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- psycholożki udzielające wsparcia 
psychologicznego RDLP w Toruniu

 Konferencja BHP „Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – 
stan obecny, wyzwania na przyszłość”
                                                              Gdańsk 23.09.2022 r.



Plan prezentacji: Znaczenie i korzyści wsparcia 
psychologicznego pracowników Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu.

• 1. Informacje dotyczące powstania oraz wprowadzenia 
programu wsparcia psychologicznego  pracowników RDLP 
w Toruniu (od kiedy, podstawowe dane, założenia oraz 
struktura organizacyjna).
• 2. Formy udzielanego wsparcia: pomoc psychologiczna, 
psychoterapia, interwencja kryzysowa, mediacje, 
działalność szkoleniowa. 
• 3. Dane statystyczne, dotyczące udzielonego wsparcia.
• 4. Korzyści dla pracodawców i pracowników wynikające 
z prowadzonych działań wsparcia psychologicznego.
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1.Informacje dotyczące powstania oraz 
wprowadzenia programu wsparcia 

psychologicznego  pracowników RDLP w 
Toruniu 

 (od kiedy, podstawowe dane, założenia 
oraz struktura organizacyjna).

 



Etos pracy leśnika.

• Zawód Leśnika silnie związany jest z etosem
 i tradycją tej służby, a co się z tym wiąże, ogromnym 
zaangażowaniem i niemal utożsamieniem swojego życia z 
pracą.

• Leśnicy to  wyjątkowa społeczność, która czuje ogromny 
ciężar owej odpowiedzialności.

• Mając  poczucie wyjątkowej misji, zdają się czasem nie 
dostrzegać, że mimo wszystko jest to praca, która stanowić 
ma tylko część  rzeczywistości człowieka, oprócz życia 
rodzinnego czy  towarzyskiego. 
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 Stresory zewnętrzne i wewnętrzne
 pracowników LP 
a syndrom głębokiego  zespolenia.

• Stres, nieprzewidywalność i zmienność, 
odpowiedzialność, umiejętność 
działania pod presją czasu i wymagań, 
wysokie kompetencje współpracy i 
tworzenia relacji, wytrwałość i 
umiejętność rozwiązywania problemów 
na bieżąco, doskonała kondycja 
psychiczna i fizyczna…

    vs

• Wrażliwość, indywidualność, powołanie, 
otwartość, etos, sentymentalizm, misja…

2022-09-23 TYTUŁ PREZENTACJI 5



Konsekwencje.
Dla pracownika:

- zagrożenia dla równowagi psychicznej,

- problemy ze zdrowiem fizycznym, 

- przemęczenie, 

- wypalenie zawodowe, 

- bezsenność, 

- depresje, które nie leczone, mogą być zakończone próbami 
samobójczymi. 

Dla pracodawcy: 

- częsta absencja pracowników, 

- większa ilość popełnianych błędów,

-  mniejsza wydajność, 

- wolniejsze tempo pracy, 

-większa ilość konfliktów
 i problemów.  
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Psycholog 24/h.

 2016 rok - program pilotażowy 
wsparcia psychologicznego w RDLP w 
Toruniu.

- powołano zespół roboczy złożony z 
pracowników biura RDLP w Toruniu, 
nadleśniczych oraz przedstawicieli 
związków zawodowych,
- w wyniku pracy zespołu powstał 
program pilotażowy przedstawiony do 
akceptacji dyrekcji RDLP w Toruniu.



Cele programu pilotażowego.

Cel główny:
Natychmiastowe wsparcie psychologiczne24/h, w dostosowanej do wymagań sytuacji formie, 
które byłoby dostępne w każdej chwili - osobiście lub online, bez oczekiwania na wizytę 
psychologa w systemie medycznym.
Cele szczegółowe:
-wzmocnienie pracownika w kryzysie i w sytuacji trudnej( zdrowia psychicznego, relacji 
międzypracowniczej, prywatnej, konfliktach),
-zapobieganie eskalacji kryzysu,
-wzmacnianie kompetencji psychologicznych pracowników,
-psychoedukacja zdrowia psychicznego
-prewencja zdrowia psychicznego
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2. Formy udzielanego wsparcia 

•   Pomoc psychologiczna, 
•   Psychoterapia, 
•   Interwencja kryzysowa,
•   Mediacje, 
•   Działalność szkoleniowa. 
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Pomoc psychologiczna 
Pełnienie dyżurów telefonicznych i stacjonarnych w gabinecie  
psychologa, dwa razy w tygodniu, przez trzy godziny dziennie.

Zadaniem psychologa nie jest dawanie rad czy rozwiązywanie problemów

ale:

§     zapewnienie poczucia zrozumienia w nagłej sytuacji kryzysowej,

§     pomoc w  odkryciu lub wzmocnieniu zasobów,

§     pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli, 

§     towarzyszenie w szukaniu rozwiązań,

§     zadawanie odpowiednich pytań

§     wstępne zdiagnozowanie problemów klinicznych np. depresji czy stanów  suicydalnych.
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Psychoterapia

Systematyczna możliwość kontynuacji 
spotkań i wzmacniania zasobów.

Pojawia się w sytuacji, w której potrzebne są interwencje 
lecznicze dotyczące zmiany funkcjonowania osobowości
-zmiana dysfunkcyjnych wzorców myślenia np. myśli 
lękowe
-zmiana subiektywnych odczuć i emocji np. lęk
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  Mobilność i pomoc w sytuacjach kryzysowych

•Pomoc poza dniami dyżurowania, w sytuacjach wyjątkowych, wymagających nagłej 
interwencji.

•Zapewnienie wsparcia w rozmowie telefonicznej pracownika z psychologiem.

•Dojazd do danej osoby lub jednostki w sytuacji kryzysowej (potrzeba spotkania 
  z załogą lub daną osobą np. po nagłej śmierci współpracownika).
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Działalność szkoleniowa. 
Przeprowadzenie szkoleń dwa razy w roku na zlecenie i 
zapotrzebowanie kierownictwa w danej jednostce (27 
nadleśnictw i biuro RDLP), dotyczących problemów natury 
psychologicznej, m.in.:

• rozpoznawania wczesnych zagrożeń psychicznych, 

• symptomów depresji,

• sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i 
prywatnym, 

•  wypalenia zawodowego,

•  rozwiązywania konfliktów w pracy,

•  komunikacji międzyludzkiej,

•  sposobów pomocy innym w sytuacjach kryzysowych, 

•  nauki interpretacji zachowań, jako znaków ostrzegawczych 
przed samobójstwem, 

• oddzielne szkolenia dla kadry kierowniczej.
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Każde nadleśnictwo charakteryzuje się własną 
specyfiką problemów, dlatego też tematyka 
szkoleń czy działań psychologicznych
 i  naprawczych ustalane są indywidualnie przy 
współpracy 
z kierownictwem jednostek.



   Mediacje. 

• Pomoc psychologa /mediatora 
w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych 
wśród pracowników.
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  Promocja psychoedukacyjna / media 

• Publikowanie przez psychologów artykułów 

o tematyce psychologicznej w kwartalniku RDLP 

w Toruniu „Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich”, 

w czasopiśmie  „Las Polski” oraz za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, kierowanej do poszczególnych nadleśnictw.

• Reagowanie na bieżąco na trudne czy dramatyczne  wydarzenia 

np.: nawałnica w 2017 r., 

 pandemia, kryzys związany z wojną na Ukrainie

 i zaangażowaniem w problemy uchodźców etc.
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Wyzwania:

• Anonimowość
• Poufność
• Dobrowolność
• Rzetelność
• Możliwość szybkiego reagowania
• Praca z nagłymi zagrożeniami 
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3.Struktura

• Pomoc psychologiczną i psychoedukacyjną realizuje dwóch specjalistów:

 - 14 nadleśnictw oraz CSSLP w Plaskoszu - Aleksandra Myszka - psychoterapeuta
 - 14 nadleśnictw - w tym biuro RDLP - Anna Proch - Lendzion - psycholog/mediator 

17



                                                                   3.
4.Dane statystyczne, 
dotyczące udzielonego 
wsparcia.

18



3. Dane statystyczne

LATA ILOŚĆ GODZIN 
DYŻURÓW

ILOŚĆ GODZIN  
PORAD 
OSOBISTYCH

ILOŚĆ GODZIN 
KONSULTACJI 
TELEFONICZNYCH

ILOŚĆ GODZIN 
SZKOLENIOWYCH

INTERWENCJE
IL. GODZIN

MEDIACJE
IL.GODZIN

2017-2022 3 330   3 193 1 276  592 33 g 67 g 
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4. Korzyści dla pracodawców i pracowników 
wynikające z prowadzonych działań wsparcia 
psychologicznego.
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Korzyści dla pracownika

• poprawa stanu psychicznego,
• poczucia bezpieczeństwa w sferze psychicznej i emocjonalnej,
• poprawa motywacji,
• lepsze relacje i atmosfera w pracy,
• zmniejszenie poziomu stresu i lęku,
• zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego oraz wystąpienia depresji,
• zmniejszenie liczby nieobecności w pracy.
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Korzyści dla pracodawcy

• zwiększenie wydajności pracowników,
• poprawa motywacji pracowników,
• poczucie dbałości o pracownika i wzrost jego zadowolenia,
• zmniejszenie poziomu stresu i lęku w pracy, co jest przyczyną wielu błędów
• zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego oraz wystąpienia depresji,
• zmniejszenie liczby nieobecności w pracy,
• mniejsza rotacja personelu,
• tworzenie prozdrowotnego środowiska pracy promującego zdrowy styl życia,
• większą atrakcyjność przedsiębiorstwa jako pracodawcy na rynku pracy.
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Definicja zdrowia psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia to:

„Stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może 
radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz 
jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”.
 Zły stan zdrowia psychicznego to problemy ze zdrowiem psychicznym i napięcie, 
osłabione funkcjonowanie połączone z cierpieniem; pojawiają się objawy i 
rozpoznawalne zaburzenia psychiczne, takie jak schizofrenia i depresja. 
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Badanie nad stanem psychofizycznym Polaków   przeprowadzone za pomocą metody CAWI o 
skutkami pandemii.
Najnowszy raport Human Power. 

Gorszy stan emocjonalny liderów. Na koniec 2020 r. liderzy w porównaniu z pracownikami doświadczali częściej emocji 
typu lęk, strach, irytacja, złość, gniew (blisko 4 na 10 liderów) oraz lęk i niepokój (8 na 10). Osoby na stanowiskach 
kierowniczych miały również częściej trudność z nazwaniem emocji, których doświadczają (6 na 10 liderów). Częściej 
niż co drugi menedżer mówił, że miał trudność z zapanowaniem nad sobą w sytuacjach stresujących.

Niepokojące są wyniki dotyczące stosowania środków uspokajających i sięgania po alkohol. W obu okresach bardzo 
wysokie są odsetki badanych, którzy deklarowali, że posiłkują się nimi, żeby poradzić sobie z lękiem i niepokojem. Pod 
koniec 2020 r. po tego typu metody sięgało minimum 7 na 10 ankietowanych (na początku pandemii 87,4 proc., 
obecnie 74 proc.). 

Blisko połowa ankietowanych (46,39 proc.) obserwuje, że trudno im zapanować nad sobą, reagują w sposób 
niepodobny do nich. Częściej, niż co druga badana osoba ma problem z zastosowaniem jakiejkolwiek techniki radzenia 
sobie z trudnymi emocjami. 68 proc. badanych po roku trwania pandemii uważa, że obecnie odczuwa więcej stresu 
(na początku trwania pandemii przyznało to 57,6 proc.). Blisko połowa badanych ma problemy z jakością snu 
(zasypianiem i częstym budzeniem się w nocy).
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Zaburzenia zdrowia psychicznego w liczbach

 Bezwzględny koszt chorób psychicznych w Polsce to prawie 13 mld euro rocznie.
 Z tego koszty systemu zdrowotnego wynoszą 5,1 mld euro, koszty opieki socjalnej 3,2 
mld euro, a koszty obniżonej produktywności - 4,6 mld euro - raport OECD.
• Najczęstsze są :
  -zaburzenia lękowe - 25 mln osób (5,4 proc. populacji) 
  -depresja (21 mln osób - 4,5 proc. populacji). 
  - choroby alkoholowe- 11 mln osób 
• https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/depresja-choroby-psychiczne-a-

gospodarka-oecd,74,0,2423114.html
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Pytania na dziś:

• Jak zapobiegać kryzysom psychicznym, które kosztują budżet państwa?
• Jak wspierać pracowników w dbaniu o zdrowie i inspirować ich do dbania o dobrostan 

psychofizyczny?
• Jak budować efektywność zespołu w trzech obszarach – fizycznym, psychologicznym 

i relacyjnym?
• Jak rozmawiać o dobrostanie w pracy, by stymulować pożądane zachowania?
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Firmy, które wprowadziły na stałe 
wsparcie psychologiczne:

W Polsce świadomość pracodawców powoli się zmienia i 
przywiązują oni  coraz większą uwagę do dbania o dobrostan swoich 
pracowników. 
 
2019 r.  badanie ankietowe “Psycholog w organizacji”- 
 82% badanych -  konieczność wsparcia psychologicznego, 

Dzięgielewski A., Kilar K., Raport z Badania ankietowego – “Psycholog w organizacji”, Wrocław 2019 r.



  
              

„Jestem pracownikiem Lasów Państwowych na stanowisku leśniczego. W lasach pracuję ponad 40 lat i do ubiegłego roku nie wiedziałem co 
to jest depresja .Jesienią, bez szczególnych powodów zaczęło się od nieprzespanych nocy. Budziłem się po godzinie, dwóch i do rana nie 
zasypiałem .Zmęczony, bez chęci do jakiegokolwiek działania. Myślałem, że to minie, poradzę sobie z tym sam. Jak się okazało po kilku 
tygodniach praktycznie wyłączyłem się z normalnego życia. Pozostała kanapa, kocyk i lęk przed wszystkim i wszystkimi. Oddając zwolnienie 
lekarskie kadrowa poinformowała mnie, że mamy w zakładzie opiekę psychologa i może bym skorzystał z porady. Stan mój był tak zły, że 
praktycznie nie wychodziłem z łóżka. Na niczym nie mogłem się skupić, do głowy przychodziły mi różne straszne myśli.
Bez przekonania, bo i cóż ona może mi pomóc, zadzwoniłem do Pani psycholog. Jak się okazało długa i profesjonalna rozmowa z Panią 
psycholog dała mi promyk nadziei, że to jeszcze nie koniec. Od tego czasu poczułem potrzebę rozmów z Panią psycholog, bo po takich 
rozmowach chociaż kilka chwil czułem się lepiej. Dowiedziałem się też jak mam się zachowywać i co robić aby pokonać chorobę. Rozmowy 
telefoniczne jak i spotkania za każdym razem dawały mi coraz to więcej nadziei na normalne życie. Po pół roku pracy z psychologiem i 
lekarzem, bo to była ciężka praca, wróciłem do pracy i normalnego życia. Chociaż czuję się już prawie ok. to w dalszym ciągu korzystam z 
konsultacji Pani psycholog przed obawą powrotu tego co przeżyłem.
Uważam, że opieka psychologa w zakładzie pracy, jest w tych czasach bardzo potrzebna.
Praktycznie mam pomoc od ręki o każdej porze dnia i nie muszę czekać czasami miesiące, aby skorzystać z konsultacji psychologa przez 
NFZ.
Dzisiaj jestem przekonany, że bez pomocy psychologa trudno było by mi wrócić do normalnego życia. Pytanie czy do życia w ogóle, bo 
przed otrzymaniem pomocy niepokojące myśli towarzyszyły mi częściej, niż chciałbym to przyznać”



Dziękujemy
za uwagę -

Anna Proch- Lendzion
Aleksandra Myszka

„Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie 
jak jest.

 Sposób w jaki sobie z tym radzimy, stanowi całą 
różnicę.”
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