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Co skłania do podjęcia pracy?

warunkuje 
zadowolenie 

z życia 

jest jednym 
z wyznaczników 

pozycji 
w społeczeństwie

jest miarą 
życiowych 
aspiracji



Stosunek człowieka do pracy, 

postawy wobec niej determinują to, 

czy postrzegana jest jako wartość 

czy jako towar, czy jest środkiem 

do celu, czy celem samym w sobie.



Pozytywny wpływ pracy zawodowej 
na zdrowie psychiczne człowieka: 

poczucie satysfakcji i spełnienia;

wsparcie społeczne;

wytłumienie lęków egzystencjalnych;

poczucie stabilizacji.



Negatywny wpływ pracy zawodowej na 

zdrowie psychiczne człowieka:

…niezadowolenie z własnej pracy 

jest nerwicorodnym źródłem poczucia 

zmarnowanego życia… 

Kępiński, 1972, str. 218 



Negatywny wpływ pracy zawodowej 

na zdrowie psychiczne człowieka:

 stres zawodowy;

 zespół wypalenia;

 uzależnienie od pracy.



Dbałość o zdrowie w miejscu pracy

Stres zawodowy –
Felton i Cole, 1963

Wypalenie zawodowe –
Freudenberger, 1980 
Maslach, 1981

Promocja zdrowia w miejscu pracy jest jednym 

z pięciu priorytetów polityki Unii Europejskiej, 

w obszarze spraw społecznych.

European Pact for Mental Health and Well-being, 

Bruksela, 12 – 13 czerwca 2008r.

Bernardino Ramazzini
(1633 – 1714) –
pojęcie choroby zawodowej 

Kongres Higieny i Demografii, 
Berlin 1907 –
termin przeciążenie zawodowe



Przepracowanie –
w literaturze przedmiotu 
termin ten używany jest 
na określenie sytuacji, 
w której pracownik ma 
do wykonania zbyt dużo 
zadań w danym czasie 
pracy.

Karoshi – nagła śmierć 

w wyniku przepracowania 

i stresu. 



Wybierz pracę, którą lubisz, 

a w życiu nie będziesz 

musiał pracować.

Konfucjusz (551– 479 p.n.e.)



Stres

Organizm człowieka podlega działaniu 

różnorodnych czynników zewnętrznych.

Reakcją na nie jest zespół zmian fizjologicznych, 

zachodzących na drodze mechanizmów 

regulacyjnych i czynnościowych.



Stres

Zespół zakłóceń 

wywołanych w organizmie 

przez negatywne czynniki 

zewnętrzne – fizyczne lub 

psychiczne. 



Stres jako „choroba cywilizacyjna” 

…W powszechnym odczuciu stres oznacza 

zdecydowanie nieprzyjemną kondycję psychiczną 

człowieka. 

Kojarzy się z napięciem, nadmiernym wysiłkiem, 

przemęczeniem, bólem, poczuciem beznadziejności, 

niemożności poradzenia sobie w trudnej sytuacji. …

Sokołowska,1986, str. 48 



Stres jest jednym z najpoważniejszych wyzwań 

w zakresie zdrowia w Europie – uskarża się na 

niego niemal co 4. pracownik.  

Objawy somatyczne stresu 

Absencja w pracy – 50-60%



Modele stresu

Biologiczny

(Selye, 1963, 1979)

Poznawczy

(Lazarus, 1971, 1993)



Stres biologiczny

Faza: 

alarmowa 

przystosowania

wyczerpania

Stres psychologiczny

Faza:

mobilizacji 

rozstrojenia

destrukcji



Eustres / dystres

Eustress

stres pozytywny, który nie jest odczuwany jako coś 

emocjonalnie obciążającego, poprawia efektywność 

działania, utrzymuje  organizm w stanie równowagi. 

Dystress

stres negatywny 



Eustress

/dystress



Rozumienie stresu

bodziec - przykry, przeszkadzający i odrywający 

od aktywności (np. hałas w miejscu pracy, 

przykre wydarzenie)

reakcja organizmu na stawiane wymagania 

(np. gorsze wykonanie zadania]

dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem 

a otoczeniem (np. relacja między umiejętnością  

obniżania napięcia a presją otoczenia na 

spełnienie często sprzecznych oczekiwań)



Przebieg stresu

Ostry

krótka intensywna reakcja

stymulacja autonomicznego układu sympatycznego

Przewlekły

długa ekspozycja

pobudzenie kory nadnerczy

poważne skutki zdrowotne



Konsekwencje stresu –

załamanie funkcjonowania organizmu 

Układ:

 nerwowy (objawy nerwicowe, depresyjne),  

 krążenia (choroba wieńcowa, zawał serca), 

 odpornościowy (częste infekcje bakteryjne, 

wirusowe),  

 trawienny (wrzody  trawienne),  

 oddechowy (astma oskrzelowa), 

 hormonalny. 



Stresory

Deprywacja - brak lub znaczne ograniczenie 

dostępu do podstawowych elementów 

niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 

biologicznych albo psychologicznych 

Przeciążenie - sytuacja, w  której  stopień  trudności  

zadania  jest  na  granicy możliwości fizycznych, 

umysłowych lub wydolności nerwowej człowieka

Utrudnienie - okoliczność,  w  której  możliwość  

wykonania  zadania  zostaje zmniejszona na skutek 

pojawiających się braków przedmiotowych lub 

informacyjnych



Stresory

Zagrożenie - sytuacja, w której pojawia się 

niebezpieczeństwo utraty jakiejś cenionej przez 

osobę wartości np. zdrowia

Konflikt  motywacyjny - występowanie  sprzecznych  

dążeń  tej  samej  osoby  lub konieczności dokonania 

wyboru pomiędzy dwoma sytuacjami o jednakowej 

wartości pozytywnej  lub  negatywnej.  Są  to  

konflikty  typu dążenie-dążenie,  unikanie-unikanie, 

dążenie-unikanie



Stresory 

zawodowe

Niewłaściwa organizacja pracy

▪ nadmierne obciążenie obowiązkami

▪ presja czasu

▪ konflikt i niejasność ról zawodowych

Niekorzystne środowisko społeczne

▪ polityka kadry kierowniczej 

▪ relacje ze współpracownikami 

▪ udział w zarządzaniu 

▪ swoboda podejmowania decyzji 

▪ możliwość podnoszenia kwalifikacji

▪ agresja w pracy

Niekorzystne środowisko fizyczne

▪ przestrzeń

▪ wyposażenie 

▪ temperatura 

▪ głośność



Stres zawodowy w ujęciu teoretycznym

Opisane w literaturze przedmiotu modele 

teoretyczne tłumaczą powstawanie stresu 

zawodowego w mechanizmie dysharmonijnej 

interakcji osoby i środowiska pracy.

Theories of organizational stress (red.) Cary L. Cooper 

Oxford University Press, 1998



Stres zawodowy w ujęciu teoretycznym

model 
zachowania zasobów 

Hobfoll’a

transakcyjny model 
stresu Cox’a 

Weroński model stresu 

koncepcja stresu 
organizacyjnego 

Kahn’a
i Byosiere’a 

teoria indywidualno-
środowiskowego 

dopasowania 
Van Harrison’a 

(P-E fit)

koncepcja wymagania 
– kontrola – wsparcie 
(modyfikacja modelu 

Karaska)

model braku 
równowagi wysiłek –

nagroda Siegrista



Modele stresu zawodowego –

wybrane przykłady

tradycyjny,

„wiadro”: zapełnianie i wyczerpywanie zasobów,

„3W”: wymagania-wpływ-wsparcie

równowaga: wysiłek-nagroda



Model tradycyjny

Model tradycyjny



Model „wiadro”

Zasoby 

jednostki

Model zasobów



Najbardziej obciąża pracownika 
sytuacja: 

 wysokie wymagania stawiane 

przez wykonywany zawód, 

 niski poziom kontroli np.: mały 

wpływ na organizację pracy, 

 małe wsparcie ze strony kadry 

zarządzającej. 

Indywidualne cechy, które 

usposabiają do wystąpienia 

stresu zawodowego np.:

 biologiczną podatność na stres, 

 brak umiejętności społecznych, 

 niska tolerancja na frustrację. 



Model braku równowagi



Stres zawodowy

Objawy krótkotrwałe

 przyspieszone bicie serca 

 przyspieszony oddech 

 pocenie się 

 zimne kończyny -
dłonie i stopy 

 zimna skóra 

mdłości lub wymioty 

 biegunka 

Objawy długotrwałe

 zmiana łaknienia:

 poczucie zimna, dreszcze

 zaburzenia aktywności seksualnej 

 dolegliwości fizyczne:

• problemy trawienne 

• bóle pleców 

• astma 

• problemy skórne 

• bóle głowy 

wrażenie chronicznego osłabienia 



Zespół wypalenia jako konsekwencja 

stresu zawodowego

Uważa się, że wypalenie jest związane 

z wykonywaniem zawodu, który polega 

na profesjonalnym pomaganiu drugiemu 

człowiekowi. 

Powstawanie wypalenia ocenia się w aspekcie 

jednostki, relacji interpersonalnych, jak również 

kultury organizacyjnej instytucji zatrudniającej. 



Powoli zaczynający się lub nagle ujawniający się 

stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub 

uczuciowego występujący w życiu zawodowym, 

w czasie wolnym od pracy, (…) często powiązany 

z mdłościami i myśleniem o ucieczce.

Freudenberger (1980)

Zespół wypalenia – przykłady definicji



Wypalenie jest rezultatem długotrwałego 
lub powtarzającego się obciążenia w wyniku 
długoletniej intensywnej pracy dla innych ludzi ...

Jest bolesnym uświadomieniem sobie (przez osoby 
pomagające), że nie są w stanie już więcej pomóc 
tym ludziom, że nie mogą dać im nic więcej 
i całkowicie zużyli swoje siły...

Aronson i wsp. (1985)

Zespół wypalenia – przykłady definicji



Za wypalenie odpowiadają czynniki 

środowiskowe i cechy jednostki, 

a zwłaszcza mechanizmy zmagania się 

ze stresem, dla których głównym 

mediatorem jest poczucie własnej 

skuteczności zawodowej. 

Sęk (1996, 2000)

Zespół wypalenia wg Sęk



Zespół wypalenia – definicje powszechnie przyjęte

Wypalenie zawodowe jest to przedłużona reakcja na przewlekłe emocjonalne
i interpersonalne stresory w pracy. 

Maslach (1998, 2000)

Wypalenie jest uporczywym, negatywnym, związanym z pracą stanem, 
występującym u osób ogólnie zdrowych.

Charakteryzuje się głównie wyczerpaniem, któremu towarzyszy 
dyskomfort psychiczny i fizyczny, poczucie zmniejszonej skuteczności, 
obniżona motywacja oraz dysfunkcyjne postawy i zachowania w pracy. 

Ten stan rozwija się stopniowo i wynika z rozbieżności między intencjami 
a realiami zawodu. Wypalenie często pogłębia się z powodu 
nieadekwatnych strategii radzenia sobie.

Schaufeli i Enzman (1998, str. 36)



Mechanizmy leżące u podłoża 

zespołu wypalenia 

Fizjologiczny

wiąże się ze swego rodzaju 

wyczerpaniem energii, 

w wyniku obciążenia 

nadmiarem bodźców, 

zadań, z przemęczeniem.

Etyczny

wiąże się z postawą, 

wyznawanymi systemami 

wartości, motywacją.



Wymiary zespołu wypalenia 

Maslach (1988, 2000)

Emocjonalne wyczerpanie – poczucie nadmiernego obciążenia 

emocjonalnego, przemęczenia, pustki, braku energii psychicznej 

i fizycznej. 

Depersonalizacja odnosi się do negatywnych postaw w stosunku 

do partnerów relacji zawodowej, skłonności do traktowania ich 

w sposób obojętny, bezosobowy, przedmiotowy. 

Obniżone poczucie dokonań osobistych – negatywna ocena 

własnej pracy, zawodowych umiejętności i dokonań. 



Dynamika 

zespołu wypalenia

Konsekwencją tej zawodnej strategii obronnej jest z kolei brak 
satysfakcji z pracy, skłonność do negatywnej oceny własnych 
osiągnięć i obniżone zaangażowanie zawodowe – obniżone poczucie 
dokonań osobistych.

Nie mogąc poradzić sobie z tym stanem zaczyna bronić się przed zbyt 
bliskimi, wyczerpującymi relacjami ze swoimi podopiecznymi przez 
zwiększanie emocjonalnego dystansu, coraz bardziej obojętne, 
przedmiotowe ich traktowanie – jest to depersonalizacja.

U pracownika, którego zdolności adaptacyjne w zmaganiu ze stresem 
uległy załamaniu, w pierwszej kolejności rozwija się emocjonalne 
wyczerpanie. 

Maslach (1998; 2000)



Dynamika

zespołu

wypalenia 

z perspektywą 

odrodzenia się

zapał (miesiąc miodowy –
honeymoon); 

ochłonięcie (przejrzenie 
na oczy – awaking);

nadpalenie (brownout);

wypalenie (full scale burnout);

odrodzenie się (phoenix
phenomenon).

Miller i Dell Smith

(1999)



 Zapał (miesiąc miodowy - honeymoon) – okres 

zauroczenia pracą i pełnej satysfakcji z osiągnięć 

zawodowych. Pracownik jest pełen energii, 

optymizmu i entuzjazmu.

 Ochłonięcie (przejrzenie na oczy - awaking) –

na tym etapie pracownik stara się by jego 

idealistyczny obraz, jaki sobie wytworzył, nie uległ 

zmianie. Zaczyna pracować coraz więcej, przy czym 

zauważa, że jego ocena pracy jest nierealistyczna.

 Nadpalenie (brownout) – realizacja zadań w pracy 

wymaga coraz więcej wysiłku, pojawiają się kłopoty 

w kontaktach z partnerami zawodowymi.

 Wypalenie pełnoobjawowe (full scale burnout) –

rozwija się wyczerpanie fizyczne i psychiczne, 

pojawiają się stany depresyjne, uczucie pustki 

i samotności, chęć wyzwolenia się, ucieczki z pracy. 

 Odrodzenie się (phoenix phenomenon) – czas na 

odreagowanie wypalenia zawodowego.



Stadia zespołu wypalenia
Dudek i wsp.(1986)

 fizjologiczne, objawiające się zmęczeniem, stałym niedomaganiem, 
sennością;

 społeczne, z okresami bezczynności, z dystansowaniem się, niepewnością
w kontaktach z innymi ludźmi;

 intelektualne, w którym występują zaburzenia komunikacji;

 psycho-emocjonalne, któremu towarzyszy uczucie nudy, „ucieczka” 
w uzależnienia, lekceważenie obowiązków, brak poczucia ryzyka
i brak odpowiedzialności;

 duchowe – stan polegający na braku wiary w podstawowe zasady
i wartości, powierzchowności relacji, „wewnętrznej martwocie”.



Objawy 

ostrzegawcze

niechęć towarzysząca wychodzeniu do pracy

skargi na przepracowanie

poczucie osamotnienia

negatywne przeniesienia w kontaktach 
z pacjentami

dysfunkcyjne zachowania w życiu rodzinnym

spadek odporności

Objawy 

ostrzegawcze



Różnicowanie zespołu wypalenia

 Zaburzenia somatyczne

 Zespół przewlekłego zmęczenia

 Wtórny zespół stresu pourazowego 
(zmęczenie współczuciem - compassion fatigue)

 Zaburzenia adaptacyjne

 Zaburzenia depresyjne

 Zaburzenia lękowe 

 Brak satysfakcji zawodowej



Pozycja zespołu wypalenia 

w międzynarodowych klasyfikacjach

w DSM-IV: nie wymieniony,

w DSM-V: nie włączony;

w ICD-10: czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt 

ze służbą zdrowia: Z73.0 wypalenie się – stan wyczerpania 

życiowego

w ICD-11: wypalenie zawodowe nie jest chorobą czy też 

stanem chorobowym, ale czynnikiem, który wpływa w istotny 

sposób na stan zdrowia i może wymagać pomocy lekarza. 

Główne objawy: wyczerpanie i poczucie całkowitego braku 

energii, negatywny lub cyniczny stosunek do pracy, znacznie 

zmniejszona efektywność pracy. 

Wymienione objawy muszą dotyczyć pracy, a nie innych 

dziedzin życia.



Konsekwencje zespołu wypalenia

Koszty indywidualne

 pogorszona kondycja pracownika, 

mało satysfakcjonujące relacje 

z partnerami zawodowymi, 

 narastanie potencjalnego ryzyka 

agresji w pracy 

 narastanie ryzyka wypadkowości

Koszty społeczne

wzrost absencji,

 znaczna rotacja kadr,

 koszty ekonomiczne

W  społeczeństwie narasta spirala zarzutów pod adresem zasad 

etycznych pracowników opieki zdrowotnej, co sprzyja postawom 

roszczeniowym i popularyzowaniu stygmatyzujących komentarzy.



Medycy jako grupa podwyższonego ryzyka

 80% lekarzy ogólnych w Kolumbii Brytyjskiej cierpi z powodu umiarkowanego 
lub ciężkiego wyczerpania emocjonalnego, 61% z powodu umiarkowanej 
do ciężkiej depersonalizacji, u 44% stwierdzono umiarkowane lub niskie 
poczucie osiągnięć osobistych. 

W badaniu lekarzy amerykańskich u 46% respondentów stwierdzono co 
najmniej jeden objaw wypalenia zawodowego. 

Europejska Grupa zajmująca się badaniem wypalenia (European General 
Practice Research Network Burnout Study Group) wykazała, że 43% 
badanych lekarzy miało wysokie wyniki wyczerpania emocjonalnego, 
35% depersonalizacji, 32% niskie poczucie osiągnięć osobistych. 

W tak różnych kulturowo krajach, jak Wielka Brytania, Jemen, Katar i Arabia 
Saudyjska rozpowszechnienie wypalenia było podobne – dotknęło około 
33% badanych lekarzy.

Kumar, 2016



Medycy jako grupa podwyższonego ryzyka

 Wypalenie zawodowe stwierdzono u 24% lekarzy australijskich, 

u 20% lekarzy nowozelandzkich, u 19% lekarzy japońskich. 

Imo, 2017

 43% badanych lekarzy rodzinnych miało wysokie wyniki wyczerpania 

emocjonalnego, 35% depersonalizacji odpowiednio, a 32% niskie poczucie 

osiągnięć osobistych. 

Soler i wsp., 2008

 zidentyfikowano specjalności o najwyższym rozpowszechnieniu wypalenia 

zawodowego (wyniki dotyczą 2014 roku): urologia (63,6%); rehabilitacja (63,3%); 

medycyna rodzinna (63,0%); radiologia (61,4%); chirurgia ortopedyczna (59,6%); 

dermatologia (56,5%); chirurgia ogólna (52,7%); pediatria (46,3%). 

Shanafelt i wsp., 2015



Co zrobić, aby się nie wypalić? 

Dbanie o zdrowie i kondycję

Kto pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie 

zapewnienia organizmowi odpowiedniej 

ilości czasu na sen i wypoczynek

?



Co zrobić, aby się nie wypalić? 

Dbanie o zdrowie i kondycję

Kto pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie 

zapewnienia organizmowi odpowiedniej 

ilości czasu na sen i wypoczynek

Hildegarda z Bingen, XII w.



Co zrobić, aby się nie wypalić?

Samopomoc

 higiena psychiczna 

 radzenie sobie

 oparcie społeczne

Pomoc instytucjonalna

 ocena poziomu stresu

 redukcja negatywnych skutków 
stresu:

 interwencja psychologiczna

 superwizja

 szkolenia kaskadowe



Co zrobić, aby się nie wypalić?

Higiena psychiczna

 techniki relaksacyjne, 

 działania wybierane intuicyjnie: 

 poszerzanie zainteresowań, 

 realizowanie hobby, 

 aktywność fizyczna, 

 sprawianie sobie przyjemności 

np.: kontakty towarzyskie



oswajanie 
stresu

terapia

ćwiczenia 
fizyczne

medytacja 

tai-chi

odnowa 
biologiczna

warsztaty 
zarządzania 

czasem

joga
hobby



Co zrobić, aby się nie wypalić?

Scheepers i wsp., 2020



Co zrobić, aby się nie wypalić?

Radzenie sobie to zindywidualizowane strategie: 

 próby znalezienia pozytywnych stron trudnej sytuacji 

 potraktowanie trudnej sytuacji jako wyzwania 

 przypisanie problemom zawodowym właściwej rangi 



Co zrobić, aby się nie wypalić?

Oparcie społeczne jest formą pomocy udzielanej przez 
rodzinę, przyjaciół lub współpracowników 

…człowiek odbiera komunikat, który informuje go, że darzony jest 

uczuciem, że jest kochany, ceniony i uważany za wartościową 

osobę oraz, że jest współuczestnikiem systemu komunikacji 

międzyludzkiej i wzajemnych zobowiązań…

Aronson i wsp., 1983, str. 144



Jak uniknąć wypalenia 

– zasady teoretyczne

właściwe obciążenie pracą, 

 poczucie kontroli i możliwość wyboru, 

 doświadczanie uznania i odpowiedniego

systemu nagród, 

 poczucie łączności z kręgiem zawodowym, 

 system wartości wiążący z miejscem pracy, 

 sens wykonywanej pracy.

Równowaga w sześciu 

obszarach życia 

zawodowego:

Leiter i Maslach, 2001



Jak uniknąć wypalenia 

– wskazania praktyczne

Poziom instytucjonalny:

 debriefing

 grupy Balinta - trening i superwizja

 szkolenia kaskadowe

 warsztaty na temat stresu zawodowego

i zespołu wypalenia



Jak uniknąć wypalenia 

– wskazania praktyczne

Poziom instytucjonalny:

 regularna ocena poziomu satysfakcji 

zawodowej

 interwencja kryzysowa dostępna w miejscu 

pracy



Jak uniknąć wypalenia 

– wskazania praktyczne

Interwencja psychologiczna tzw. debriefing

Forma grupowego wsparcia psychologicznego, które ma na celu 

„przepracowanie”, „odreagowanie” emocjonalnych pozostałości 

po stresującym przeżyciu.

Sesja odbywa się: 

 od 24 do 72 godzin po danym zdarzeniu, 

 w grupie max. do 10 osób, 

 trwa do 3 godzin. 



Jak uniknąć wypalenia 

– wskazania praktyczne

Grupy Balinta - trening i superwizja

Podczas spotkania każdy uczestnik przekazuje grupie swoje 

refleksje odnośnie prezentowanego problemu, własne 

emocje i przypuszczenia, co do reakcji w podobnej sytuacji. 

Efekty:

 zwiększenie poczucia skuteczności, 

 zmniejszenie wyczerpania emocjonalnego, 

 pomoc w  rozeznaniu w relacji z partnerami zawodowymi 



Jak uniknąć wypalenia 

– wskazania praktyczne

Szkolenia kaskadowe

Akceptowane przez daną grupę zawodową wartości, 

wyuczone normy postępowania, zasady funkcjonowania 

zawodowego, także zdrowego stylu życia – wzorzec, który 

jest systematycznie upowszechniany w czasie nieformalnych 

spotkań.



Zapobieganie wypaleniu -

propozycje ćwiczeń

Przy opracowaniu korzystano z założeń:

 teorii poznawczej Becka i Ellisa

(Alford i Beck, 1997; Ellis, 1999), 

 transakcyjnej teorii stresu

(Lazarus,1993), 

 teorii społecznego uczenia się

(Bandura, 2004),

 kontroli poznawczej i skuteczności zaradczej 

(Sęk,1996)

Anczewska i Roszczyńska, 2004



Przed proponowanymi 

ćwiczeniami można 

narysować diagram 

ilustrujący czas poświęcany 

poszczególnym zajęciom.

Diagram pozwoli 

unaocznić obszary życia, 

którym poświęca się za 

dużo lub za mało czasu. 

Zajęcia

praca hobby dom rekreacja

Na przykład: 



Zapobieganie wypaleniu – oczekiwania zawodowe

Proszę zapisać Pani / Pana oczekiwania i przekonania na temat 

wykonywanego zawodu:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………

Przykłady: „Dostrzegam uznanie ze strony pacjentów i  kolegów”;

„Nie mam żadnego wpływu na sprawy zawodowe”

Czy są dowody na ich prawdziwość? Jakie są argumenty obalające 

te opinie? Proszę spisać Pani / Pana przemyślenia, kategoryzując je 

według „za” i „przeciw”.



Zapobieganie wypaleniu – relaks

Sposoby na osiągnięcie stanu relaksu:

 spokojne, głębokie, brzuszne oddychanie

Proszę położyć rękę na brzuchu i oddychać w taki sposób, by ręka 
unosiła się wraz z wdechem, a opadała przy wydechu. 
Proponowany cykl: policzyć do trzech przy wdechu, następnie 
policzyć do trzech wstrzymując powietrze 
i  na koniec policzyć do trzech przy wydechu i ponownie wstrzymać 
powietrze licząc. Cykl należy powtórzyć kilkakrotnie. 

 napinanie i rozluźnianie wszystkich grup mięśni, 

wyobrażenie sobie jakiegoś kojącego obrazu, przywołanie 

szczególnie miłego wspomnienia np.: spaceru po lesie, plaży itp.



Zapobieganie 

wypaleniu –

społeczne 

uczenie się

Naśladowanie zachowań osób lubianych, 
akceptowanych pomoże Pani / Panu 
uniknąć w relacjach międzyludzkich sytuacji 
stresujących. 

Proszę w pracy zwrócić uwagę na osoby 
szanowane, cenione, lubiane, jak również 
na te najtrudniej akceptowane. 



Zapobieganie wypaleniu – asertywność

Czy w pracy zdarzają się sytuacje, w których czuje Pani / Pan, że ktoś 

narusza Pani / Pana granice, a Pani / Pan ma trudności z ich obroną? 

Proszę wypisać listę zachowań, które sprawiają, że czuje się Pani / Pan 

lepiej, że wzrasta Pani szacunek do samej siebie / Pana szacunek do 

samego siebie. Proszę podzielić te zachowania  na łatwiejsze i trudniejsze. 

Proszę przećwiczyć te sytuacje przed lustrem. 



Zapobieganie wypaleniu –

umiejętna komunikacja

Należy wyrażać ocenę wg własnej opinii i w odniesieniu do konkretnych 

zachowań: „według mnie”, „ja proponuję” a nie „należy”, „powinno się”.

Należy unikać uogólnień wartościujących: „Pani / Pan nie wie” , 

„Pani jest niedouczona / Pan jest niedouczony”. 

Należy wyrażać  pochwały tylko wtedy, kiedy jest Pani /Pan do nich 

przekonany. 

W rozmowie należy koncentrować się na celu, jaki chce Pani / Pan osiągnąć, 

a nie na wrażeniu jakie Pani / Pan wywiera.

Umiejętna komunikacja sprawia, że interlokutorzy 

nie czują się zestresowani.



Czy wykonanie 
zadania jest 
bezwarunkowo 
konieczne?

Czy koniecznie 
sama / sam 
muszę wykonać 
zadanie?

Czy wykonam 
zadanie bez 
stresu?

nie eliminowanie

delegowanie

racjonalizacja

tak wykonanie

Analiza zadań
https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pdf

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pd


Polecane materiały szkoleniowe

 Anczewska M., Roszczyńska J. Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z 

chorymi. 

 Ellis, A. Terapia krótkoterminowa. 

 Fontana, D. Zarządzanie czasem.

 Król-Fijewska, M. Trening asertywności. 

 Łęcki, K., Szóstak, A. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. 

 Schaufeli, W., Enzmann, D. The burnout companion to study and practice –

a critical analysis, Taylor & Francis, London, 1998

 Sęk, H. (red.) Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy 

i uwarunkowania. 

 Sęk, H. (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. 

 Skrypt Radzenie sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych 

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pdf

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/15.pdf
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