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Szczęście w miejscu 
pracy – nowy trend i 
praktyczne narzędzia 

jak go wdrażać
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Szczęśliwszy pracownicy odnoszą sukcesy, gdyż są:
• Bardziej produktywni
• Bardziej kreatywni 
• Bardziej pomocni 
• Bardziej usłużni
• Lepiej skoncentrowani na jakości 
• Są lepszymi graczami zespołowymi
• Są bardziej otwarci
• Bardziej sympatyczni 
• Mają więcej empatii
• Mają większy dystans
• Lepiej sprzedają
• Są bardziej optymistyczni
• Są bardziej zmotywowani
• Są bardziej zaangażowani
• Są bardziej energiczni
• Szybciej sie uczą
• Sa lepszymi liderami 
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Co powoduje, 
że jesteśmy 

szczęśliwi w miejscu 
pracy?



#1 Pozytywne emocje mają 
ogromne przełożenie na 

pozytywne rezultaty





#2 Bycie wdzięcznym wzmaga 
poczucie szczęścia



Negatywne
nastawienie



Artykuł:
Bad is stronger than good
Roy F. Baumeister, Ellen Bratslavsky, Catrin Finkenauer & Kathleen D. Vohs
(Educational Publishing Foundation, 2001)





#3 Facylitacyjny styl komunikacji i 
zarządzania



Facylitacja
FACILITATE – to make ease, to ease the 

proces

Facylitacja grupy to proces, w którym 
osoba zaakceptowana przez wszystkich
członków grupy, która jest niezależna i 

neutralna w stosunku do grupy oraz 
nie posiada prawa podejmowania 

decyzji, diagnozuje i prowadzi proces 
pracy grupy.



Techniki facylitacji



#4 Eliminuj to, co czyni ludzi 
nieszczęśliwymi



Znęcanie się
Plotki i pomówienia

Współpracownicy, którzy zawsze narzekają (37.1 %)
Mój szef 

Strach przed utratą pracy 
Bycie zbyt zajętym (28.1 %)

Nuda 
Duże zmiany w miejscu pracy 

Negatywny nastrój między współpracownikami 
Brak docenienia (30.1 %)

Praca jest zbyt łatwa 
Praca jest zbyt trudna 

Niezadowoleni odbiorcy lub klienci 
Negatywni koledzy 

Niezadowolenie z wynagrodzenia, premii itp ... 
Brak dodatków 

Brak pomocy ze strony współpracowników 
Brak pomocy ze strony menedżera 

Niejasne procedury lub zasady 
Złe fizyczne środowisko pracy



#5 Skup się na RELACJACH 
i na REZULTATACH





HAPPINESS IS 
SOMETHING YOU DO







Dziękuję i zapraszam 
do kontaktu 

kasia@kasiakern.pl


