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Ugaś pożar

Wypalenie zawodowe jest uporczywym stanem wyczerpania, który utrzymuje się, nawet gdy 

człowiek odpoczywa. Osoby wypalone przeżywają napięcie, które dla osoby postronnej może 

być postrzegane jako ciągłe rozdrażnienie i skłonność do konfliktów. Wypalony pracownik 

może również być obojętny na potrzeby innych lub reagować wrogością.

Jak świadomie reagować na sygnały wypalenia 

zawodowego, by podnieść jakość życia?
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paniem emocjonalnym może się objawiać dystansowa-

niem, instrumentalnym traktowaniem innych ludzi 

oraz ignorowaniem ich potrzeb. Opisany proces zwykle 

negatywnie odbija się na efektywności pracy, a osoba 

wypalająca się może ratować się większą ilością czasu 

poświęcaną na pracę. 

Niektórzy próbują poradzić sobie z sytuacją, od-

poczywając na zwolnieniu lekarskim i przynajmniej 

 czasowo ograniczając doświadczaną presję. Takie próby 

prawdopodobnie nie podziałają jednak na długo, jeśli 

 warunki pracy nie ulegną zmianie lub jeśli to w nas nie 

zajdzie zmiana umożliwiająca inny sposób funkcjono-

wania. Przepisów na wypalenie jest oczywiście wiele. 

Przykładowy to nierealistyczne oczekiwania w zakresie 

swojej skuteczności w organizacji, nieprawidłowa orga- 

nizacja pracy lub mówiąc dosadniej – dezorganizacja 

wynikająca ze źle zorganizowanych procesów lub nie-

kompetencji przełożonych. Wśród czynników psycho-

logicznych znajdują się: brak poczucia sensu, niesatys-

fakcjonujące relacje, np. brak szacunku, atomizowanie 

zespołu, sytuacje wyzwalające poczucie niesprawiedli-

wości oraz perfekcjonizm. W przypadku tego ostatnie-

go może np. dochodzić do sytuacji, w których trudno jest 

nam przyjąć pomoc oferowaną przez innych. 

Koszty wypalenia ponosi oczywiście zarówno pra-

cownik, jak i organizacja, ponieważ praca osób wypa-

lonych prowadzi do spadku jakości świadczonych usług 

i realizowanych procesów. Wykazano również związek 

wypalenia z podwyższoną liczbą zwolnień lekarskich, 

odchodzeniem na wczesną emeryturę oraz poważnymi 

konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca czy 

choroby układu krążenia. Wypalenie ma więc negatyw-

ne konsekwencje dla dobrostanu człowieka, a z ekono-

micznego punktu widzenia obciąża całe społeczeństwo. 

Przez lata przyjmowano, że obraz wypalenia stano-

wi zespół trzech zmiennych. Pierwszą jest  wyczerpanie, 

które wynika z emocjonalnego, fizycznego i poznawcze-

go obciążenia, a więc obejmuje stan psychofizjologiczny. 

Zwykle to ono inicjuje wypalanie się. Kolejną stanowi 

brak zaangażowania w pracę, zdystansowana postawa 

wobec ludzi wyrażająca się bezosobowym kontaktem 

Opis objawów wypalenia sięga lat 50. i pochodzi z ob-

serwacji osób pracujących w zawodach medycz-

nych. W latach 70. wzbudziło ono zainteresowanie bada-

czy. Szczególną rozpoznawalność w tym obszarze zdoby-

ła psycholog o polskich korzeniach, Christina Maslach 

(Krystyna Maślak), żona popularnego w Polsce psycho-

loga społecznego Philipa Zimbardo. Maslach w swoich 

początkowych badaniach prowadziła wywiady z osoba-

mi wykonującymi zawody medyczne i przyglądała się 

relacji pomiędzy silnymi emocjami wynikającymi z kon-

taktów z pacjentami a późniejszym wyczerpaniem. 

Początkowo wypalenie było ograniczone do zawo-

dów związanych ze świadczeniem pomocy innym i do-

świadczaniem dużych biologicznych i psychologicz-

nych kosztów ze względu na wymagania tego rodzaju 

profesji. Dziś jest traktowane szerzej i obserwowane 

w pracy, w której ze względu na specyficzne warun-

ki zagrożone jest poczucie godności czy też brakuje 

odpowiedniej ekonomicznej i psychologicznej graty-

fikacji za pracę. Obserwujemy je także w zawodach, 

w których angażujące interakcje z ludźmi są ważnym 

czynnikiem aktywności profesjonalnej oraz w których 

kontakty z ludźmi są niezbędne do odniesienia sukcesu 

i dalszego profesjonalnego rozwoju. 

W rozwoju wypalenia znaczącym czynnikiem są 

wymagania, jakie stawia przed człowiekiem jego praca, 

a także indywidualne cechy, jakie pracownik posiada 

i które pomagają mu (lub nie) radzić sobie z obciążenia-

mi. Poza czynnikami ryzyka istnieją więc również czyn-

niki ochronne zmniejszające ryzyko wypalenia pomimo 

trudnych warunków pracy. Są to np. optymizm, przeko-

nanie o własnej skuteczności, poczucie własnej wartości 

w odniesieniu do organizacji i inne.
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Choć nie zawsze identyczny, przebieg wypalenia to po-

czątkowo zaangażowanie i entuzjazm wobec pracy i in-

nych, który po latach za sprawą trudności w radzeniu so-

bie z obciążeniami może się przerodzić w utrzymujące 

się zmęczenie, emocjonalne wyczerpanie i negatywne 

nastawienie do pracy. Próba radzenia sobie z wyczer-

W najnowszej Klasy=kacji Chorób i Zaburzeń (ICD-11) dodano informację,  

iż objawy wypalenia zawodowego nie są zdarzeniem jednorazowym,  

lecz procesem, podczas którego codzienny dystres i lęk stopniowo pogarszają 

psychiczny i =zyczny stan zdrowia człowieka.

HR mindfulness trendy
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Magdaleny Flagi-Łuczkiewicz 

objawy wypalenia mogą imito-

wać symptomy chorób somatycz-

nych i zaburzeń psychicznych, 

nakładać się na nie oraz je 

powodować. Jesteśmy jednością 

i często trudno rozgraniczyć 

stan fizyczny i psychiczny. Pro-

cesy psychologiczne wpływają 

na ciało, ciało wpływa na psychi-

kę. Z drugiej strony zaburzenia 

psychiczne, np. depresja, też 

powodują zmiany mechanizmów 

psychologicznych i fizycznych. 

Osoba, która czuje się wypalo-

na, może także mieć chorobę 

fizyczną, np. problem z tarczycą, 

nadciśnienie. Ta choroba może 

być wywołana przez stres,  

ale może też – w drugą stronę – 

zwiększać wyjściową podatność 

danej osoby na stres. Wypalenie 

może prowadzić do depresji,  

ale osoba z uwarunkowaną gene-

tycznie predyspozycją do zabu-

rzeń nastroju może mieć większe 

ryzyko rozwoju wypalenia. O ile 

w „czystym” wypaleniu zwykle 

interwencja psychoterapeu-

tyczna jest wystarczająca, o tyle 

w przypadku współwystępowa-

nia innych problemów zdrowot-

nych konieczne może być lecze-

nie farmakologiczne, np. leki na 

nadciśnienie, hormony tarczycy, 

leki poprawiające sen czy prze-

ciwdepresyjne – zwraca uwagę 

dr  Flaga-Łuczkiewicz.

W sytuacji gdy czujemy, że nasze 

funkcjonowanie fizyczne i psy-

chiczne wyraźnie się pogorszyło, 

bardzo ważne jest, by tego nie 

bagatelizować. Wizyta u lekarza 

rodzinnego i wykonanie podsta-

wowych badań pozwolą na ocenę 

funkcjonowania fizycznego  

i wykluczenie innych poważ-

nych chorób. Konsultacja z psy-

chiatrą umożliwi stwierdzenie, 

czy mamy już do czynienia  

z depresją lub nerwicą oraz  

na ile potrzebne jest leczenie 

farmakologiczne objawów. 

Wreszcie spotkania z psycho-

terapeutą pomogą nauczyć się 

skutecznych, bardziej efektyw-

nych sposobów radzenia sobie 

w sytuacjach stresowych, a tak-

że odpoczywania i utrzymywa-

nia life-work balance.

Według Amerykańskiego Towa-

rzystwa Psychiatrycznego recep-

ta na interwencję w przypadku 

wypalenia jest bardzo prosta:

1. Rozpoznaj.

2. Znajdź zasoby do poradzenia 

sobie.

3. Sięgnij po nie. 

OKIEM PSYCHIATRY
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z drugim człowiekiem, cynizmem, obojętnością czy bez-

dusznością. Ostatni czynnik (aktualnie coraz częściej 

traktowany jako niezależny od wypalenia) to obniżo-

ne poczucie dokonań osobistych, do którego prowadzi 

brak satysfakcji z osiągnięć i kompetencji. W pewnym 

uproszczeniu możemy powiedzieć, że osoba wypalona 

nie odczuwa satysfakcji z pracy.

Choć w środowisku pracy naturalne są pojawiające 

się sytuacje, które w pewnym stopniu przekraczają po-

ziom naszych kompetencji, jednak jeśli środowisko jest 

zdrowe, pracownik jest w stanie podjąć działania, które 

pomogą mu poradzić sobie z zadaniem i wzmocnić lub 

rozwinąć określone umiejętności. 

Środowisko sprzyjające wypaleniu w takiej sytuacji 

pozostawi w pracowniku poczucie braku wpływu. Na 

szczęście ten stan może łagodzić różnorodność. Przykła-

dowo trudności związane z jednym projektem może ła-

godzić inny, przy realizacji którego panują relacje opar-

te na szacunku i człowiek równolegle czerpie z niego 

satysfakcję i poczucie sensu. W skrócie można powie-

dzieć, że zdrowe środowisko pracy sprzyja współpracy, 

dzieleniu się trudnościami i poszukiwaniu rozwiązań.

Wypalenie a depresja
Choć zjawisko wypalenia zawodowego zostało zweryfi-

kowane empirycznie, a zespół wypalenia zawodowego 

znalazł się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 

i Zaburzeń Psychicznych (ICD-10) stworzonej przez 

Światową Organizację Zdrowia, to w przeciwieństwie 

do depresji nie występuje tam jako choroba. Został uję-

ty jako stan znacznego wyczerpania, który może obej-

mować spektrum objawów od dolegliwości typowo 

fizycznych do psychologicznych związanych z doświad-

czaniem lęku, obniżonego nastroju czy braku poczu-

cia osiągnięć. Wypalenie nie jest więc traktowane jako 

choroba ani zaburzenie psychiczne, lecz jako stan wy-

nikający z długotrwałego obciążenia pracą i czynnik 

chorobotwórczy. Co więcej, w najnowszej Klasyfikacji 

Chorób i Zaburzeń (ICD-11) dodano informację, iż nie jest 

to zdarzenie jednorazowe, lecz proces, podczas którego 

codzienny dystres [negatywnie odbierany stres – przyp. 

red.] i lęk stopniowo pogarszają psychiczny i fizyczny 

stan zdrowia człowieka.

Jeśli podejrzewasz, że możesz być wypalony, znajdź 

czas na wizytę u lekarza rodzinnego i psychiatry, a na-

stępnie na psychoterapię. Zajęcie się swoim zdrowiem 

nie jest objawem słabości, raczej wyrazem odwagi i ra-

cjonalnym sposobem rozwiązywania problemów – kon-

statuje psychiatra.

Rola przełożonego
Ogromną rolę w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodo-

wemu odgrywają osoby zajmujące stanowiska kierowni-

cze. Mają one bowiem znaczący wpływ na warunki pra-

cy i relacje panujące pomiędzy ludźmi. Destruktywne są 

w tym przypadku takie praktyki, jak przymykanie oka 

na niekonstruktywne formy komunikowania się pra-

cowników, ograniczanie autonomii czy akceptowanie  

��/0�1#$2,345

2Zauważ, że jest jak fala, 

i pozwól jej przychodzić 

i odchodzić, tak jak fale przy-

pływają i odpływają. Nie musisz 

z nią walczyć, kontrolować jej 

czy zmieniać. Tak samo jak nie 

kontrolujesz fal, przypływów 

i odpływów morza. Zauważ, jak 

odczuwasz ją w ciele. Pozwól jej 

być taką, jaka jest, a następnie 

łagodnie odpłynąć.

3 
Postaraj się nie oceniać jej 

obecności jako dobrej lub złej. 

Przyjmij, że jest obecna. Negatywne 

emocje są trudne w doświadczaniu, 

jednak nie są złe. 

4 
Jednocześnie staraj się nie 

„przyklejać” do swojej emocji. 

Nie wzmacniaj jej. Pozwól jej być 

taką, jaka jest.

5 
Zauważ, że nie jesteś swoimi 

emocjami. Jesteś osobą, która 

posiada emocje. One się zmieniają, 

jednak Ty jesteś stabilny. Emocje są 

częścią Ciebie, jednak nie są Tobą. 

Jesteś czymś więcej niż emocje.

6 
Pamiętaj, że doświadczając 

emocji, nie musisz od razu 

podejmować działań. Możesz 

traktować emocje jako informa-

cję o tym, co dzieje się w Twoim 

życiu. Spontaniczne podejmowa-

nie działań za każdym razem, gdy 

doświadczamy emocji, może je 

wzmacniać lub przedłużać czas ich 

doświadczania. 

Aby wzmacniać swoją regulację negatywnych emocji, możesz praktykować poniższe ćwiczenie:

NAUKA W PRAKTYCE  (SCIENCE IN PRACTICE)

O6 789:;<=9>?? @B>9:C
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przedłużającego się przeciążenia. Bez wątpienia, aby 

niwelować ryzyko wypalenia zawodowego pracowni-

ków, ważne jest tworzenie środowiska pracy, w którym 

pracownik nie jest przeciążony pracą, ma kontrolę nad 

wykonywanymi zadaniami, jasne zasady, poczucie spra-

wiedliwości i przynależności, otrzymuje wsparcie ze 

strony przełożonych i współpracowników oraz ma god-

ne warunki pracy. Niestety, często to właśnie pracownik 

jest osobą, która ma ograniczony wpływ na warunki 

pracy. Zwykle może co najwyżej zmienić pracę. Istnie-

ją jednak właściwości, które może rozwijać w sobie, by 

zwiększyć swoją odporność na wypalenie i radzić sobie 

z jego symptomami.

Praca nad emocjami
Osoby pracujące w firmach o określonej kulturze orga-

nizacyjnej lub pełniące dane funkcje podlegają bardzo 

określonym normom i oczekiwaniom. Definiują one 

to, jakie emocje wolno pracownikowi ujawniać podczas 

wykonywania pracy. Może się okazać, że jawna złość 

na przełożonego lub współpracownika nie jest mile 

widziana, nawet jeśli jest wyrażana konstruktywnie. 

W praktyce każda praca, w której konieczna jest regu-

lacja emocji, może być jednocześnie związana z wypale-

niem. Częste kontakty z innymi ludźmi w miejscu pracy 

sprawiają, że doświadczamy wielu różnych emocji i wy-

konujemy przez to większą pracę emocjonalną. Szczegól-

nie obciążające będzie dla nas, jeśli emocje, których do-

świadczamy, różnią się od tych, które wyrażamy lub mu-

simy wyrażać. Taki rodzaj dysonansu obniża satysfakcję 

z pracy. Badacze Glomb i Tews (2004) wykazali wręcz, że 

im częściej pracownik musi udawać emocje pozytywne 

i tłumić negatywne, tym większe ryzyko doświadczenia 

emocjonalnego wyczerpania.

Regulacja emocji
Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której czeka nas 

spotkanie z dyrektorem działu, w którym  pracujemy. 

Z różnych względów emocje, które wobec niego odczu-

wamy, są negatywne. Sytuacja może jednak wymagać 

od  nas okazywania wobec niego emocji pozytywnych. 

Jeśli będziemy radzili sobie z tą sytuacją poprzez uda-

wanie emocji lub zmianę ekspresji emocji, skorzystamy 

z tzw. strategii płytkiej. Będziemy wtedy wyrażać okre-

ślone emocje bez względu na to, co czujemy, ponieważ 

zmianie uległa jedynie ekspresja emocji, a nie nasze jej 

eDEFGHG
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 doświadczanie. Niektóre osoby w podobnych sytuacjach 

radzą sobie również poprzez tłumienie lub udawanie 

emocji. Badania wykazały jednak, że najzdrowsza jest 

dla nas strategia głęboka, polegająca np. na zmianie spo-

sobu myślenia o sytuacji, co sprzyja zdrowszemu prze-

żywaniu emocji. Wsparciem są tutaj wszelkiego rodzaju 

metody pomagające nam komunikować emocje w sposób 

konstruktywny, takie jak treningi asertywności, komu-

nikacji bez przemocy, treningi interpersonalne i inne. 

Pozwalają one zgodnie ze sobą i z szacunkiem mówić 

o trudnościach oraz przeżywanych emocjach. Pomoc-

ne są też metody pomagające nam zdrowiej przeżywać 

emocje, takie jak psychoterapia, treningi współczucia, 

treningi uważności.

Regulacja emocji jest rozumiana jako procesy, któ-

re wpływają na to, jakie emocje człowiek przeżywa 

oraz jak są one przez niego doświadczane i wyrażane. 

Wspomniana wcześniej głęboka praca nad emocjami jest 

również związana ze zmienianiem swoich emocji w taki 

sposób, aby występowała zgodność emocji przeżywa-

nych z okazywanymi. Osoba, której się to udaje, wyraża 

autentyczne emocje w sposób akceptowany społecznie 

lub zgodny z kulturą organizacyjną. W praktyce osoby 

dokonujące reinterpretacji doświadczają mniej emocji 

negatywnych i lepiej funkcjonują w kontaktach z inny-

mi. Osoby, które przetwarzają emocje w sposób płytki, 

czyli np. osoby, które zachwalają klientom usługę, któ-

rą uważają za bezwartościową, ponoszą większe koszty 

1 UWAŻNOŚĆ

Kasia czuje na swojej twarzy 

ciepło promieni słońca. Zauważa, 

że spontanicznie zaczęła rozciągać 

mięśnie tułowia. Obserwuje swój 

głęboki, powolny oddech. Otwiera 

oczy i przygląda się chmurom 

na niebie, które powoli odpływają 

w dal.

Można by sądzić, że Kasia stanęła 

właśnie na wierzchołku Kiliman-

dżaro i delektuje się swoim suk-

cesem. W rzeczywistości ostatnie 

90 min spędziła w pracy, siedząc 

przy komputerze. Wstała, pode-

szła do okna i przez kilka minut 

zwrócona twarzą do niego prakty-

kowała uważność ( mindfulness). 

Kasia od lat nie znosiła odrywania 

się od pracy tylko po to, żeby od 

razu poczuć, jaka jest zmęczona, 

a jej ciało obolałe od długotrwałej 

siedzącej pozycji. Nauczyła się jed-

nak praktykować uważność, czyli 

szczególny rodzaj uwagi: świado-

mej, nieosądzającej i skierowanej 

na bieżącą chwilę. To pomaga jej 

doceniać nawet zwyczajne czynno-

ści i wykonywać je powoli. Chodzi 

tu o to, aby  koncentrować się 

na chwili obecnej, obserwować sie-

bie oraz otoczenie bez wartościo-

wania pojawiających się odczuć. 

Badania wykazały, że regularne 

praktykowanie takiego rodzaju 

stosunku do rzeczywistości podno-

si jakość życia.

Podczas następnej przerwy w pra-

cy, zanim pospiesznie zajmiesz się 

różnymi czynnościami, delikatnie 

przymknij oczy. Zauważ swój 

sposób oddychania. Nie musisz 

nic zmieniać, po prostu obserwuj 

powietrze wpływające do Twoje-

go ciała i z niego wypływające. 

Następnie powoli zauważ, jak 

odczuwasz kontakt z podłożem. 

Jak odczuwasz temperaturę 

w pomieszczeniu? Jakie odgłosy 

dochodzą z otoczenia? Postaraj 

się zauważać je bez dokonywania 

jakiejkolwiek oceny. Jeśli tak się 

dzieje, również zauważ ten proces 

i wróć do obserwacji swojego 

doświadczenia. Na koniec ponow-

nie zauważ swój oddech. Kiedy 

poczujesz gotowość, łagodnie 

otwórz oczy. Gratulacje, właśnie 

wykonałeś nieformalną praktykę 

uważności.

2 PRZYJMOWANIE  

PERSPEKTYWY

Pomyśl o osobie, która wywołuje 

u Ciebie negatywne emocje lub 

jest powodem nieprzyjemnej 

sytuacji. Zastanów się, jak sytuacja 

wygląda z perspektywy tej osoby. 

Jakie odczuwa emocje? Jakie mogą 

być potrzeby, których nie udaje 

jej się zrealizować? Zauważ, czy ta 

perspektywa wnosi coś do Twoje-

go radzenia sobie z sytuacją.

3 WARTOŚCI

Pomyśl o swoim przełożonym 

lub współpracowniku, który miał 

pozytywny wpływ na Ciebie jako 

pracownika lub istotę ludzką. Jak 

opisałbyś tę osobę? Co ją charakte-

ryzowało? Co podziwiasz lub doce-

niasz w sposobie, w jaki realizuje 

swoją pracę? Pomyśl o konkretnym 

przykładzie wykorzystania tej 

właściwości przez tę osobę. Pomyśl 

o konkretnej sytuacji, decyzji, 

rozmowie, która była jej wyrazem. 

Pomyśl, jakie działania Ty sam 

możesz podejmować w pracy, aby 

dawać wyraz tym samym właściwo-

ściom i wzmacniać je u siebie.

Aby rozwijać u siebie elastyczność psychologiczną, możesz wykonać poniższe ćwiczenia:

JKLMKN PRAKTYCE  (SCIENCE IN PRACTICE)

HR mindfulness trendy
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tego procesu, doświadczają więcej dystresu i wyczerpa-

nia emocjonalnego. 

Badaczki Brotheridge i Grandey prowadziły bada-

nia na konsultantach doradztwa personalnego, pielę-

gniarkach, pracownikach socjalnych i pracownikach re-

stauracji. Ich badania również wykazały, że płytka praca 

emocjonalna w przeciwieństwie do pracy głębokiej jest 

związana z występowaniem objawów wypalenia. Głębo-

ka praca emocjonalna była natomiast związana z wyż-

szym poczuciem osiągnięć osobistych. Badania innych 

badaczy wykazały związek głębokiej pracy emocjonal-

nej ze wzrostem efektywności w pracy. 

Uelastycznij się
Zespół badaczy z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii 

wykazał, że znaczącą rolę w radzeniu sobie z wypale-

niem zawodowym odgrywa rozwój tzw. elastyczności 

psychologicznej. Składa się na niego rozwój umiejętno-

ści związanych z akceptacją i uważnością oraz ze świa-

domością i wykorzystaniem ważnych dla człowieka 

wartości. Elastyczność psychologiczna obejmuje więc 

zdolność do celowego pozostawania w danej chwili, przy 

zachowaniu świadomości odczuć, myśli, doznań pły-

nących z ciała i możliwych działań. Osoba elastyczna 

psychologicznie potrafi również przyjmować inną per-

spektywę w zakresie myśli i uczuć. Jest ona świadoma 

swoich oczekiwań, celów i ważnych dla siebie wartości 

oraz potrafi podejmować i utrzymywać działania, które 

są z nimi zgodne, nawet gdy jest to związane z odczu-

waniem dyskomfortu. Rozwój elastyczności psycholo-

gicznej obejmuje także defuzję, czyli umiejętność, dzię-

ki której potrafimy rozpoznać, że myśli pojawiające się 

podczas trudnych sytuacji są tylko naszymi myślami, 

a nie obiektywnym opisem rzeczywistości. Osoba z taką 

umiejętnością, nawet gdy w sytuacji niepowodzenia 

czy negatywnej oceny ze strony innych pomyśli o sobie 

negatywnie, będzie w stanie uświadomić sobie, że nega-

tywna myśl na swój temat nie oznacza w tym przypad-

ku bycia negatywną czy niekompetentną osobą. Będzie 

w stanie zauważyć je, dostrzec, że to jedynie myśli, a nie 

fakty, i kontynuować zachowania zgodne z wartościami.

Wzmocnij swoją odporność psychiczną
Jeśli zdarzyło Ci się, że w trudnej sytuacji w przeci-

wieństwie do Ciebie ktoś inny zareagował albo poradził 

sobie efektywnie, mogłeś zastanawiać się, co sprawiło, 

że tak się stało. Co powoduje, że w obliczu trudności są 

osoby, które wydają się spalać z napięcia, podczas gdy 

inni sprawiają wrażenie elastycznych jak guma i szybko 

JKLMK N PRAKTYCE  (SCIENCE IN PRACTICE)

Przez minimum tydzień co wie-

czór zapisuj pozytywne wydarze-

nia, do których doszło w ciągu 

dnia. Mogą to być również drobne 

rzeczy jak: „Pracownica kawiarni 

poświęciła chwilę na sympatyczną 

rozmowę ze mną, kiedy kupo-

wałem kawę”. Jeśli taka forma Ci 

nie odpowiada, możesz również 

wykształcić codzienny nawyk 

mówienia bliskim o pozytywnych 

rzeczach, których doświadczyłeś 

w ciągu dnia. 

Zakończ dzień, myśląc o osobie 

w Twojej pracy, którą znasz lub 

znałeś i która wykazała się czymś 

szczególnym. O kimś, kto repre-

zentuje wysoki standard, jest oso-

bą godną zaufania, dobrze sobie 

radzi pomimo przeciwności. Może 

jest to osoba, która radziła sobie, 

samotnie wychowując dziecko, wy-

kazała się szczególnym rodzajem 

odwagi albo współczuciem wobec 

innego współpracownika? Możesz 

również opowiedzieć tę historię 

komuś innemu. Kiedy czujesz się 

wyczerpany warunkami pracy, 

spróbuj przywołać powody, dla 

których podjąłeś tę pracę. Pomyśl 

o najważniejszych wartościach, 

jakie starasz się w niej realizo-

wać. Możesz to zrobić również 

przed czekającą Cię obciążającą 

sytuacją. W ten sposób doda-

jesz sobie odwagi do działania 

i zmieniasz sposób doświadcza-

nia stresu w swoim organizmie 

na zdrowszy.

HR mindfulness trendy

W rozwoju wypalenia znaczącym 

czynnikiem są wymagania, jakie 

stawia przed człowiekiem jego 

praca, a także indywidualne cechy, 

jakie pracownik posiada i które 

pomagają mu (lub nie) radzić sobie 

z obciążeniami. Poza czynnikami 

ryzyka istnieją więc również 

czynniki ochronne zmniejszające 

ryzyko wypalenia pomimo trudnych 

warunków pracy. 
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1 
ŚWIADOMIE DZIEL 

 ZADANIA NA MNIEJSZE 

KROKI/CELE 

Badania wskazują, iż korzystne dla 

nas jest regularne doświadczanie 

sukcesu w realizacji celów. Prze-

kłada się to na zalecenie, by duże 

zadania dzielić na mniejsze. Taka 

strategia sprawia, że w przypadku 

pojedynczego niepowodzenia 

mamy w świadomości wysoką do-

stępność kroków, które dotychczas 

udało nam się zrealizować, a które 

przybliżają nas do realizacji 

większego celu. Takie regularne 

zauważanie i celebrowanie mniej-

szych osiągnięć zwiększa również 

poczucie własnej skuteczności. 

2 ODWOŁAJ SIĘ  

DO PRZESZŁYCH  

DOŚWIADCZEŃ

W obciążającej sytuacji pomyśl 

o jakimś przeszłym doświadcze-

niu, w którym aby sobie poradzić, 

musiałeś nauczyć się czegoś nowego 

lub wzmocnić dotychczasowe 

umiejętności. Jakie posiadane przez 

Ciebie cechy Ci w tym pomogły? Po-

myśl, czy mogą okazać się pomocne 

w aktualnych okolicznościach.

3 
PROŚ O WSPARCIE  

I OBSERWUJ INNYCH

Być może zdarzyła Ci się obawa, by 

poprosić o pomoc kogoś innego lub 

skonsultować pomysł na rozwiąza-

nie problemu, myśląc, że pogorszy 

to Twoje mniemanie o sobie. 

Okazuje się jednak, że naszemu 

poczuciu własnej skuteczności 

służą również tzw. doświadczenia 

zastępcze (vicarious experiences) 

polegające na obserwowaniu innej 

osoby radzącej sobie z tym samym 

lub podobnym zadaniem. Ta me-

toda działa w przypadku dzieci 

i jest również pomocna u doro-

słych. Przykładowo, jeśli czeka Cię 

przygotowanie po raz pierwszy 

określonego dokumentu, możesz 

zapytać współpracowników, 

czy mieli w przeszłości podobne 

doświadczenia i czy podzielą się 

tym, jak sobie poradzili. 

Aby wzmacniać poczucie własnej skuteczności, możesz korzystać z trzech strategii:

JKLMKN PRAKTYCE  (SCIENCE IN PRACTICE)

 dopasowują się do nowej sytuacji, a po niej wracają do 

równowagi po tym, jak podjęli odpowiednie działania?

Częściowo jest to wynik odporności psychicznej, na-

zywanej również rezyliencją lub sprężystością psychicz-

ną. To właściwość, którą świadomie i nieświadomie roz-

wijamy od urodzenia i którą możemy rozwijać również 

w życiu dorosłym. Zdaniem prof. Martina Seligmana 

jedną z ważnych cech budujących odporność psychiczną 

jest optymizm. W swoich badaniach wykazał on, że in-

terwencja trwająca tydzień (ramka na s. 35) prowadziła 

do wzrostu poziomu optymizmu, który utrzymywał się 

jeszcze pół roku później.

Zmień swoją reakcję na stres
Doświadczane w pracy napięcie poprzez aktywność tzw. 

osi przysadka–podwzgórze–nadnercza (HPA) prowadzi 

do zwiększonego wydzielania w organizmie kortyzolu, 

który jest jednym z najlepiej przebadanych hormonów. 

Choć jest to hormon, który pełni w organizmie różne 

ważne funkcje, na przestrzeni lat badacze wykazali róż-

nego rodzaju zależności pomiędzy wypaleniem a tzw. 

odpowiedzią kortyzolową organizmu. Stopniowo rośnie 

również liczba badań wskazujących na możliwość wpły-

wania na oś HPA tak, aby odpowiedź kortyzolowa w ob-

ciążających warunkach była zdrowsza. Badaczki Dicker-

son i Kemeny wykonały metaanalizę 208 badań, wyka-

zując, że to, jaką odpowiedź kortyzolową wyzwala nasz 

organizm, nie jest uzależnione od tego, czy doświadcza-

my negatywnych emocji albo czy przeżywamy dystres, 

lecz od tego, czy stresor budzi w nas poczucie zagrożenia 

(threat) lub czy mamy poczucie kontroli w obciążającej 

sytuacji. Oznacza to, że to również nasza reakcja na sytu-

ację, a nie tylko sytuacja, wpływa na ryzyko wypalenia. 

W badaniu przeprowadzonym przez Abelsona i współ- 

pracowników uczestnicy, którzy myśleli o swojej głębo-

kiej motywacji do wykonywania danej pracy, wykazywali 

lepszą odpowiedź kortyzolową w obciążającej sytuacji.

Pomyśl o innych
Przekonanie o tym, że jesteśmy sami w naszych zmaga-

niach, może prowadzić do zachowań jeszcze bardziej po-

garszających sytuację, takich jak przynoszenie sobie ulgi 

poprzez picie alkoholu, jedzenie wynikające z przeżywa-

nego napięcia zamiast z głodu czy ukrywanie problemu 

zamiast poszukiwania wsparcia. Na szczęście wzmacnia-

nie u siebie poczucia, że nie jesteśmy sami i inni ludzie 

również doświadczają stresu, potrafi być źródłem odpor-

ności. Osoby z takim nastawieniem rzadziej rezygnują 

ze swoich celów, częściej rozmawiają z innymi o trudno-

ściach i łatwiej jest im uzyskać wsparcie. 

Okazuje się, że wpływ innych ludzi na naszą odpor-

ność psychiczną jest jeszcze większy. Niektórzy badacze 

HR mindfulness trendy
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MATEUSZ BANASZKIEWICZ

Psycholog zdrowia 

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-

społecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Po-

mocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Ukończył Studium Dia-

logu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywują-

cej oraz uzyskał tytuł terapeuty motywującego. Prowadzi wykłady 

i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu 

pracowników. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym 

(ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii 

Lotniczych LOT. Odpowiada za ocenę stanu psychospołecznego 

oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycz-

nym Gamma w Warszawie. Jego misją jako psychologa zdrowia 

jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie 

ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu 

zdrowia. Więcej informacji: www.mateuszbanaszkiewicz.com. 

Konsultacja merytoryczna:

MAGDALENA FLAGAŁUCZKIEWICZ

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeutka  

integracyjna

Interesuje się zdrowiem psychicznym i wypaleniem zawodowym 

pracowników medycznych, założyła i prowadzi Poradnię Zdrowia 

Psychicznego dla Lekarzy i Studentów Medycyny przy NZOZ Cen-

trum Terapii Dialog w Warszawie. Szkoli lekarzy oraz studentów 

medycyny i psychologii z zakresu psychiatrii i podstaw kontaktu 

psychoterapeutycznego, propaguje naukowe podejście do psy-

chiatrii, walczy ze stygmatyzacją problemów psychicznych w róż-

nych środowiskach.

1. Abelson J.L., Erickson T.M., Mayer S.E., Crocker J., Briggs H., Lopez-Duran N.L., 
Liberzon I., Brief cognitive intervention can modulate neuroendocrine stress re-
sponses to the Trier Social Stress Test: Buffering effects of a compassionate goal 
orientation, Psychoneuroendocrinology 2014, nr 44, s. 60–70.

2. Acevedo V.E., Hernández-Wolfe P., Vicarious resilience: An exploration of teach-
ers and children’s resilience in highly challenging social contexts, Journal of Ag-
gression, Maltreatment & Trauma 2014, nr 23(5), s. 473–493.

3. Berndt Ch., Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, de-
presję i wypalenie zawodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2015.

4. Bowen S., Marlatt A., Surfing the urge: Brief mindfulness-based intervention 
for college student smokers, Psychology of Addictive Behaviors 2009, nr 23(4), 
s. 666–671.

5. Brotheridge C.M., Grandey A.A., Emotional labor and burnout: Comparing two 
perspectives of „people work”, Journal of Vocational Behavior 2002, nr 760, 
s. 17–39.

6. Glomb T.M., Tews M.J., Emotional labor: A conceptualization and scale develop-
ment, Journal of Vocational Behavior 2004, nr 64, s. 1–23.

7. Gross J.J., Handbook of emotion regulation, The Guilford Press, New York 2007.

8. Puolakanaho A., Tolvanen A., Kinnunen S.M., Lappalainen R., Burnout-relat-
ed ill-being at work: Associations between mindfulness and acceptance skills, 
worksite factors, and experienced well-being in life, Journal of Contextual Be-
havioral Science 2018.

9. Rohleder N., Burnout, Hair cortisol, and timing: Hyper – or hypocortisolism?, Psy-
choneuroendocrinology 2018, nr 87, s. 215–217.

10. Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011.

11. Szczygieł D., Bazińska R., Kadzikowska-Wrzosek R., Retowski S., Praca emocjo-
nalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań, Psychologia 
Społeczna 2009, t. 4, nr 3(11), s. 155–166.

12. Wahl J., Uważność – co to jest, czemu to służy, jak to się robi (praktyki i ćwiczenia 
wzmacniające uważność), Forum Media Polska, 2017.

13. Ventura M., Salanova M., Llorens S., Professional self-efficacy as a predictor of 
burnout and engagement: The role of challenge and hindrance demands, The 
Journal of Psychology 2014, nr 149(3–4), s. 277–302.

Bibliografia

są zainteresowani tzw. zastępczą rezyliencją (vicario-

us resilience). To mechanizm, zgodnie z którym mając 

kontakt z tymi, którzy pomimo trudności są wytrwali, 

dobrze sobie radzą i doświadczają korzyści z radze-

nia sobie, i my stajemy się bardziej odporni. Badaczki 

Acevedo i Hernández-Wolfe badały ten mechanizm na 

jednej z najbardziej zagrożonych wypaleniem grup 

zawodowych – nauczycielach. Byli to ludzie pracujący 

w Kolumbii, w rejonie, w którym młodzież, którą uczy-

li, doświadczała szczególnych przeciwności. Badacze wy-

kazali, że nauczyciele będący świadkami tego, jak mło-

dzież budowała własną odporność, pomimo trudności 

również doświadczali pozytywnej zmiany.

Wzmocnij poczucie własnej skuteczności
Ba   dania wykazały, że wzmacnianie poczucia własnej 

skuteczności sprzyja zaangażowaniu w pracę i zmniej-

sza objawy wypalenia zawodowego. Obejmuje ono su-

biektywne poczucie, na ile posiadamy kontrolę nad 

naszymi działaniami i zdarzeniami, które mają na nas 

wpływ. Osoby o wysokim poczuciu własnej skuteczno-

ści mają większą tendencję, aby problemy i wymagania 

występujące w pracy interpretować jako wyzwania 

zamiast niekontrolowane okoliczności czy nadmiernie 

obciążające przeszkody. Wykazano również, że osoby 

o wysokim poczuciu własnej skuteczności długofalowo 

są bardziej optymistyczne, wytrwałe i zaangażowane 

oraz charakteryzuje je większa satysfakcja z pracy.

Z pewnością wiele napięć i negatywnych zjawisk 

w miejscu pracy zachodzi za sprawą warunków, jakie 

tworzy organizacja. Nasza kondycja emocjonalna w pra-

cy ma jednak znaczenie nie tylko dla naszego dobrosta-

nu, ale również osób, które z nami współpracują, oraz 

organizacji. Troska o zdrowie psychiczne powinna więc 

być wspólną odpowiedzialnością – zarówno pracowni-

ka, jak i pracodawcy.

Niewątpliwie istnieje stała konieczność podejmowa-

nia odpowiednich działań mających eliminować czynni-

ki organizacyjne sprzyjające wypaleniu zawodowemu. 

Jednak jednocześnie istnieje konieczność promowania 

zdrowia psychicznego i radzenia sobie pracowników 

poprzez wzmacnianie ich zasobów chroniących przed 

wypaleniem oraz zwiększających jakość życia, zarówno 

zawodowego, jak i prywatnego. 
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