikami, 
• Możliwośd rozwoju i awansu, 
• Obciążenie pracą, 
• System motywacji,  
• System szkoleo, 
• Warunki i bezpieczeostwo pracy (również finansowe). 

 



Czynniki negatywnie wpływające na atmosferę w 
pracy 

• Konflikty z bezpośrednimi przełożonymi, 
• Konflikty ze współpracownikami, 
• Brak decyzyjności, 
• Brak poczucia wspólnoty pracowniczej, 
• Brak możliwości rozwoju i awansu, 
• Brak docenienia ze strony pracodawcy, 
• Obciążenie pracą (zbyt duża liczba przydzielanych zadao -> 

skutek nieefektywnego zarządzania zespołem). 
 
 
 



Korzyści z tworzenia przyjaznego środowiska 
pracy 

• Wysoki współczynnik retencji i niski współczynnik rotacji 
pracowników, 

• Niski współczynnik Bradforda – zmniejszenie absencji 
pracowników, 

• Lepsza efektywnośd i produktywnośd pracowników, zmniejszenie 
wypadkowości przy pracy,  

• Wzrost atrakcyjności na rynku pracy (pracownicy polecają firmę 
swoim znajomym, wyrażają pozytywne opinie na stronach 
internetowych). 
 



Pierwszy krok do poprawy atmosfery w miejscu 
pracy to… 

... diagnoza problemu! 



Ankieta dla pracowników 

 W formie dostosowanej do kanału komunikacji powszechnie 
używanego w firmie i takiej, która nie będzie wykluczad 
żadnego z pracowników, 

 Zapewnienie anonimowości i dobrowolności odpowiedzi, 

 Wykonywana przed i po wprowadzaniu zmian w organizacji. 

 

 



Ankieta dla pracowników 

Przykładowe pozycje: 
1. Jak oceniasz atmosferę panującą w Twoim miejscu pracy? (skala odpowiedzi: przyjazna, 

neutralna, wroga) 
2. Jakie są według Ciebie najważniejsze czynniki wpływające na atmosferę? (możliwośd 

zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi i dopisania własnych pomysłów) 
3. Jak oceniasz poszczególne aspekty związane z pracą w firmie? (skala odpowiedzi od 1 – 

bardzo źle, do 5 – bardzo dobrze) 
4. Co według Ciebie powinniśmy zmienid, aby poprawid atmosferę w Twoim miejscu 

pracy? 
5. Miejsce na dodatkowe uwagi, pytania. 

 
 



Jakie działania warto wdrożyd? 

Czy i jakie działania, na rzecz polepszenia atmosfery w pracy, 
podjęto w Paostwa organizacji? 

 

Jakie obszary warto jeszcze poprawid? 

 



REGENERACJA PO PRACY: 
Jeśli organizm jest bez przerwy poddawany działaniu silnych bodźców to: 
• szybko się męczy,  
• zdolnośd koncentracji i myślenia się obniża.  
Dlatego regeneracja jest konieczna, także w ciągu dnia.  

ODPOCZYNEK AKTYWNY 
Aktywne spędzanie 
wolnego czasu 
(szczególnie na świeżym 
powietrzu) poprawia 
kondycję całego 
organizmu, pobudza do 
pracy narządy i układy 

ODPOCZYNEK BIERNY 
W ramach biernego odpoczynku trzeba 
znaleźd sobie zajęcie, które sprawia 
przyjemnośd i pozwala odwrócid uwagę 
od bieżących problemów i obowiązków. 
Może to byd lektura ulubionej książki, 
słuchanie muzyki, oglądanie filmu, 
rozmowa z przyjaciółmi 



SEN – NIEZBĘDNA FORMA REGENERACJI 
Gdy śpimy, ośrodki kory mózgowej zaprzestają analizowania i reagowania 
na docierające do nich informacje. Nie oznacza to zupełnego wyłączenia 
się mózgu.  
Podczas snu następuje: 
• porządkowanie i łączenie informacji 
• zapisywanie części z nich w pamięci trwałej.  
Dzięki temu nowo nabyta wiedza może byd w razie potrzeby przywołana 
dzięki na przykład słowom kluczowym, zapachom lub emocjom, które 
nam towarzyszyły w danej sytuacji.  
Komórki nerwowe regenerują się głównie nocą. Wtedy też tworzą 
rezerwy energetyczne i nowe połączenia nerwowe pomiędzy sobą. 



Komfort snu zapewniają: 
•  cisza,  
• ciemnośd,  
• niższa niż w dzieo temperatura powietrza (18-20Indeks górny ooC) 
• właściwa wilgotnośd powietrza w mieszkaniu 
• Dobrze jest też przed snem wywietrzyd pomieszczenia 
• ostatni posiłek najlepiej zjeśd nie później niż 2 godziny przed snem. 
Brak snu powoduje:  
zaburzenia w przewodzeniu impulsów nerwowych, co opóźnia reakcje na 
bodźce, utrudnia skupienie uwagi, upośledza pracę układu odpornościowego. 
Jest też przyczyną zmęczenia i kłopotów z koncentracją. 



Kluczem do zadbania o własny bilans energetyczny oraz dobrostan  
jest właściwe rozplanowanie dnia. 

Jak zregenerowad swój 
organizm? 

SEN I WYCISZENIE PRZERWY W PRACY I WŁAŚCIWE 
PLANOWANIE DNIA 

AKTYWNOŚD FIZYCZNA I UMYSŁOWA 
POZYTYWNE MYŚLENIE 
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