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Wykonawca: 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M. Mołoń s.c. 

ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie tematu „Problem wypalenia zawodowego pracowników 

socjalnych – metody przeciwdziałania” 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej.  

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu. Podczas szkolenia zostanie 

wykorzystana prezentacja multimedialna. 
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DEFINICJE WYPALENIA ZAWODOWEGO 
 

Pojęcie to powstało w 1974 roku, jako pierwszy użył go psychoanalityk Herbert Freudenberger. 

Uznał, że jest to „wyczerpanie z powodu bardzo silnych napięć emocjonalnych” oraz że dotyka 

szczególnie osób wykonujących zawody polegające na pomocy innym. 

Od tego czasu powstało wiele definicji wypalenia zawodowego, poniżej przedstawiam wybrane. 

 

„Zespół fizycznego i emocjonalnego wyczerpania, którego rezultatem jest rozwój 

negatywnej samooceny i negatywnego nastawienia do pracy oraz spadek zainteresowania 

problemami innych” (Christina Maslach, 1984) 

 

Ta sama autorka określa również wypaleni zawodowe jako: 

„psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego 

poczucia dokonań osobistych, które może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi  

w pewien określony sposób”. 

 

„Wielowymiarowe zjawisko, na które składa się poczucie wyczerpania pracą, cyniczna 

postawa wobec niej i czynników z nią związanych oraz brak efektywności”. (Justyna 

Syroka, 2003) 

 

„Syndrom wypalenia jest stanem wyczerpania o charakterze fizycznym, duchowym  

lub uczuciowym, który rozwija się powoli lub objawia nagle w pracy zawodowej, rodzinie, 

związku, powstający na skutek długotrwałej presji nadmiernych oczekiwań, często 

objawiający się niechęcią, odrazą i chęcią ucieczki, cynizmem, negatywizmem, 

rozdrażnieniem i poczuciem winy” (Buser/Kaul-Hecker 2003, książka „Psychologia 

medyczna, socjologia medyczna”) 
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„Zespół objawów pojawiających się u osób wykonujących zawody, w których bliski kontakt 

interpersonalny, pełen zaangażowania, i cechy osobowości profesjonalisty stanowią 

podstawowe instrumenty czynności zawodowych, decydujące o poziomie wykonywania 

zawodu, sukcesach i niepowodzeniach zawodowych”. (Halina Sęk) 

 

„Stan wyczerpania emocjonalnego, zredukowanej wydajności i ewentualnie 

depersonalizacji na skutek rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością u osób, 

które pracują z innymi ludźmi; stan końcowy procesu przechodzenia od wyidealizowanego 

zachwytu poprzez utratę iluzji, frustrację, po apatię; symptomy: choroby psychosomatyczne, 

depresja lub skłonność do agresji, zwiększona podatność na uzależnienia” (Psychrembel, 

2006) 
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1. SKŁADNIKI SYNDROMU WYPALENIA ZAWODOWEGO 

Christina Maslach wyróżniła trzy syndromy wypalenia zawodowego. 

1. EMOCJONALNE WYCZERPANIE 

Jest to poczucie zbytniego emocjonalnego obciążenia. Osoba doświadczająca takiego 

wyczerpania może odczuwać odpływ sił i emocjonalną pustkę. Emocjonalne wyczerpanie 

może wynikać z kilku powodów, m.in. przeciążenia obowiązkami zawodowymi  

czy nierealistycznymi oczekiwaniami związanymi ze swoim stanowiskiem, wizją pracy. 

2. DEPERSONALIZACJA 

Odnosi się do negatywnego – cynicznego, obojętnego, czasami bezdusznego – reagowania na 

innych ludzi – klientów, podopiecznych. Zmniejsza się wrażliwość na nich, na ich problemy, 

potrzeby i oczekiwania. Obwinia się ich za zawodowe niepowodzenia. Depersonalizacja może 

przybierać różne formy – np. może polegać na bezosobowym zwracaniu się do klienta, na 

skróceniu poświęcanego mu czasu, traktowaniu go w sposób automatyczny. 

3. OBNIŻENIE OCENY WŁASNYCH DOKONAŃ 

Dotyczy braku wiary w swoje umiejętności i sukcesy w pracy. Pojawia się przekonanie  

o braku wartości własnych działań i wysiłków, niezadowolenie z osiągnięć, widzenie swojej 

pracy w negatywnym świetle. W relacjach z innymi może występować agresja lub ucieczka 

(np. unikanie konkretnych spotkań czy w ogóle pracy). 
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2. PRZYCZYNY WYPALENIA ZAWODOWEGO 

Podstawowe przyczyny wypalenia zawodowego rozpatruje się w trzech płaszczyznach. 

1. Płaszczyzna indywidualna 

Dotyczy czynników osobowościowych, takich jak cechy charakteru czy styl życia. Znaczenie ma 

tu np. introwersja/ekstrawersja, perfekcjonizm, dystans/brak dystansu, sposoby radzenia sobie 

w sytuacjach stresowych, umiejętność współpracy, nastawienie, dbanie o własne potrzeby itp. 

Demograficzne: płeć, wiek, staż, stan cywilny 

Osobowościowe, m.in.: 

 niska „odporność na stres” 

 poczucie kontroli (zewnątrzsterowność zamiast wewnątrzsterowności)  

 postrzeganie stresu (jako zagrożenie zamiast jako wyzwanie) 

 nieskuteczne strategie radzenia sobie (bierne, unikowe) 

 neurotyzm 

2. Płaszczyzna interpersonalna 

Najczęściej wiąże się to z konfliktami interpersonalnymi, których uczestnicy nie potrafią – 

z różnych powodów - rozwiązać. Konflikty mogą wynikać z wielu elementów – mogą dotyczyć 

zarówno obowiązków zawodowych, jak i niezwiązanych z pracą poglądów czy przekonań. Spory 

mogą dotykać zarówno współpracowników, jak i klientów czy podopiecznych. Długotrwałe 

trwanie w konflikcie jest silnie destrukcyjne i będzie wpływało na nastawienie do pracy i osób 

z otoczenia zawodowego.  
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3. Płaszczyzna organizacyjna 

Oznacza przede wszystkim niewłaściwy styl zarządzania, np. sztywne rygory organizacyjne, brak 

swobody decyzyjnej, faworyzowanie pracowników, nieumiejętne delegowanie zadań, presję 

czasu/norm do wyrobienia czy brak odpowiedniego wynagrodzenia. 

Christina Maslach i Michael Liter podają 6 kluczowych źródeł stresu w środowisku pracy: 

1)  obciążenie pracą (zwykle nadmierne wymogi - „nawał pracy”); 

2)  kontrola jaką pracownik posiada nad swoją pracą (niska autonomia – małe zasoby, 

np.: niemożność wyznaczenia priorytetów przez pracownika); 

3)  poczucie niesprawiedliwości, faworyzowanie; 

4)  konflikt wartości (indywidualnych i organizacyjnych); 

5)  słabe więzi w pracy, brak wsparcia społecznego; 

6)  nieefektywny system motywacyjno – uznaniowy (niskie wynagrodzenie, nastawienie na 

karanie, brak autentycznej dbałości o rozwój, docenianie i wynagradzanie pracowników). 

Alicja Senejko pogrupowała czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu w następujące 

kategorie. 

1. Stres i zaburzenia emocjonalne 

 Czynniki te przez niektórych badaczy uważane są za najważniejsze czynniki indywidualne 

wpływające na powstawanie syndromu wypalenia zawodowego.  

2. Sztywność postaw 

Może przejawiać się w niechęci do dokształcania się – tacy pracownicy nie chcą zmieniać sposobu 

swojej pracy, nawet jeśli miałoby to być korzystniejsze. Ignorowane są nowe informacje dotyczące 
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realizacji ról i zadań zawodowych. Sztywność postaw może się wiązać ze strachem przed 

zmianami. 

3. Ograniczona zdolność do nabywania wiedzy 

Zdolność ta może być powiązana z niewystarczającym poziomem rozwoju umysłowego. Może 

także dotyczyć problemów z koncentracją, zapamiętywaniem (co może wynikać z trudności  

w życiu prywatnym, choroby). Ograniczona zdolność do nabywania wiedzy współwystępuje ze 

sztywnością postaw. 

4. Ograniczona energia fizyczna 

Dotyczy to fizycznego zmęczenia. Może wynikać z przeciążenia w pracy lub poza nią, jeśli 

pracownik dorabia w innych miejscach. Brak energii fizycznej może być również spowodowany 

dolegliwościami chorobowymi.  

5. Spadek poziomu motywacji do pracy, do awansowania 

Jest to osłabienie motywacji pracownika i wynikać może z różnych przyczyn,  

takich jak np. niedostosowanie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy do możliwości 

pracownika, rozbieżności między wyobrażeniem a realnym obrazem stanowiska pracy, brak 

możliwości zaspokojenia potrzeb ważnych dla pracownika.  

6. Podeszły wiek 

Wiek nie zawsze wpływa na pojawienie się syndromu wypalenia zawodowego – często spadkowi 

sprawności w zakresie podstawowych funkcji psychicznych towarzyszy pojawienie się takich 

form operacji umysłowych jak dialektyczność i transcedentalność, które pozwalają pracownikowi 

na całościowe ujmowanie problemów. Dlatego często to nie sam wiek jest przeszkodą, utrwalane 

przez lata pewne schematy myślenia i tendencje.  
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7. Złe nawyki pracy 

Jest to sposób wykonywania przez pracownika zadań zawodowych. Złym nawykiem może być 

odkładanie spraw na ostatnią chwilę, wykonywanie wszystkiego samodzielnie, wykonywanie 

zadań w kolejności utrudniającej uzyskanie efektów. 

3. OBJAWY WYPALENIA ZAWODOWEGO 

SYMPTOMY WYPALENIA ZAWODOWEGO 

fizyczne 
zaburzenia gastryczne, zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, 

uzależnienia, poczucie zmęczenia, częste infekcje 

na poziomie relacji  

z ludźmi 

drażliwość, zachowania manipulatorskie, zachowania agresywne, 

poczucie samotności, zachowania impulsywne, poczucie bycia ofiarą, 

ogólne pogorszenie relacji, załamanie długotrwałych relacji  

i związków 

na poziomie 

zachowania 

obniżenie jakości i wydajności pracy, użalanie się, narzekanie, 

niezdolność radzenia sobie z małymi problemami, utrata radości  

z życia, trudności w relaksowaniu się nadużywanie leków i alkoholu, 

absencja 

związane  

z emocjami  

i motywacją 

cyniczne podejście, huśtawka nastrojów, stany depresyjne, 

pesymizm, niskie poczucie własnej wartości 

 

 

 

 

Jorg-Peter Schroder dzieli symptom wypalenia zawodowego na 4 kategorie. 
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KATEGORIA OPIS 

 

WYCZERPANIE 

 

Ze względu na osłabienie i zmęczenie, zmniejsza się zdolność 

współczucia i słabną reakcje emocjonalne na innych ludzi. 

 

ROZCZAROWANIE  

I NIEUZASADNIONE 

POCZUCIE 

NIEDOCENIENIA 

 

 

 

Gdy pojawiają się rozbieżności między oczekiwaniami  

a rzeczywistością, pojawia się także rozczarowanie. Ma to także 

związek z potrzebą bycia docenianym – wydaje się nam, że inni 

nie zauważają naszych sukcesów, tego, co my dajemy od siebie. 

Rozczarowanie pojawia się także, gdy włoży się w coś dużo 

wysiłku, ale nie uda się osiągnąć sukcesu. 

 

 

 

ZANIK 

AUTENTYCZNOŚCI 

 

Na początku pracownik był szczerze zaangażowany – z czasem 

jednak pojawił się dystans do pracy, współpracowników, klientów, 

swoich obowiązków. Często w takiej sytuacji pracownik zaczyna 

działać automatycznie, dochodzi do depersonalizacji, pojawia się 

negatywna postawa w stosunku do innych i cynizm. 
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4. FAZY WYPALENIA ZAWODOWEGO 

 

Fazy wypalenia zawodowego różnią się w zależności od przeprowadzonych badań  

oraz autorów poszczególnych teorii. By pokazać temat wypalenia zawodowego jak najszerzej, 

zaprezentuję 3 różne podziały.  

1. Autorami pierwszego z nich są: R. T. Golembiowski i R. F. Munzenrider. Wzięli 

oni  pod uwagę wyróżnione przez Ch. Maslach syndromy wypalenia (wyczerpanie 

emocjonalne, depersonalizacja, obniżenie oceny własnych dokonań) i na ich 

podstawie wyszczególnili osiem faz wypalenia zawodowego. Fazy te różnią się 

poziomem poszczególnych wymiarów (syndromów) wypalenia zawodowego. 

 

FAZA 

 

WYMIARY (SYNDROMY) WYPALENIA 

 

FAZA I 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – niski poziom 

 depersonalizacja – niski poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań– niski poziom 

W zasadzie syndrom wypalenia zawodowego nie istnieje. 

 

FAZA II 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – niski poziom 

 depersonalizacja – wysoki poziom 

 

UCZUCIE 

SŁABNĄCEJ 

EFEKTYWNOŚCI 

 

Pracownik czuje, że nie radzi sobie z obowiązkami – ma wrażenie, 

że robi coraz więcej, a osiąga coraz mniej. Z czasem dochodzi do 

rezygnacji. 
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 obniżenie oceny własnych dokonań - – niski poziom 

 

FAZA III 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – niski poziom 

 depersonalizacja – niski poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań – wysoki poziom  

 

 

FAZA IV 

 

 wyczerpanie emocjonalne – niski poziom 

 depersonalizacja – wysoki poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań – wysoki poziom 

 

FAZA V 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – wysoki poziom 

 depersonalizacja – niski poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań – niski poziom 

 

FAZA VI 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – wysoki poziom 

 depersonalizacja – wysoki poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań – niski poziom 

 

FAZA VII 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – wysoki poziom 

 depersonalizacja – niski poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań – wysoki poziom 

 



  

13 
 

 

FAZA VIII 

 

 

 wyczerpanie emocjonalne – wysoki poziom 

 depersonalizacja – wysoki poziom 

 obniżenie oceny własnych dokonań – wysoki poziom 

Syndrom wypalenia zawodowego ma największe nasilenie. 

 

2. A. Olech podzielił proces wypalenia zawodowego na trzy fazy. 

 

FAZA 

 

OPIS FAZY 

 

FAZA I 

 

Jest to faza ostrzegawcza. Pojawiają się w niej syndromy wypalenia,  

jednak szybko znikają, np. po urlopie lub innej formie relaksu. 

 

FAZA II 

 

 

Syndromy wypalenia w tej fazie trwają dłużej, są bardziej stałe.  

Wśród typowych objawów znajdują się: wybuchy irytacji, pogardliwe 

odnoszenie się do innych osób, gorsze wykonywanie swoich obowiązków.  

 

FAZA III 

 

 

W tej fazie widoczne są objawy fizyczne, psychiczne i psychosomatyczne. 

Objawy te są na tyle silne i długotrwałe, że usunięcie ich wymaga pomocy 

lekarza, psychologa, terapeuty. 
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3. Jorg-Peter Schroder uznał, że wypalenie zawodowe dzieli się na 7 faz. 

 

FAZA 

 

OPIS FAZY 

 

FAZA I 

 

 

IDEALISTYCZNY ZAPAŁ 

Tę fazę najtrudniej rozpoznać. Mieści się w niej z jednej strony duża 

aktywność, zapał i zaangażowanie w swoje obowiązki, z drugiej brak czasu  

i energii oraz chroniczne zmęczenie. Pojawia się negowanie własnych potrzeb 

(np. odpoczynku, snu) i skupianie się na perfekcyjnym wykonaniu zadań. Stan 

ten można rozpoznać u ludzi, którzy często i nieodpłatnie zostają  

po godzinach i wykonują dodatkowe zobowiązania. 

 

FAZA II 

 

 

DYSTANS 

Zapał istniejący w I fazie zaczyna słabnąć – praca przestaje sprawiać taką 

radość, obowiązki zaczynają przytłaczać, zmienia się nastawienie do nich. 

Pojawia się zniechęcenie, rozczarowanie i brak zaangażowania. Zmieniają się 

także priorytety – ważniejsze staje się życie prywatne, rozrywka, hobby. Może 

dochodzić do przedłużających się przerw w pracy, a także absencji. Najpierw 

spłyca się kontakt ze współpracownikami i klientami, pojawia się w nich 

cynizm, z czasem dochodzi do unikania kontaktów. 
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FAZA III 

 

 

EMOCJONALIZACJA 

W tej fazie duże znaczenie ma brak dbania o własne potrzeby,  

takie jak zdrowie, sen, czas dla siebie, relaks. Stąd właśnie możliwość 

gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Ma to wpływ na samopoczucie  

i zachowanie – pojawia się drażliwość, kapryśność, złość, robienie innym 

wyrzutów, a także wahania nastrojów, poczucie zobojętnienia czy pustki. 

Mimo to wypiera się lęki związane z wizją porażki zawodowej.  

 

FAZA IV 

 

 

ROZPAD 

Ze względu na zaniedbywanie własnych potrzeb, organizm pracuje  

z minimalna wydajnością – brakuje mu sił na jakiekolwiek aktywności. 

Pogarsza się zdolność koncentracji, pojawiają się problemy  

z zapamiętywaniem i z oceną priorytetów – przez co w miejscu pracy robi się 

chaos. Brakuje motywacji, kreatywności i inicjatywy – w efekcie praca 

ogranicza się do koniecznych obowiązków.  

FAZA V 

 

ZOBOJĘTNIENIE 

Brak aktywności i zainteresowania otoczeniem coraz mocniej przenoszony 

jest w życie prywatne. Osoba dotknięta wypaleniem zawodowym w tej fazie 

zaczyna unikać kontaktów ze znajomymi, rezygnuje ze swoich pasji, hobby, 

uprawianych sportów. Takie wycofanie się z życia przez innych może być 

odbierane jako „zdziwaczenie” i poniekąd może do tego prowadzić. 

Odczuwalna jest pustka wewnętrzna i obojętność wobec innych ludzi.  
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FAZA VI 

 

 

DEPERSONALIZACJA I OBJAWY FIZYCZNE 

Pojawiają się objawy somatyczne, takie jak m.in. częstsze i przeciągające się 

przeziębienia i infekcje, szumy w uszach, problemy z zasypianiem, koszmary 

senne, bóle mięśni i stawów, dolegliwości gastryczne, problemy  

z oddychaniem, zaburzenia rytmu serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej,  

zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, zmiana nawyków żywieniowych, 

wahania wagi ciała, problemy w sferze seksualnej. Niemożliwe jest 

rozluźnienie się – także w czasie wolnym, w życiu prywatnym. Możliwe jest 

nadużywania leków, alkoholu czy narkotyków. 

 

FAZA VII 

 

 

„RIEN NE VA PLUS!” 

Jest to faza bardzo niebezpieczna – pojawia się tu ekstremalnie negatywne 

nastawienie do własnego życia: ciężka depresja, poczucie beznadziei, lęk, 

zwątpienie, poczucie zagrożenia. Życie staje się pozbawione jakiegokolwiek 

sensu i wartości. Wydaje się, że nie ma już żadnej możliwości na wydostanie 

się ze stanu całkowitego wyczerpania. Może nasilić się spożywanie używek. 

Człowiek w tej fazie wypalenia zawodowego rezygnuje zupełnie  

ze wszystkich aktywności, ma myśli samobójcze. 

 
  



  

17 
 

5. ZWIĄZEK WYPALENIA ZAWODOWEGO ZE STRESEM 

 

Jedną z przyczyn wypalenia zawodowego jest stres. Stres ten może wynikać z wielu różnych 

przyczyn – zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym. Nawet jeżeli pracownik nie 

chce przenosić życia prywatnego do pracy i odwrotnie, trudne sytuacje wpływają  

na samopoczucie i zmniejszenie efektywności w każdej dziedzinie życia.  

 

SKALA STRESU 

 

Badacze Holmes i Rahe uważają, że silny i długotrwały stres wpływa na choroby somatyczne. 

Stworzyli skalę, która weryfikuje poziom stresu i określa, w jakim czasie badany może 

doświadczyć poważnych chorób somatycznych. 

 

Wydarzenia wymienione mogą powodować stres i napięcie z nim związane. Każde zdarzenie ma 

przypisaną konkretną liczbę „punktów” – jednostek stresu. Zaznacz sytuacje, które spotkały Cię 

w ostatnich 6 – maksymalnie 12 miesiącach.  
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Lp. 

 

Wydarzenie 

 

Jednostki stresu 

 

 

1 Śmierć współmałżonka 100 

2 Rozwód 73 

3 Separacja lub rozstanie 65 

4 Pobyt w więzieniu 63 

5 Śmierć bliskiego członka rodziny 63 

6 Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała 53 

7 Ślub 50 

8 Zwolnienie z pracy/bezrobocie  50 

9 Pojednanie z małżonkiem  45 

10 Przejście na emeryturę  45 

11 Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny  44 

12 Ciąża  40 

13 Problemy seksualne  39 

14 Pojawienie się nowego członka rodziny  39 

15 Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy  39 

16 Zmiana statusu finansowego  38 

17 Śmierć przyjaciela  37 

18 Zmiana stanowiska pracy  36 

19 Konflikty w rodzinie  35 

20 Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki  31 

21 Problemy z hipoteką/odmowa kredytu  30 

22 Napad, kradzież, włamanie  30 

23 Awans w pracy lub degradacja stanowiska  29 

https://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/smierc-partnera-dziecka-rodzicow-zycie-w-zalobie
https://zwierciadlo.pl/2013/lifestyle/praca-i-finanse/praca-praca-i-finanse/jak-pozbierac-sie-po-utracie-pracy
https://zwierciadlo.pl/2014/seks/jak-rozmawiac-z-partnerem-o-problemach-w-seksie
https://zwierciadlo.pl/2014/seks/wplyw-rozwodu-na-dzieci
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24 Syn/córka opuszcza dom rodzinny  29 

25 Kłopoty z teściową lub teściem  29 

26 Wybitne osiągnięcia osobiste  28 

27 Podjęcie lub utrata pracy przez współmałżonka  26 

28 Rozpoczęcie lub zakończenie nauki  26 

29 Znacząca zmiana warunków życia  25 

30 Znacząca zmiana nawyków  24 

31 Kłopoty z szefem  23 

32 Zmiana godzin lub warunków pracy  20 

33 Zmiana miejsca zamieszkania  20 

34 Zmiana szkoły  20 

35 Znacząca zmiana dotychczasowych rozrywek  19 

36 Znacząca zmiana aktywności religijnych  19 

37 Znacząca zmiana kontaktów towarzyskich  18 

38 Niewielka pożyczka  18 

39 Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu  16 

40 Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną  15 

41 Znacząca zmiana sposobu odżywiania się  15 

42 Urlop  13 

43 Święta spędzone z rodziną  12 

44 Niewielkie wykroczenie prawne  11 

 

 

 

https://zwierciadlo.pl/2011/lifestyle/praca-i-finanse/praca-twoich-marzen
https://zwierciadlo.pl/2014/lifestyle/praca-i-finanse/jak-rozwiazywac-problemy-w-pracy-z-pozycji-doroslego
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Teraz podlicz „punkty”, czyli jednostki stresu. Autorzy - Holmes i Rahe – określili 

prawdopodobieństwo, z jakim badani zapadną na poważną chorobę somatyczną w ciągu 

następnych dwóch lat: 

 

 150–199 jednostek stresu = 37% prawdopodobieństwo 

 200–299 jednostek stresu = 51% prawdopodobieństwo 

 ponad 300 jednostek stresu = 79% prawdopodobieństwo 

 

W badaniach dotyczących wypalenia zawodowego niezwykle często pojawiają się informacje 

o stanach depresyjnych. Warto więc wykonać test weryfikujący obecną sytuację. Jednym  

z narzędzi mierzenia poziomu samopoczucia jest Skala Depresji Becka. 

 

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i w każdej rubryce wybierz tylko jedną odpowiedź, 

która najlepiej opisuje Twoje samopoczucie w ciągu ostatnich 7 dni. Odpowiedź  

(punkty od 0 do 3) zapisz w wolnej rubryce.  

 

1 

 

0. Nie jestem smutny ani przygnębiony 

1. Odczuwam często smutek i przygnębienie 

2. Przeżywam stale smutek i przygnębienie,  

nie mogę uwolnić się od tych przeżyć 

3. Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy,  

że jest to nie do wytrzymania 
  

2 

 

0. Nie przejmuję się zbytnio przyszłością 

1. Często martwię się o przyszłość 
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2. Obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka 

3. Czuję, że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni 

3 

 

0. Sądzę, że nie popełniam większych zaniedbań 

1. Sądzę, że czynię więcej zaniedbań niż inni 

2. Kiedy spoglądam na to co robiłem, widzę mnóstwo błędów i 

zaniedbań 

3. Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle 
  

 

4 

0. To co robię sprawia mi przyjemność 

1. Nie cieszy mnie to co robię 

2. Nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia 

3.   Nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko   

mnie nuży 
  

5 

0. Nie czuję się winny ani wobec siebie ani wobec innych 

1. Dość często miewam wyrzuty sumienia 

2. Czuję często, że zawiniłem 

3.   Stale czuję się winnym 
  

6 

 

0. Sądzę, że nie zasługuję na karę 

1. Sądzę, że zasługuję na karę 

2. Spodziewam się ukarania 

3.   Wiem, że jestem karany (lub ukarany) 
  



  

22 
 

7 

 

0. Jestem z siebie zadowolony 

1. Nie jestem z siebie zadowolony 

2. Czuję do siebie niechęć 

3.   Nienawidzę siebie 
  

8 

0. Nie czuję się gorszy od innych ludzi 

1. Zarzucam sobie, że jestem nieudolny i popełniam błędy 

2. Stale potępiam siebie za popełnione błędy 

3.   Winię siebie za wszystko zło, które istnieje 
  

9 

0. Nie myślę o odebraniu sobie życia 

1. Myślę o samobójstwie, ale nie mógłbym tego dokonać 

2. Pragnę odebrać sobie życie 

3.   Popełnię samobójstwo, jak będzie odpowiednia sposobność 
  

 

10 

0. Nie płaczę częściej niż zwykle 

1. Płaczę częściej niż dawniej 

2. Ciągle chce mi się płakać 

3.   Chciałbym płakać, lecz nie jestem w stanie 
  

11 

0. Nie jestem bardziej podenerwowany niż dawniej 

1. Jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej 

2. Jestem stale rozdrażniony 

3.   Wszystko to, co dawniej mnie denerwowało, teraz nic mnie nie 

obchodzi 
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12 

0. Ludzie interesują mnie jak dawniej. 

1. Interesuję się ludźmi mniej niż dawniej 

2. Utraciłem większość zainteresowania innymi ludźmi 

3.   Utraciłem wszelkie zainteresowanie innymi ludźmi 
  

13 

0. Decyzję podejmuję łatwo, tak jak dawniej 

1. Częściej niż kiedyś odwlekam podjęcie decyzji 

2. Mam duże trudności z podjęciem decyzji 

3.   Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji 
  

14 

0. Sądzę, że wyglądam nie gorzej niż dawniej 

1. Martwię się tym, że wyglądam staro i nieatrakcyjnie 

2. Czuję, że wyglądam coraz gorzej 

3.   Jestem przekonany, że wyglądam okropnie i odpychająco 
  

15 

0. Mogę pracować jak dawniej 

1. Z trudem rozpoczynam każdą czynność 

2. Z wielkim wysiłkiem zmuszam się do robienia czegokolwiek 

3.   Nie jestem w stanie nic robić 
  

16 

0. Sypiam dobrze, jak zwykle 

1. Sypiam gorzej niż dawniej 

2. Rano budzę się 1-2 godziny wcześniej i trudno mi jest 

ponownie usnąć 

3.   Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę ponownie usnąć 
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17 

0. Nie męczę się bardziej niż dawniej 

1. Męczę się znacznie łatwiej niż poprzednio 

2. Męczę się wszystkim co robię 

3.   Jestem zbyt zmęczony aby cokolwiek robić 
  

18 

 

1. Mam apetyt nie gorszy niż dawniej 

2. Mam trochę gorszy apetyt 

3. Apetyt mam wyraźnie gorszy 

4. Nie mam w ogóle apetytu 
  

19 

0. Nie tracę na wadze ciała (w okresie ostatniego miesiąca) 

1. Straciłem na wadze więcej niż 2 kg 

2. Straciłem na wadze więcej niż 4 kg 

3.   Straciłem na wadze więcej niż 6 kg 
  

20 

0.   Nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż zawsze 

1. Martwię się swoimi dolegliwościami, mam rozstrój żołądka, 

zaparcia, bóle 

2. Stan mego zdrowia bardzo mnie martwi, często o tym myślę 

3. Bardzo martwię się o swoje zdrowie, nie mogę o niczym innym 

myśleć 
  

21 

0. Moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom 

1. Jestem mniej zainteresowany sprawami płci (seksu) 

2. Problemy płciowe wyraźnie mnie nie interesują 

      3.   Utraciłem wszelkie zainteresowanie sprawami seksualnymi 
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Interpretacja wyników (za www.centrum-psychologiczne.com) 

 

Od 0 do 11 - brak depresji  

Prawdopodobnie to tymczasowe pogorszenie nastroju, spowodowane bieżącymi wydarzeniami 

w Twoim życiu. Jeśli przykre objawy będą utrzymywać się nadal, wykonaj ten test po 7 dniach 

i porównaj wyniki czy następuje pogorszenie czy poprawa.  

Od 12 do 19 - depresja łagodna  

Wynik w tym przedziale wskazuje na potrzebę udania się do psychologa lub psychoterapeuty 

w celu dalszej diagnostyki. Łagodne objawy depresyjne leczone są psychoterapią,  

bez konieczności włączania farmakoterapii. Psycholog/ psychoterapeuta w razie konieczności 

skieruje Cię do lekarza psychiatry.  

Od 20 do 25 - depresja umiarkowana  

Punktacja w tym przedziale sugeruje podjęcie szybkich działań i kontakt  

z psychologiem/psychoterapeutą lub psychiatrą. Istnieje prawdopodobieństwo włączenia leczenia 

farmakologicznego, przeciwdepresyjnego przez psychiatrę. Ważne aby oprócz działań 

farmakologicznych rozpocząć psychoterapię. To warunkuje skuteczne leczenie depresji.  

Od 26 do 63 - depresja ciężka 

Konieczne jest udanie się do lekarza psychiatry. To niebezpieczny stan dla zdrowia i życia, 

głównie gdy pojawiają się myśli samobójcze. Psychoterapia jest bardziej intensywna. 

W niektórych przypadkach koniczne jest leczenie szpitalne aby nie dopuścić do zagrożenia życia. 

 

W niektórych przypadkach koniczne jest leczenie szpitalne aby nie dopuścić do zagrożenia życia. 

 

6. NARZĘDZIA DO MIERZENIA WYPALENIA ZAWODOWEGO 

Metody pomiaru wypalenia zawodowego: 

MBI-GS autorzy: C. Maslach, W. Schaufeli, M. Leiter, S. Jackson, 1996 
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Jest to najpowszechniej stosowana metodą do celów diagnozy wypalenia zawodowego. 

Oblicza się w niej 3 odrębne wyniki – dla każdej podskali osobno:  

 WE (wyczerpanie emocjonalne),  

 CY (cynizm, dystans wobec spraw zawodowych i osób), 

 PK (subiektywne poczucie kompetencji zawodowych – w wypaleniu następuje spadek PK).   

 

Inną metodą jest  kwestionariusz badający wypalenie zawodowe – z książki „Wypalenie 

zawodowe. Rozpoznanie objawów, zapobieganie i trwała przemiana” (Jorg – Peter Schroder). 

Zapoznaj się z objawami z tabeli i przyznaj im odpowiednią liczbę punktów według poniższej 

skali: 

 0 = właściwie nigdy, 

 1 = rzadko, czyli raz na sześć tygodni, 

  2 = czasami, czyli raz na dwa tygodnie, 

 3 = często, czyli kilka razy w tygodniu, 

 4 = stale. 
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Lp. Objawy Punkty 

1 Często myślę o problemach i zamartwiam się „na zapas”.    

2 Brakuje mi kondycji i łatwo się męczę.    

3 Jestem niespokojny, drażliwy, niezrównoważony.    

4 Bardzo ważne jest dla mnie, aby mnie lubiano.    

5 Często pocę się bez widocznej przyczyny.    

6 Pracuję pod presją terminów.    

7 Boję się, jestem niespokojny.    

8 Nie znajduję żadnej przyjemności w spotkaniach towarzyskich.    

9 Bardzo się staram, by wszystkich zadowolić.    

10 Odczuwam bóle mięśni karku, ramion i pleców.    

11 Kiedy rano wstaję, czuję się jak nakręcana zabawka.   

12 Jem szybko i łapczywie.    

13 
Moja pamięć jest jak ser szwajcarski – wiele zapominam i mam problemy z 

zapamiętywaniem.    

14 Jestem rozczarowany.    

15 Nie mogę się wyspać i rozluźnić.    

16 Mam kłopoty z trawieniem.    

17 Nie potrafię zachować dystansu do swojej pracy.    

18 Moje zapasy energii są na wyczerpaniu.    

19 Nie widzę już sensu mojej pracy.    

20 Cierpię na bóle głowy.    

21 Wątpię w swoje możliwości.    

22 Nie mam czasu na moje hobby i na uprawianie sportu.    

23 Brakuje mi napędu, trudno mi zmobilizować się do czegokolwiek.    

24 Mam problemy z krążeniem (ciśnienie, puls)   

25 Co wieczór wypijam kieliszek czerwonego wina.   
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26 Wszystko jest dla mnie obciążeniem   

27 Ważne są dla mnie pochwały i uznanie   

28 Brakuje mi kondycji i łatwo się męczę.    

29 Mam mniejszą ochotę na seks.   

30 Pracuję dużo i ciężko.   

31 
W domu bardzo trudno misię rozluźnić i odprężyć, szczególnie po ciężkim dniu w 

pracy.   

32 Moje stopy i ręce są zimne.   

33 Ciągle o czymś zapominam i brakuje mi słów.   

34 Często jestem zmęczony przez cały dzień.   

35 Dość często zdarzają mi się myśli samobójcze.   

36 Nie umiem się już cieszyć.   

37 Mam mało czasu dla rodziny, przyjaciół, związku.   

38 Kiedy dzwoni telefon, odbieram z wielkim oporem.   

39 Nie mam żadnych nowych pomysłów, brakuje mi rozmachu.   

40 Czuję obojętność do wszystkiego, co robię.   

41 Mam kłopoty z zasypianiem i przespaniem całej nocy.   

42 Jestem w nastroju depresyjnym.   

43 Moją sytuację osobistą i zawodową odczuwam jako niepewną.   

44 Zmienił się mój apatyt.   

45 W pracy rozmieniam się na drobne.   

46 Mam kłopoty z sercem.   

47 Bardzo trudno przychodzi mi odmowa.   

48 Nie odczuwam już radości życia, raczej wewnętrzną pustkę.   

49 Czuję zeszytywnienie w okolicy karku.   

50 Jestem źle zorganizowany, nie mam jasnego oglądu spraw.   

SUMA PUNKTÓW   
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Interpretacja wyników (pochodzi z książki „Wypalenie zawodowe. Rozpoznanie objawów, 

zapobieganie i trwała przemiana” , autor: Jorg-Peter Shroder). 

151–200 punktów 

Już najwyższy czas zająć się tym problemem. Według własnej oceny jesteś w najwyższym stopniu 

zagrożony wypaleniem lub nawet już jesteś wypalony. Powinieneś zrobić sobie przerwę, by nabrać 

dystansu do własnych obciążeń. Potraktuj symptomy fizyczne jako sygnały alarmowe, które 

wskazują na konieczność zmiany postępowania. Zwróć się po pomoc do specjalisty (trenera, 

terapeuty), który będzie ci towarzyszył w koniecznej przemianie wewnętrznej. Jeśli pojawiające 

się symptomy wydają się szczególnie groźne i/lub przyznałeś wysoką punktację pytaniom nr 35 

i 48, nie możesz dłużej zwlekać! Musisz udać się do lekarza lub psychoterapeuty.  

101–150 punktów 

Twoja ocena sugeruje, że jesteś podatny na syndrom wypalenia lub żyjesz w stanie zbyt dużego 

obciążenia. Oczekiwania i obciążenia kosztują cię zbyt wiele i sprawiają, że włącza się 

wewnętrzny alarm. Wykorzystaj przerwę na zdobycie nowej orientacji. Zacznij samodzielnie 

kierować własnym życiem. Wyraźnie określ jego wizję. Zastosuj rozsądną miarę własnych 

oczekiwań i potrzeb. Przemyśl, jak wykorzystać własny potencjał i na nowo ustal priorytety. 

Ważne jest osiągnięcie równowagi między zdrowiem, napięciem i odpoczynkiem w pracy, a także 

w życiu prywatnym. Zwracaj uwagę na swoje ciało, rób znów rzeczy, które sprawiają ci radość 

i wzmacniają siły witalne. Nie bierz siebie i otaczającej rzeczywistości zbyt serio. Nie stawiaj 

sobie zbyt wygórowanych celów. Bądź dla siebie dobry i zwracaj uwagę na to, by myśleć o sobie, 

a nie wyłącznie o innych. 
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51–100 punktów 

Wybrałeś właściwy kierunek rozwoju osobowościowego. Znasz swoje reakcje  

na przeciążenia oraz bezpieczne granice własnego zaangażowania. Możesz jednak jeszcze 

usprawnić swoje działania. Może masz problem z obserwowaniem i właściwym odczytywaniem 

sygnałów płynących z organizmu? Spróbuj zaobserwować, jakie sytuacje powodują napięcie, 

stan obciążenia i jak odczuwa to organizm. Z następnego rozdziału dowiesz się, jak to zrobić. 

Jeśli wsłuchasz się uważnie w ciało, „wewnętrzny skaner” dostarczy natychmiast sygnał 

zwrotny, w jaki sposób przeżywasz sytuację obciążającą. Zrelatywizuj swoje oczekiwania 

wobec siebie i innych. Zatroszcz się o siebie i o równowagę między wysiłkiem związanym z 

pracą a życiem prywatnym. Wejdź na wyższy poziom rozwoju osobowościowego. Medytacja, 

joga, qigong czy tai-chi to dobre pomysły na zachowanie zdrowia.  

0–50 punktów 

Serdeczne gratulacje! Według własnej oceny dobrze radzisz sobie z obciążeniami i masz 

rozsądne oczekiwania. Nie ma więc żadnego niebezpieczeństwa, że dotknie cię wypalenie 

zawodowe. Znasz swoje reakcje na przecią żenie, dobrze odczytujesz sygnały ostrzegawcze 

wysyłane przez organizm i wiesz, co dalej z tym robić. Poziom twoich oczekiwań nie jest 

zawyżony, umiesz stawiać sobie realistyczne cele. Samodzielnie radzisz sobie z obciążeniami 

i wyzwaniami dnia codziennego i nie dajesz się ograniczać przez pośpiech i przeciążenie 

pracą. Jesteś na najlepszej drodze do tego, by z uwagą i koniecznym dystansem traktować 

obciążenia i siebie samych. Udaje ci się zachować zdrowe proporcje między życiem prywatnym 

a pracą. Żyjąc w zgodzie z potrzebami własnego ciała, „tu i teraz”, świetnie gospodarujesz 

własnymi siłami witalnymi. Oby tak dalej!  
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7. SKUTECZNE SPOSOBY ZAPOBIEGANIA SYNDROMOWI WYPALENIA 

ZAWODOWEGO 

 

Jorg-Peter Schroder na podstawie wyodrębnionych przez siebie faz wypalenia zawodowego 

wskazuje na środki zaradcze, które powinny zostać podjęte na poszczególnych etapach procesu 

wypalenia (na kolejnej stronie).  

 

Czynniki te zebrałem w trzy najistotniejsze według mnie kategorie, na które szczególnie warto 

zwrócić uwagę. 

 

 PRACA NAD SOBĄ 

By minimalizować ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego ważna jest postawa danej 

osoby. To ciągła praca nad poczuciem własnej wartości, samoświadomości, umiejętność 

zdystansowania się i realistycznego spojrzenia na otoczenie zawodowe. 

 

 DBANIE O ASPEKTY ZDROWOTNE 

Aspekt zdrowotny ma ogromne znaczenie w procesie wypalenia zawodowego. Im bardziej 

zaawansowana faza wypalenia, tym więcej pojawia się objawów somatycznych. Objawy 

te wpływają na samopoczucie i wszystko to działa coraz bardziej destrukcyjnie. Dlatego 

ważny jest sen, umiejętność relaksowania się, zdrowe i regularne odżywianie, badania 

kontrolne. 

 

 POSZUKIWANIE POMOCY 

Z problemem wypalenia zawodowego nie musimy radzić sobie sami. Warto zwrócić się 

o pomoc do innych ludzi – lekarza, dietetyka, psychologa, terapeuty. Im szybciej się 

zareaguje, tym mniej szkód wyrządzi wypalenie, a powrót do formy i lepszego 

samopoczucia potrwa krócej i będzie efektywniejszy.  
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Alicja Senejko podaje propozycje środków, które należy stosować profilaktycznie w celu 

przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Wśród nich znajdują się poniższe elementy. 

 

1. EDUKACJA UŚWIADAMIAJĄCA 

Pracownicy powinni być uświadamiani, czym jest wypalenie zawodowe, powinni znać jego 

objawy, skutki, metody przeciwdziałania. Edukacja powinna zaczynać się na wczesnym etapie 

pracy – by jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego.  

2. PLANY DOSKONALENIA 

Pracownicy powinni mieć wytyczone jasne i konkretne plany rozwoju. Opracowanie planów 

doskonalenia stabilizowałoby sytuację pracownika, z jednej strony poprzez pokazanie oczekiwań 

wobec niego, z drugiej dawałoby szansę na ciągły rozwój. 

3. PRZEKWALIFIKOWANIE, ZMIANA PRACY LUB STANOWISKA 

W sytuacji gdy niemożliwe jest dalsze doskonalenie się pracownika, warto zastanowić się  

nad zmianą stanowiska lub pracy, a nawet przekwalifikowaniem się.  Zmiana stanowiska  

lub pracy będzie się wiązała z ciągłym rozwojem i nowymi wyzwaniami, co jest istotnym 

czynnikiem zmniejszającym ryzyko wypalenia zawodowego. 

4. KONIECZNOŚĆ OTOCZENIA OCHRONĄ PRACOWNIKÓW 

ZATRUDNIONYCH W ZAWODACH I NA STANOWISKACH 

NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYPALENIEM ZAWODOWYM 

Niektóre z zawodów czy stanowisk są bardziej zagrożone wystąpieniem wypalenia zawodowego. 

Dlatego też powinny być objęte szczególną opieką, która może mieć formę  

np.   ośrodków konsultacyjno-psychologicznych czy badań selekcyjnych przed przystąpieniem do 

pracy na danym stanowisku . 
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5. WYPOCZYNEK FIZYCZNY I PSYCHICZNY 

Pracownik powinien mieć czas na zregenerowanie się – zarówno w aspekcie fizycznym,  

jak i psychicznym. To aspekt, na który ma wpływ zarówno pracodawca, jak i pracownik. 

Pracodawca ma obowiązek udzielania zagwarantowanych dni wolnych od pracy. Powinien także 

rozdzielać zadnia i obowiązki czy dyżury w taki sposób, żeby pracownik nie został nimi 

przytłoczony. Pracownik powinien nauczyć się relaksu – chodzi o znalezienie indywidualnej 

metody, która faktycznie wpłynie na regenerację psychiki i organizmu.  

 

TEORIA PRZEPŁYWU 

 

Twórcą teorii przepływu (FLOW) jest Mihály Csíkszentmihályi, węgierski psycholog zajmujący 

się w badaniach m.in.: tematyką szczęścia, dobrego samopoczucia psychicznego  

czy kreatywności. 

 

Mihály Csíkszentmihályi uważa, że FLOW to stan między satysfakcją a euforią odczuwany 

podczas wykonywania jakiegoś zadania. Poniższy wykres pokazuje, w jakich stanach znajduje się 

człowiek w zależności od poziomu swoich umiejętności i poziomu wyzwania. Idealną sytuacją 

jest posiadanie przez pracownika wysokich kompetencji do wykonania zadania  

oraz wysoki poziom wyzwania. Będzie to wówczas ambitne zadanie, ale nieprzekraczające 

kompetencji danej osoby, co będzie czynnikiem motywującym.  

 

Wykres ten można odnieść również do tematyki wypalenia zawodowego. Jeżeli pracownik nie ma 

odpowiednich kompetencji do wykonania konkretnego zadania, ale poziom wyzwania jest średni 

lub wysoki, pojawi się niepokój i lęk. Jeśli pracownik posiada średni poziom umiejętności, ale 

zadania są dla niego mała ambitne – pojawi się znudzenie. Gdy pracownik ma duże kompetencje, 

ale zadanie jest mało wymagające, będzie czuł się odprężony. Jednak wtedy najłatwiej wpaść 

w rutynę i zacząć popełniać błędy. Każdy z tych stanów – jeśli trwa zbyt długo – może prowadzić 

do syndromu wypalenia zawodowego.  
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