
- dlaczego powinniśmy dbać o zdrowie 
psychiczne pracowników? Konsekwencje 

milczenia vs mówienia…

„PSYCHO-ROZMOWY”

W PRACY



DLACZEGO WARTO

• O skali cierpienia

• O skali kosztów

• Co widać w pracy?

• Standard najlepszych praktyk



SKALA ZJAWISKA

20 000 000 
dni wolnych 

z powodu chorób i zaburzeń psychicznych

2017 i 2018



SKALA ZJAWISKA

1,5 mln 
Polaków choruje na depresję i 

zaburzenia lękowe



Z BADAŃ

• 23% Polaków deklaruje objawy zaburzeń

psychicznych



WIELKA BRYTANIA

• 1 na 4 osoby

• 1 na 6 pracowników ma objawy związane 

ze zdrowiem psychicznym 

• 26 -32 bln £ rocznie 

• (1000 £  rocznie na pracownika)

• 49% zwolnień lekarskich z powodu MH

• 75% chorujących nie uzyskuje pomocy



WIELKA BRYTANIA

• 40% kłopotów ze zdrowiem psychicznym 
jest związanych ze stresem w pracy.

• Grupa pracowników z problemami 
psychicznymi dwa razy częściej jest 
zwalniana z pracy.

• 15% osób zostało zwolnionych po 
ujawnieniu problemów psychicznych.



AUSTRALIA

• 21% szukało pomocy z powodu 
symptomów depresji

• 17% osób, które deklarowało objawy 
depresji, nie korzystało z pomocy

• 52% samoistnie uzyskało poprawę

LaMontagne AD, Sanderson K, Cocker F: Estimating the Economic Benefits of Eliminating Job Strain as a Risk 
Factor for Depression. 2010, Melbourne: Victorian Heath Promotion Foundation (VicHealth), access 

at http://www.vichealth.vic.gov.au/jobstrain

http://www.vichealth.vic.gov.au/jobstrain


FRANCJA

związek pogorszenia MH z pracą

10-33% przypadków



NOWA ZELANDIA

32-45% przypadków depresji u nowych 
pracowników przypisywanych jest czynnikom 

pracy.

Melchior M, Caspi A, Milne BJ, Danese A, Poulton R, Moffitt TE: Work stress precipitates
depression and anxiety in young, working women and men. Psychol Med. 2007, 37 (8): 1119-
1129. 10.1017/S0033291707000414.



KOSZTY W UE 
(WYLICZENIE OECD)

3 - 4% PKB

OECD: Sick on the job? myths and realities about mental health and work. 2012, Paris: Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD)



CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE NA MH

BIOLOGICZNE

PSYCHOLOGICZNE

SPOŁECZNE

STRATY

STRES ZAWODOWY



RYZYKO ZWIĄZANE 
Z PRACĄ

• niepewność pracy

• nękanie, mobbing

• brak wsparcia psychicznego

• poczucie niesprawiedliwości

• brak równowagi pomiędzy wysiłkiem oraz

nagrodą



reversed effect



PRACOWNIK Z PROBLEMEM 
- SAMOPOCZUCIE

• obniżenie poczucia własnej skuteczności

• trudności w koncentracji, uczeniu się, oraz
podejmowaniu decyzji

• zamartwianie się poziomem swojej pracy i
ryzykiem zwolnienia

• unikanie kontaktów społecznych

• nieoczekiwana zmiana zachowań

• obniżona produktywność (widoczna – wpływa
na relacje z zespołem)

• absencje



ZINTEGROWANE PROJEKTY W 
ZAKRESIE ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO

Prewencja

Promocja 
zdrowia

Zarządzanie 
kryzysowe



MODEL 
ZINTEGROWANY I

PREWENCJA

• psychologia pracy i organizacji,

• ograniczanie czynników stresogennych,

•poszerzanie
świadomości w zakresie
MH



MODEL 
ZINTEGROWANY II

PROMOCJA ZDROWIA (I SZCZĘŚCIA)

•budowanie rezyliencji
• programy prozdrowotne

• budowanie klimatu autentyczności w 
organizacjach
• autonomia, podmiotowość, realne 

poczucie wpływu 



MODEL 
ZINTEGROWANY III

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

•procedury reagowania
• programy pomocy osobom w kryzysie,

• programy informacyjne dla 
pracowników: 

• rozwój kompetencji w 
zakresie rozmów 
kryzysowych – kierownicy i 
pracownicy



Mental Health Center DH

• PsychoedukacjaWiedza

• rezyliencja

• udzielanie wsparcia 
psychologicznego

Kompetencje

• działania kryzysowe w organizacji

• algorytmy rozmów 
interwencyjnych i kryzysowych

Procedury


