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Zaczynamy?
GOTOWI?



Zasady 
i dobre
praktyki
To pomoże nam efektywniej pracować

Po imieniu

01
Pełen focus na warsztat

04

Uwaga ... Kamera ... Akcja 

02

Warto wnosić case'y

03

Duży zakres - mało czasu

05

Konsultacje indywidualne

06



Indywidualne
Konsultacje 
Dla Każdego

Czas 60 minut

Cel Zgodnie z potrzebami

Tematy Praca / Życie / Balans / ...

Zapisy marcin@zwyboru.pl
wojtek@zwyboru.pl



Manager
a pracownik

Manager
a zespół

Manager
a on sam

Przerwa 15 min

Przerwa 15 min



Ćwiczenie:
Jakie są wasze oczekiwania
względem warsztatu ( Pary/4 min. )



Ćwiczenie:
Jakie są wasze oczekiwania
względem warsztatu ( 1 zdaniem )



Manager
a zespół
> Emocje
> Wypalenie 
> Objawy
> Kryzys
> Empatyczny Zespół



JAKIE
ZNACIE
EMOCJE?



EMOCJE

ZŁOŚĆ

STRACH

SMUTEK

WSTYD

ZAZDROŚĆ

RADOŚĆ



Po co nam
emocje?



Po co nam
emocje?

...mówią człowiekowi o jego potrzebach.

01

...komunikują otoczeniu, co się z nami
dzieje.

02

...to, że ktoś nie mówi to nie znaczy, że
się nie komunikuje.

03



Po co nam
emocje?

Emocje wpływają na innych.

04

Nie ma “dobrych” i “złych” - jedne lubimy
bardziej, a inne mniej.

05

Wszystkie emocje są potrzebne!

06



ZŁOŚĆ
mówi nam o tym, że ktoś lub coś nie pozwala na robić
tego co chcemy
mówi nam o tym, że na drodze pojawia się przeszkoda
mówi nam o tym, że ktoś chce wyrządzić nam krzywdę



SMUTEK
pomaga nam pożegnać się z tym co straciliśmy i
pogodzić się z rzeczami, którym nie możemy
zmienić…
dzięki niemu nie tracimy czasu i energii na coś na co
i tak nie mamy wpływu…
pozwala nam zakomunikować ludziom, że
potrzebujemy pomocy



STRACH
czasem każe nam walczyć, a czasem uciekać
ostrzega nas przed zagrożeniem i pomaga się
przed nim uchronić
jest ważnym narzędziem naszego instynktu
przetrwania



WSTYD
towarzyszy nam, gdy różnimy się czymś od większości. Daje nam czas na decyzje
czy chcemy postąpić zgodnie z czyimiś oczekiwaniami, czy nie.
buduje poczucie intymności i pomaga chronić nasze granice
chroni nas przed pochopnym wchodzeniem w relacje i daje czas do namysłu, czy
tego chcemy



ZAZDROŚĆ
może motywować nas do działania
pokazuje nam co jest dla nas ważne i czego pragniemy
może mówić nam, że nie darzymy zaufaniem naszego
partnera/partnerki. W dużych dawkach może być
szkodliwa dla związku



RADOŚĆ
podpowiada nam co jest dla nas dobre i czego
potrzebujemy do szczęścia
daje nam informacje, że dane zachowania chcemy
powtarzać
towarzyszy nam kiedy realizujemy swój potencjał
(np. role społeczne)



UWAGA !
Emocje są dla nas przydatne jeżeli
opierają się na racjonalnych
przesłankach, a nie na
zniekształceniach poznawczych.



UWAGA !
Emocje są dla nas przydatne jeżeli
opierają się na racjonalnych
przesłankach, a nie na
zniekształceniach poznawczych.

Np. w momencie gdy ktoś chce
nam pomóc, a my reagujemy
wrogością (złością) to może nie
być dla nas pomocne, ale dalej
nas o czymś informuje.



UWAGA !
Emocje są dla nas przydatne jeżeli
opierają się na racjonalnych
przesłankach, a nie na
zniekształceniach poznawczych.

Np. w momencie gdy ktoś chce
nam pomóc, a my reagujemy
wrogością (złością) to może nie
być dla nas pomocne, ale dalej
nas o czymś informuje.

Kryzys u pracownika może
wystąpić, gdy nie radzi sobie
z emocjami albo nie potrafi
ich rozpoznać, albo gdy jedne
emocje dominują nad innymi.



Wypalenie
Zawodowe

Do wypalenia zawodowego dochodzi wtedy, kiedy ilość
wydatków energetycznych stale przekracza wpływy.

 
Czyli dajesz więcej i więcej, a w rezultacie nie 

otrzymujesz za to zaangażowanie uznania, na które 
czekasz lub nie masz efektów, których się spodziewasz.



Do wypalenia
nie dochodzi
tylko z winy
pracodawcy,
lub z winy
obciążenia.

Objawy wypalenia
zawodowego wg ICD 11



Do wypalenia
nie dochodzi
tylko z winy
pracodawcy,
lub z winy
obciążenia.

Objawy wypalenia
zawodowego wg ICD 11

poczucie obniżenia energii lub wyczerpania;
zwiększenie dystansu, negatywne emocje,
cynizm w pracy;
zmniejszenie efektywności. 



Do wypalenia
nie dochodzi
tylko z winy
pracodawcy,
lub z winy
obciążenia.

Objawy wypalenia
zawodowego wg ICD 11

poczucie obniżenia energii lub wyczerpania;
zwiększenie dystansu, negatywne emocje,
cynizm w pracy;
zmniejszenie efektywności. 

Czyli w praktyce: 

zmęczenie,
unikanie i izolacja
zmniejszona skuteczność.



Objawy
Depresji



Objawy
Depresji

obniżenie nastroju
utrata zainteresowań i zdolności do radowania się
(anhedonia)
zmniejszenie energii i zmęczenie

Objawy główne:



Objawy
Depresji

osłabienie koncentracji i uwagi
niska samoocena i mała wiara w siebie
poczucie winy i małej wartości
pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości
myśli i czyny samobójcze
zaburzenia snu i śnienia
zmniejszony/zwiększony apetyt

Objawy poboczne:



Nie jesteśmy od diagnozowania.

Odróżnienie różnych zaburzeń
od przejściowych kryzysów jest
bardzo trudne. My powinnyśmy
reagować zgodnie z intuicją. 

BARDZO WAŻNE:



Słowo, którego używamy najczęściej
to KRYZYS. Możemy opisać w ten
sposób każdy brak równowagi.

Może dotyczyć zarówno
zaburzenia, jak i wystąpienia
sytuacji kryzysowej w życiu
pracownika.



Przedłużona reakcja
stresowa, albo
trudności adaptacyjne.
Sytuacje kryzysowe, incydenty (strata) -> mają potencjał do
wywołania zaburzenia. Ludzie często sobie radzą w takich
sytuacjach (adaptują się do sytuacji) - > np. mając zasoby. Ale
czasem jest kumulacja wydarzeń trudnych, czy strat .

Powstaje stres chroniczny, który może być podsycany
tragicznymi scenariuszami odbywającymi się w głowie. A dla
mózgu nie ma różnicy czy coś się wydarzyło, czy myślimy że
się wydarzy. 



Jakie prywatne kryzysy mogą
wpłynąć na pracownika? 



Jakie prywatne kryzysy mogą
wpłynąć na pracownika? 

Żałoba

Utrata sprawności

Kłótnia

Strata

Poronienie

Zdrada

Trudna diagnoza

Ciąża

Problemy z dziećmi

Wypadek

Rozwód / Rozstanie

...



Pytanie nie brzmi
zatem CZY, ale
KIEDY taki kryzys
spotka kogoś z
Twojego zespołu.



 “Sygnały
” kryzysu 

z perspektywy managera:



 “Sygnały
” kryzysu 

z perspektywy managera:

Irytacje i wybuchy 
(smutku lub złości)

Nowo zaobserwowane

01
Chaotyczne L4 i nieobecności

Zasłanianie się "błahymi"
powodami

04

Spadek efektywności

W porównaniu

02

Unikanie i izolacja 

Odcięcie się od wcześniejszych
relacji

03

Literalne zgłoszenia objawów 

np. tych o których mówiliśmy

05

Jakie jeszcze?

...



 Uniwersalne
objawy kryzysu
- online
Które da się zauważyć w wirtualnej
rzeczywistości:



 Uniwersalne
objawy kryzysu
- online
Które da się zauważyć w wirtualnej
rzeczywistości:

Brak reaktywności

Brak zaangażowania

01
Powolne mówienie

Poczucie nieobecności

04

Zmęczenie i słabość

Wypowiadane lub
zaobserwowane

02

Brak emocji na twarzy

Maski / sztuczny uśmiech

03

Konflikty z zespołem 

Zdenerwowanie

05

Jakie jeszcze?

...



EMPATYCZNY
I WSPIERAJĄCY SIĘ
WZAJEMNIE ZESPÓŁ
Najważniejsze wsparcie dla managera.

Manager nie jest od wsparcia psychologicznego. 
Od tego są koledzy i koleżanki!



Ćwiczenie:
Jak tworzyć empatyczne zespoły -
Hyde Park (Grupy / 5 min)
Zapiszcie wasze pomysły



Manager
a pracownik
> Granice
> Minimum
> Wsparcie
> Reagowanie na wybuchy
> Rozmowa wspierająca
> Rozmowa odkrywająca



Granice
odpowiedzialności
managera za dobrostan
psychiczny pracownika



Granice
odpowiedzialności
managera za dobrostan
psychiczny pracownika

Prawo pracy (BHP)

Cierpliwość zespołu

Otwartość pracownika

Twoje poczucie
kompetencji 

Twoje emocje

Czas i skuteczność
wsparcia



Wariant minimalny
wsparcia:

Bardzo mi przykro, że to cię spotkało. Jeżeli czegoś
potrzebujesz to możesz na mnie liczyć. Rozumiem, że
przez pewien czas będziesz koncentrował się na sobie
i na swojej rodzinie. Jesteśmy tutaj też po to żeby Cię
wspierać.



2 aspekty
wsparcia
społecznego:

Wsparcie Merytoryczne 
(Materialne i  informacyjne)

01

Wsparcie psychologiczne
(Emocjonalne)

02



Wsparcie Merytoryczne 
(Materialne i  informacyjne)

01

Wsparcie psychologiczne
(Emocjonalne)

02

Nie mylcie rodzajów wsparcia...

2 aspekty
wsparcia
społecznego:



Wsparcie
merytoryczne:



Wsparcie
merytoryczne:

Handicap - czas na zmianę priorytetów i
adaptację do nowej rzeczywistości
Odciążenie przez managera i zespół
Wsparcie psychologiczne - profesjonalne
(kontakt, informacja)
Inne rozwiązania firmowe (Fundusz socjalny, L4,
mamy prawnika Itp.)
Wsparcie prywatne (Lekarz z wąskiej specjalizacji
itp.) 

(materialno - informacyjne)

Decyzja managera i pracownika co wybrać. 



Wsparcie
psychologiczne:



Wsparcie
psychologiczne:

Należy do zespołu o ile są takie relacje.
Do managera, tylko w przypadku, gdy wskazują na
to relacje koleżeńskie.
Należy do psychoterapeutów, którzy uczą się jak
radzić sobie z cudzymi emocjami.

(emocjonalne)



PROCEDURY
REAGOWANIA NA
WYBUCHY:

Płacz

Złość



Płacz



Płacz
Dostrojenie emocjonalne – empatia, mówimy ciszej,
wolniej (wzmacnianie osoby, rezonowanie emocji);
Pochylić się / może przysunąć;
Podaj chusteczki;
Nie oceniaj, nie wzdychaj;
Nie unikaj kontaktu wzrokowego;
Okazuj spokój;
Bądź;

przestrzeń, uprawomocnienie, spokój, milczenie



Złość



Złość
Dostrojenie emocjonalne – mówimy szybciej
i głośniej;
Uprawomocnienie -> rozumiem, że się
złościsz teraz;
OPCJE -> Nie możemy w tym zostać teraz:
weź oddech lub zróbmy przerwę;
Przestrzeń do rozmowy o tym co się stało;

uprawomocnienie, przerwa, powrót



ROZMOWY Z
PRACOWNIKIEM

Rozmowa wspierająca

Rozmowa odkrywająca



Rozmowa
wspierająca

Założenia:

Pracownik przyszedł
do Ciebie z problemem
sam bądź nastąpił
wyraźny wybuch
(płacz/złość itp.)



Rozmowa
wspierająca

Co się stało? (Upewnij się)
Czy chcesz o tym porozmawiać? (Uzyskaj zgodę)
Co, by Ci pomogło, co mogę dla Ciebie zrobić?
(Dowiedz się)
Udziel informacji na jakie wsparcie może liczyć
bądź/i umów się na spotkanie po tym jak
skonsultujesz możliwości. 

Założenia:

Pracownik przyszedł
do Ciebie z problemem
sam bądź nastąpił
wyraźny wybuch
(płacz/złość itp.)



Rozmowa
odkrywająca

Założenia:

Pracownik nie zgłosił
się sam. Rozmowa
odbywa się w oparciu
o spostrzeżenia Twoje
/ zespołu.



Rozmowa
odkrywająca

Po co się spotkaliśmy
Poprosiłem się o to spotkanie, bo
zauważyłem, że ostatnio (FAKT z kamery) i
zacząłem się martwić / zastanawiać czy
wszystko w porządku

Czy chcesz o tym porozmawiać? (Uzyskaj zgodę)
Widzę (więcej faktów) - czy wiesz skąd to się
bierze?
Co, by Ci pomogło, co mogę dla Ciebie zrobić?
(Dowiedz się)
Udziel informacji na jakie wsparcie może liczyć
bądź/i umów się na spotkanie po tym jak
skonsultujesz możliwości. 

Założenia:

Pracownik nie zgłosił
się sam. Rozmowa
odbywa się w oparciu
o spostrzeżenia Twoje
/ zespołu.



W rozmowach

Co działało dotychczas? 
Czy chciałbyś zadzwonić do kogoś?
Jak sobie z tym radziłeś do tej pory?
Co Ci może pomóc?
...

Opcjonalne pytania:

Nie doradzamy i nie opowiadamy swoich
doświadczeń.

Założenia:

Najważniejsza jest
intencja - jeśli robisz
to by pomóc, wszystko
będzie działo się
naturalnie.



Ćwiczenie:
Manager - Pracownik - Obserwator



https://thepresja.pl/marsmaterialy/



CASE:
Co widzi manager:

Wspomina kolegom, że nie może spać, 
utrata wagi, 
brak wcześniejszej energii.

Co czuje pracownik:

Czuje, że przechodzi trudny okres, 
nie wie co się z nią/nim dzieje, 
zaczyna czytać i podejrzewać u siebie depresję, 
nie wie co z tym zrobić.

Rozmowa
odkrywająca

Po co się spotkaliśmy
Poprosiłem się o to spotkanie, bo
zauważyłem, że ostatnio (FAKT z kamery) i
zacząłem się martwić / zastanawiać czy
wszystko w porządku

Czy chcesz o tym porozmawiać? (Uzyskaj zgodę)
Widzę (więcej faktów) - czy wiesz skąd to się
bierze?
Co, by Ci pomogło, co mogę dla Ciebie zrobić?
(Dowiedz się)
Udziel informacji na jakie wsparcie może liczyć
bądź/i umów się na spotkanie po tym jak
skonsultujesz możliwości. 



Ćwiczenie:
Manager - Pracownik - Obserwator
3 przypadki

Podsumowanie



Manager
a on sam
> Odporność psychiczna
> Negatywne myśli
> Autoterapia poznawczo - behawioralna
> Forma psychiczna
> Dobre praktyki

> Q&A



Co buduje
odporność
psychiczną
managera?



4 sposoby 
na to, jak się
zabezpieczyć

Empatia poznawcza, a nie emocjonalna. Menager nie
powinien angażować empatii emocjonalnej (współ-
odczuwać smutku lub złości swojego pracownika)

01

Pracownicy przychodzą "od roli do roli". Liczą na Twoją
siłę. Ale jeśli czujesz bezradność to powiedz to!

02

Rozmowa dorosłego z dorosłym! (Wierzę, że sobie
poradzisz). Takie założenie powoduje że nie będziemy
brali tak dużej odpowiedzialności za tą osobę. 

03

Oko zasobów -> rozmowa o problemach generuje
problemy, rozmowa o rozwiązaniach generuje
rozwiązania.

04



N e g a t y w n e  
M   y   ś   l   i



Źródła
negatywnych myśli:



Źródła
negatywnych myśli:

Przekazy pokoleniowe – sposoby radzenia sobie z
problemami
Wychowanie – wewnętrzny krytyk 
Trudna sytuacja, w radzeniu sobie z którą nie
mamy doświadczenia
Przekonania
Zniekształcenia poznawcze 
Zaburzenia neuroprzekaźnikowe 



Kto tu kogo
oszukuje?
W badaniach prowadzonych na kierowcach w 1981
roku w Szwecji i USA O. Svenson odkrył, że 80% z
nich zalicza siebie pod względem umiejętności do
grupy kierowców ponadprzeciętnych!



Eksperyment -
co myślisz?





Myśli



Myśli

Emocje



Myśli

Emocje

Reakcje



Myśli

Emocje

Reakcje

Zachowania



Myśli niekonstruktywne 
Jestem słabym mówcą.

W czasie wystąpienia wszyscy będą mnie oceniać.

Nie potrafię pomóc pracownikowi.

Zawsze musi być perfekcyjnie.



Zmień myśli na
konstruktywne:

Sprawdź czy myśl jest czarnobiała!!!

Postaw myśli przed sądem.

Stań się swoim przyjacielem, a nie krytykiem.



Myśli niekonstruktywne
Jestem słabym mówcą.

W czasie wystąpienia wszyscy będą mnie oceniać.

Nie potrafię pomóc pracownikowi.

Zawsze musi być perfekcyjnie.

Zmień myśli na
konstruktywne:

Sprawdź czy myśl jest
czarnobiała!!!

Postaw myśli przed
sądem.

Stań się swoim
przyjacielem, a nie
krytykiem.

Ćwiczenie



Myśli konstruktywne 
Jestem słabym mówcą.
Mam dużą wiedzę i chcę się nią dzielić.

W czasie wystąpienia wszyscy będą mnie oceniać.
Postaram się, aby mnie słuchano.

Nie potrafię pomóc pracownikowi.
Pomogę pracownikowi na ile zdołam.

Zawsze musi być perfekcyjnie.
Zrobię to najlepiej jak potrafię.

Zmień myśli na
konstruktywne:

Sprawdź czy myśl jest
czarnobiała!!!

Postaw myśli przed
sądem.

Stań się swoim
przyjacielem, a nie
krytykiem.

Ćwiczenie



Zadbaj o organ
produkujący myśli
Jak utrzymywać się w dobrej formie psychicznej?



Bliscy i
przyjaciele

Równowagi 
Szacunku i tolerancji
Empatii i współczucia
Asertywności i dbałości o własne granice

Relacje budujące nasz dobrostan są pełne:



SEN

7-9 godzin 
Bez ekranów
W nie za wysokiej temperaturze
W spokoju, bez gonitwy myśli

Sen, który buduje nasz dobrostan:



Poczucie
Sensu

Realizujemy własne cele
Nie poddajemy się presji społecznej
Wierzymy w życie jakie sobie obmyśliliśmy
Mamy oparcie

Nasze życie jest pełne dobrostanu, gdy:



Aktywność
Fizyczna

Uprawiamy ją często (3-5 x w tyg.)
Ma charakter towarzyski
Nie jest forsowna
Sprawia nam przyjemność

Aktywność fizyczna jest dla nas korzystna gdy:



Jedzenie

Regularnie i powoli
Jedzenie ma walor towarzyski
Unikamy przetworzonej żywności

Wpływa na nasz dobrostan gdy jemy:



To warto jeść:
ryby morskie, soja, pestki dyni, banany, drób, otręby,
kiełki pszenicy, kukurydza, słonecznik, orzechy, jajka,
rośliny liściaste (szpinak, sałata, kapusta), brokuły,
gorzkie kakao, rośliny strączkowe, płatki owsiane oraz
pieczywo pełnoziarniste.

kwasy tłuszczowe omega-3, tryptofan ,witaminy B6 i
B12, kwas foliowy, cynk oraz magnez



Co jeszcze?
Jaki jeszcze praktyki obniżają Wasze poczucie presji? 





Manager
a pracownik
> Granice
> Minimum
> Wsparcie
> Reagowanie na wybuchy
> Rozmowa wspierająca
> Rozmowa odkrywająca

Manager
a zespół
> Emocje
> Wypalenie 
> Objawy
> Kryzys
> Empatyczny Zespół Manager

a on sam
> Odporność psychiczna
> Negatywne myśli
> Autoterapia poznawczo - behawioralna
> Forma psychiczna
> Dobre praktyki



CO ZABIERASZ

ZE SOBĄ??

Najważniejsza rzecz dla

Ciebie po warsztacie to...



https://thepresja.pl/marsmaterialy/



Indywidualne
Konsultacje 
Dla Każdego

Czas 60 minut

Cel Zgodnie z potrzebami

Tematy Praca / Życie / Balans / ...

Zapisy marcin@zwyboru.pl
wojtek@zwyboru.pl




