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Szybkie rozprzestrzenianie się Covid-19 
po całym świecie oraz wynikający 
z pandemii obowiązek ochrony zdrowia 
pracowników, wymusił na wielu firmach 
wdrożenie zmian organizacyjnych. 
Większość firm szybko dostosowała się 
do zmian, adaptując formę pracy do 
w y m o g ó w  s a n i t a r n y c h  p o p r z e z 
zapewnienie możliwości utrzymania 
dystansu społecznego w miejscu pracy, 
pozostanie w gotowości do ewentual
-nego zamknięcia interesu lub poprzez 
pomoc pracownikom w przygotowaniu 
odpowiednich warunków do pracy zdalnej.

Jednak powoli obserwujemy, jak z pola bitwy opada kurz. 
Wdrażanie zmian nie odbywa się już w takim tempie, jak 
w początkowym okresie powszechnej mobilizacji. Dzień po 
dniu nowa rzeczywistość powszednieje. Pracownicy zaczynają 
rozmyślać o tym, co się zmieniło i co przez to utracili. 
Pojawiają się pytania, kiedy wszystko powróci do normalności. 
Nikogo nie zaskakuje więc fakt, że po wprowadzeniu niezbędnych 
zmian w środowisku pracy, nie wspominając o innych aspektach 
codziennego życia, które również uległy zmianom, pracownicy 
zaczynają odczuwać stres, zmęczenie, frustrację oraz pojawiają się 
u nich deficyty w koncentracji i brak motywacji.

Wielu kierowników zadaje sobie pytanie: „co mogę zrobić, by 
zadbać o wysokie morale wśród moich podwładnych i utrzymać 
ich zaangażowanie w tym kryzysowym czasie?”. 

Obecnie głównym problemem wielu firm pozostaje więc to, jak 
zrozumieć, ocenić, podnieść i utrzymać zaangażowanie wśród 
pracowników.

Co składa się na zaangażowanie pracownika?

Zaangażowanie można rozumieć wielorako. Według psychologii 
pracy i organizacji, zaangażowanie w pracę to stan umysłowy 
który opiera się na trzech głównych filarach:

1.  Witalności – określanej jako entuzjazm i odporność psychiczną, 
    chęć do zainwestowania energii w swoją pracę.

2.  Oddaniu – poświęceniu się obowiązkom, które pracownik 
    postrzega jako ważne i potrzebne.

3.  Zaabsorbowaniu – rozumianemu jako stan, w którym pracownik
    jest skoncentrowany i „pochłonięty” swoją pracą do takiego 
    stopnia, że czas wydaje się upływać szybciej.

JAK UTRZYMAĆ 
ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKA 
PODCZAS PANDEMII COVID-19?
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http://anima.olsztyn.pl/

https://akson.olsztyn.pl/

http://wns.uwm.edu.pl/empatia



www.facebook.com/acwUWM


