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

Wprowadzenie: 

 Stres, prędkość współczesnego życia, wciąż rosnące wymagania jakie stawia specyfika służby leśnej 
nieprzewidywalnie zmienna, stawiają przed trudnym wyzwaniem pracowników lasów. Tak jak i 
pozostałym grupom zawodowym  potrzebne jest wsparcie i fachowa  pomoc właśnie ze strony 
psychologów. 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. Bardzo często zawód ten 
przechodzi  pokoleniowo z ojca na syna. Całe rodziny związane są z tradycją leśną , swoistymi rytuałami 
jej przynależnymi i ogromnym szacunkiem. Jest to wyjątkowa grupa zawodowa, która czuje się 
niesłychanie odpowiedzialna za tę część naszej zielonej, leśnej rzeczywistości, która ,jak się niektórym 
wydaje - rośnie sama” i nie potrzebuje żadnej ingerencji człowieka. Takie bowiem są stereotypy 
społeczne, z którymi czasem się spotykamy mówiąc, że pracujemy właśnie z leśnikami. 

To wyjątkowa społeczność, która czuje ogromny ciężar owej odpowiedzialności i czasem zdaje się nie 
dostrzegać, że mimo, iż mają poczucie wyjątkowej misji  to mimo wszystko jest to praca, która stanowić 
ma tylko część  rzeczywistości człowieka, oprócz życia rodzinnego czy  towarzyskiego.  

Swoisty syndrom głębokiego  zespolenia  może być jednak przyczyną zagrożenia dla równowagi 
psychicznej lub być powodem jakże częstego  wypalenia zawodowego lub permanentnego  stresu. 

 

1. Podstawowe informacje. Pomysł programu pomocy psychologicznej w RDLP w Toruniu 
powstał pod koniec 2016 r., a wdrożenie działań programu do realizacji nastąpiło 1.04.2017 r. i trwa 
nadal. 
Podpisane umowy gwarantowały:  
- udzielenie konsultacji oraz prowadzenie terapii indywidualnych dla pracowników  – w formie dyżurów 
stacjonarnych i telefonicznych – w wymiarze 6 godzin tygodniowo, obejmujących również godziny 
popołudniowe, 
- udzielenia porady telefonicznej lub wsparcia bezpośredniego pracownikom  poza dniami dyżurów 
określonych w pkt. 1, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, natychmiastowo lub w najbliższym 
możliwym terminie tj. niezwłocznie po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej udzielenie 
natychmiastowej pomocy, 
- organizowania na wniosek Zleceniodawcy spotkań pracowników RDLP w Toruniu z psychologiem, 

z prelekcją i dyskusją na określony temat uzgodniony z kierownictwem i pracownikami Zleceniodawcy, 

- organizowania na wniosek Nadleśnictwa spotkań kadry kierowniczej z psychologiem, z prelekcją 
i dyskusją na określony temat uzgodniony z kierownictwem Nadleśnictwa 
- mediacje pracownicze. 
Ponadto: 
- udział psychologów w spotkaniach pracowniczych, naradach - w razie potrzeby, 
- propagowanie psychoedukacji poprzez zamieszczanie cyklicznych artykułów w czasopismach 
o tematyce leśnej - biuletyn Leśny RDLP, Głos Lasu, 
- reagowanie wsparciem na bieżąco w sytuacjach nagłych ( Klęska, Pandemia , Inwazja na Ukrainie) 

 



Podstawowym założeniem pomocy psychologicznej dla pracowników Dyrekcji było: 
- zapewnienie szybkiej dostępności do pomocy psychologicznej  dla osób jej potrzebujących, 
- zapewnienie pomocy w sytuacji kryzysowej - zagrożenia zdrowia psychicznego i życia. 
- zapobieganie  trudnym sytuacjom w miejscu  pracy (np. konflikty, mobbing, niezrozumienie 
międzypokoleniowe), poprzez podnoszenie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu 
psychologicznego funkcjonowania człowieka. 
- profilaktyka zdrowia psychicznego, pracowników, zapewnienie rozwoju osobistego, 
- pomoc i wsparcie dla kadry zarządzającej zespołem pracowniczym, 

 
Powyższe cele realizują dwie osoby: 
Mgr Anna Proch Lendzion - psycholog, mediator- odpowiedzialna za współpracę z  Regionalną  Dyrekcją 
oraz z 14 Nadleśnictwami w Toruniu, Skrwilnie, Włocławku, Miradzu, Gołąbkach, Dobrzejewicach, 
Cierpiszewie, Dąbrowie, Brodnicy, Solcu Kujawskim, Golubiu Dobrzyniu, Jamach, Gniewkowie. 
Mgr Aleksandra Myszka -psychoterapeuta - współpracuje z Nadleśnictwami w: Bydgoszczy, Czersku, 
Lutówku, Osiu, Przymuszewie, Różannie, Runowie, Rytlu, Szubinie, Trzebcinach, Tucholi, Woziwodzie, 
Zamrzenicy, Żołędowie oraz w Centrum Szkolenia Strzeleckiego LP w Plaskoszu. 

 

2. Formy udzielanego wsparcia:  

Pomoc psychologiczna mająca na celu określenie kłopotu, trudności osoby zgłaszającej się. Podczas 
konsultacji  lub kilku spotkań specjalista zbiera informacje dotyczące przyczyn zgłoszenia, problemów. 
Wspólnie z osobą zgłaszającą się określane są realne cele do osiągnięcia i czas współpracy. Pomoc 
psychologiczna odbywa się w trakcie jednej lub kilku wizyt. Praca z klientem jest ukierunkowana 
poszerzenie perspektywy spojrzenia na wnoszone kłopoty  i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania 
za pomocą własnej siły i kompetencji. Przykładowe problemy do pracy psychologicznej: konflikty 
w  rozwojowe (np. adaptacja do nowych sytuacji zmiany miejsca zamieszkania i pracy, awanse, 
syndrom pustego gniazda itd.) 

Psychoterapia. Podstawowymi narzędziami w psychoterapii jest rozmowa, relacja między terapeutą 
a klientem, wspólne poszukiwanie przyczyn i źródeł przeżywanych problemów, cierpienia, czy 
powtarzania niechcianych i nierozumianych, powodujących dyskomfort zachowań. Psychoterapię 
zaleca się osobom, które przeżywają trudności z powodu zaburzeń psychicznych, zaburzeń 
osobowości, które chorują na choroby somatyczne o podłożu psychologicznym. Psychoterapia 
polecana jest także dla osób, które przeżywają problemy w relacjach z innymi ludźmi. Odczuwają 
samotność, odrzucenie, znajdują się w trudnym momencie wywołanym sytuacją kryzysową (np. śmierć 
osoby bliskiej, rozwód, opieka nad osobą chorą). Celem psychoterapii jest ograniczenie lub usunięcie 
przeżywanych trudności, przykrych objawów, cierpienia, a także rozpoczęcie procesu zmiany. Wiedza 
z zakresu zaburzeń psychicznych pozwala rozpoznać sytuację zagrażającą zdrowiu i życiu osób 
w depresji, stanach psychotycznych spowodowanych chorobą lub środkami zmieniającymi 
świadomość. Zajęcie zdecydowanej pozycji terapeuty lub psychologa nierzadko ratuje życie i zdrowie. 
Niezbędne jest pokierowanie osoby potrzebującej do odpowiednich lekarzy specjalistów, czasem 
szpitala. 
 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących 
w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej 
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej 
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Zazwyczaj niezbędna jest współpraca z innymi 
służbami (np. pogotowie, lekarz specjalista, policja). Dzieje się tak w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
osoby w kryzysie lub jej rodziny, niezbędne są wtedy działania przewidziane prawem w takiej sytuacji. 
Interwencje dotyczyły myśli i prób samobójczych w sytuacji zaburzeń psychicznych, także osób 



uzależnionych i ich rodzin. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej 
specjalistycznej pomocy psychologicznej w celu uspokojenia osób biorących w niej udział, wyjaśnienia 
kolejnych kroków postępowania i odpowiedzenia na pytania w sytuacji niezrozumienia działania służb 
pomocowych. 

Mediacje to prowadzone przez certyfikowanego mediatora rozmowy , mające na celu załagodzenie 
sporu i wypracowanie satysfakcjonującej obie strony ugody.Mediacja służy załagodzeniu 
lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, pozwala zobaczyć źródło konfliktu , rodzaj 
konfliktu i przybliżyć jego rozwiązanie. Podczas tych pięciu lat przeprowadzono 9 mediacji, które 
zakończyły się wypracowaniem ugody. 
 
Działalność szkoleniowa. Podstawowym celem szkoleń jest podniesienie wiedzy dotyczącej 
emocjonalnego życia człowieka, uwrażliwienie na rozpoznawanie i przeżywanie własnych stanów 
emocjonalnych, a także rozwijanie empatycznej refleksji w stosunku do innych osób. Na początku 
realizacji programu edukacja szkoleniowa była szczególnie istotna, aby pozyskać do współpracy osoby 
potrzebujące pomocy psychologicznej i miała na celu propagowanie wsparcia psychologicznego 
poprzez zaznajomienie pracowników czym owo wsparcie jest i jakie przynosi korzyści. 

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia, dotyczące: 

 Radzenie sobie ze stresem i narastającym tempem codziennego życia, 
 Profilaktyka depresji i innych zaburzeń, 
 Adaptacyjne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wpływ negatywnych sposobów – rola 

substancji psychoaktywnych na zdrowie psychiczne, 
 Profilaktyka zdrowego stylu życia, 
 Rola szefa, jak skutecznie zarządzać zespołem, 
 Stres w pracy, przeciążenie pracą, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, 
 Zjawisko mobbingu, podstawowe informacje, aspekty psychologiczne, przeciwdziałanie 

mobbingowi w pracy, 
 Komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów w pracy, jak dbać o prawidłowe relacje 

w pracy, jak rozumieć i szanować się nawzajem? – różnice międzypokoleniowe, 
 Brak czasu na odpoczynek i pasje, 
 Problemy w relacjach partnerskich, problemy wychowawcze z dziećmi, 
 Spotkania warsztatowe w Leśnictwach, w sytuacji przeżywania kryzysu – omawianie 

długofalowych skutków emocjonalnych wśród pracowników Nadleśnictw poklęskowych, 
 Spotkania warsztatowe dotyczące radzenia sobie w zmieniających się warunkach pracy w sytuacji 

pandemii, radzenie sobie z lękiem wywołanym zagrożeniem wirusem covid  wybuchem wojny 
na Ukrainie, pomocy udzielanej Uchodźcom z Ukrainy,  

 Warsztaty dla kobiet – integracyjne, dotyczące równouprawnienia i poszanowania praw kobiet. 
 

3. Dane statystyczne, dotyczące udzielonego wsparcia  – szczegółowe informacje zostaną ujęte 
w prezentacji. 

 
4. Pojęcie wsparcia psychologicznego – praktyczne aspekty i zakres udzielanej pomocy. 
 

Głównym  celem wsparcia psychologicznego jest zmobilizowanie własnych zasobów w sytuacji kryzysu 
i stresu psychologicznego. Rolą psychologa jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu równowagi 
emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także nauka korzystania ze wsparcia innych bliskich 
czy instytucji. Wsparcie ma na celu odzyskanie równowagi, powrót do wcześniejszych sposobów 
funkcjonowania (sprzed kryzysu) czy pomoc w tworzeniu nowych. 

 



5. Wsparcie psychologiczne w kryzysie  

Osoby udające się po wsparcie psychologiczne przeżywają najczęściej pewien rodzaj kryzysu 
rozwojowego. Jest to sytuacja, w której wcześniejsze metody radzenia sobie z trudnościami przestają 
działać, nowe natomiast nie miały jeszcze możliwości się pojawić. Brak umiejętności poradzenia sobie 
z kryzysowym zdarzeniem wywołuje silne emocje, zaburza równowagę, powoduje dyskomfort. Rolą 
poradnictwa psychologicznego jest w pierwszej kolejności uwolnienie osoby od tych napięć i stresów.  

Warto też wiedzieć, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że 
psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, o której mowa w Kodeksie Etyki Zawodowej Psychologa 
oraz w Ustawie z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów. Tym samym psycholog nie ma prawa ujawniać wszelkich wrażliwych informacji 
pozyskanych podczas konsultacji. Wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia osoby otrzymującej 
pomoc, bądź innych osób. Naczelną wartością dla psychologa jest bowiem dobro drugiego człowieka. 

 

6. Korzyści dla pracodawców i pracowników wynikające z prowadzonych działań wsparcia 
psychologicznego. 

Badania* wskazują, że wydajność pracy jest związana z dobrostanem psychicznym. Wyniki badań 
potwierdzają tezę, że  „szczęśliwi” pracownicy często mają wyższą wydajność. 
Niedawne badanie przeprowadzone przez WHO szacuje, że depresja i zaburzenia lękowe kosztują 
światową gospodarkę ok. 1 bilion dolarów rocznie, w postaci utraconej produktywności. WHO szacuje, 
że depresja jest przyczyną 20% nieobecności w pracy. 

Dostęp do pomocy psychologicznej w różnych formach może przyczynić się do: 
- zwiększenia wydajności pracowników, 

- zwiększenia skuteczności pracy kadry w rozwiązywaniu problemów personalnych, 
- poprawy motywacji do pracy, 
- poczucia dbałości o pracownika i wzrost jego zadowolenia, 
- zmniejszenia poziomu stresu i lęku, 
- zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego oraz wystąpienia depresji, 
- zmniejszenia liczby nieobecności w pracy, 
- mniejszej rotację personelu, 
- wdrażania prozdrowotnego środowiska pracy promującego zdrowy styl życia, 
- większej atrakcyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy na rynku pracy. 
 
Współpraca z psychologiem to korzyści zarówno dla zatrudnionej kadry, jak 
i dla pracodawcy. Z perspektywy pracowników, jest to przede wszystkim wzrost satysfakcji 
z pracy, efektywniejsze nawiązywanie relacji, sprawniejsza komunikacja oraz lepsza kondycja 
psychiczna i fizyczna.  
Dla pracodawcy główne korzyści to sprawniejsze realizowanie wyznaczonych zadań i celów, a także 
zmniejszenie rotacji pracowników, rozładowanie napięć emocjonalnych pracowników. 

Inne pozytywne skutki wsparcia organizacji przez psychologa, takie jak wzrost zaangażowania, 
produktywności, zwiększenie motywacji, zadowolenia pracowników, poprawa komunikacji 
na wszystkich szczeblach w firmie, mają decydujący wpływ na realizowanie wyznaczonych celów. 

*(PsychologicalWell Being and Job Satisfaction as Predictors of Job Performance, Thomas A. Wright 
Universit of Nevada, RenoRussell 

https://www.ican.pl/a/komunikacja-lokalna-i-nawiazywanie-relacji/DPO1uZpus


Cropanzano Colorado State UniversityJournal of  Occupational Health Psychology,Copyright 2000 by 
the Educational Publishing Foundation 2000, Vol. 5, No. 1, 84-94). 


