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Z Markiem Masalskim,

psychologiem, specja-

listą w zakresie do-

radztwa zawodowego

i organizacji pracy ro-

zmawia Olga

Prusińska.

s Czy praca bez stresu jest
w ogóle możliwa?

– Nie, dlatego, że stres u człowieka
jest w pełni naturalną funkcją organi-
zmu. Mało tego, jest on nam wszyst-
kim bardzo potrzebny. Motywuje nas
do działania, informuje o ważnych
rzeczach, które się dzieją z nami
i wokół nas, o tym co ma na nas
wpływ. Nie ma takich zawodów, nie
ma takich ludzi, którzy nie przeżywa-
ją stresu. Najważniejszą kwestią jest
to, czy i jak potrafimy sobie ze stre-
sem radzić.
s Jakie czynniki lub sytuacje mo-
gą najczęściej wywoływać stres
u pracownika? Czy sami możemy
wpływać na to, że będziemy od-
czuwali stres w mniejszym stop-
niu i czy pracodawca może mieć
w tym swój udział?

– Źródłem najsilniejszych stresów
i przeżyć są różnego rodzaju sytua-
cje, w których mamy problemy z po-

dejmowaniem decyzji lub działań,
bądź podjęte przez innych decyzje są
dla nas niejasne i niezrozumiałe.

Sami najłatwiej możemy zreduko-
wać odczuwany przez nas stres two-
rząc wokół siebie jak najbardziej
przewidywalne sytuacje, poszukiwać
informacji, podejmować działania
i decyzje, bez zbędnych dylematów.
Tylko wtedy nasz stres będzie dla nas
łatwiejszy do pokonania.

Natomiast w kontaktach pracow-
nik – organizacja, pracownik – prze-
łożony należy zadbać o to, aby wszy-
scy rozumieli, co i w jaki sposób mają
zrobić, ułatwić wzajemne kontakty
i zapewnić dobry przepływ informa-
cji. Dzięki temu stres będzie łatwiej-
szy do pokonania. Należy jednak pa-
miętać o tym, że każdy z nas ma inny
poziom tolerancji na stres – jednego
może on motywować, innego
demotywować. Dlatego nie ma uni-

wersalnego sposobu na to, jak radzić
sobie w stresie i ze stresem. Najlepiej
szukać w sobie najbardziej optymal-
nych regulatorów stresu.
s Zdarzają się sytuacje, że stres
w pracy zaczyna działać na nas
niszcząco, a nasza wydajność pra-
cy spada do zera. Co wtedy?

– Niestety sytuacje, w których
stres w pracy staje się pewnego ro-
dzaju patologią niszczącą nasze życie
zawodowe zdarzają się dosyć często.
Powinniśmy jednak zdawać sobie
sprawę z tego, że w takich sytuacjach
nie sam stres jest dla nas straszny, tyl-
ko to, że my nie jesteśmy w stanie
w tym stresie poprawnie funkcjono-
wać. Wiąże się z tym na przykład to,
że nie potrafimy znaleźć takiego spo-
sobu działania, który pozwoli nam
umiejętnie w stresie działać, wykony-
wać swoje obowiązki.

Wyjściem z takiej sytuacji może
być m.in. zastosowanie tak zwanej
strategii poznawczej działania, która
umożliwi nam zidentyfikowanie
źródła stresu i podjęcia działań, które
je zlikwidują.

Ważne jest to, abyśmy rozwiązywa-
li na bieżąco nasze problemy i nie od-
kładali ich na później. Nie możemy też
denerwować się sytuacjami, na które
nie mamy żadnego wpływu i z góry
skazywać się na niepowodzenie i funk-
cjonowanie w bardzo silnym stresie.
s W jaki sposób szef powinien
motywować swoich pracowników,
aby nie pogłębiać ich stresu?

– Oczywiście można powiedzieć
tak: szef powinien motywować pra-
cowników w taki sposób, by była to
motywacja pozytywna i wywoływała
w pracownikach chęć wykonywania
różnego rodzaju działań. W praktyce
jest to jednak bardzo trudne, bo
w dużych przedsiębiorstwach praco-
dawca nie ma możliwości dobrego
poznania każdego pracownika.
A tylko, gdy ich kontakt jest bliski,
może wiedzieć, co każdego pracow-
nika zmotywuje w sposób pozytyw-
ny, a co nie.

Najważniejsze jest więc to, aby
przełożony zadbał o przejrzystość
zasad obowiązujących w danej fir-
mie.

Dla pracownika najważniejsze jest
bowiem to, że wie co ma zrobić, wie
jak ma to zrobić i wie, po co ma to
zrobić. Te właśnie trzy czynniki wy-
korzystywane przez menedżera mo-
gą dać mu poczucie, że robi dużo,
aby jego pracownicy byli mniej ze-
stresowani i bardziej zaangażowani
w pracę.
s Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa >> Należy rozwiązywać na bieżąco problemy i nie odkładać ich na później

Stres jest potrzebny

T rwa III edycja konkursu „Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju –

2010”. Jego celem jest m.in. identyfi-
kowanie i odpowiednia prezentacja
przedsięwzięć innowacyjnych i roz-
wojowych.

Podmioty często nie mają świado-
mości, że stosują w swej działalności
innowacyjne i nowatorskie rozwiąza-
nia w postaci innowacji marketingo-
wych czy organizacyjnych.

Organizowany już po raz trzeci
konkurs pozwala na zaprezentowa-
nie rozpoczętych i zrealizowanych
działań innowacyjnych i rozwojo-
wych, nie tylko o bardzo zaawanso-
wanym charakterze. Udział dla firm
mikro, MŚP, gmin i organizacji jest

bezpłatny na wszystkich etapach
konkursu. Punktem odniesienia,
branym pod uwagę przy ocenie rea-
lizowanych przedsięwzięć jest po-

równywanie działań podejmowa-
nych przez podmioty o tej samej
wielkości i podobnym potencjale
(np. firma mała z małą, a średnia ze
średnią). Stąd też nie istnieje ryzy-
ko porównywania podmiotów, któ-
re posiadają duże rozbieżności np.
w sferze możliwości finansowania
inwestycji.

Udział w konkursie pozwala
na umocnienie wizerunku podmiotu
w regionie oraz daje możliwość pre-
zentacji na forum ogólnopolskim.
Laureaci konkursu otrzymają atrak-
cyjne nagrody, m.in. w postaci pakie-
tów oprogramowania.

Ankiety zgłoszeniowe należy wy-
syłać do 30 września. opr. (d)

Promocja >> Udział w konkursie pomoże wzmocnić wizerunek

Warto się pochwalić

W konkursie firmy mogą uzy-
skać następujące tytuły

i wyróżnienia: Innowacyjna fir-
ma, Innowacyjny produkt, Inno-
wacyjna usługa, Innowacyjny
projekt unijny, Dynamicznie roz-
wijająca się firma, Innowacyjna
Gmina, Innowacyjna Organiza-
cja. Szczegóły tel. 22 621 30 00,
www.liderzyinnowacji.pl
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