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Powrót do pracy po traumie napadu rabunkowego – 
wskazania i zalecenia dla pracownika i jego  
pracodawcy

W artykule przedstawiono proces readaptacji zawodowej ofiary napadu na bank 
oraz implikacje praktyczne: zalecenia dla pracownika i pracodawcy, ułatwiające po-
wrót do pracy po traumie napadu. Autorki zaprezentowały zespół stresu pourazo-
wego – PTSD i jego przebieg, koncentrując się na konsekwencjach, jakie dotykają 
pracowników banku i kantoru, którzy są szczególnie narażeni na doświadczenie 
zbrojnego napadu. Poradzenie sobie z tą sytuacją jest zależne od umiejętnie udzie-
lonego przez pracodawców wsparcia. Autorki uważają, że podstawowa wiedza 
na temat specyfiki przebiegu zespołu stresu pourazowego u pracownika banku 
czy kantoru – potencjalnej ofiary napadu, może istotnie wspierać obszar działań 
pracodawcy. Będzie on potrafił, po pierwsze, rozpoznać symptomy stresu poura-
zowego u swojego pracownika, po drugie – udzielić mu konkretnego wsparcia, 
stymulując jego motywację do podjęcia specjalistycznej pomocy psychologicznej 
(tzw. interwencji w kryzysie). Walorem artykułu są przede wszystkim jego prak-
tyczne implikacje.

Słowa kluczowe: zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder – PTSD), stres pourazowy 
(posttraumatic stress), adaptacja do pracy po traumie napadu (adapting to work after a trauma of  assault)

Wprowadzenie

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty funkcjonowania 
ofiar napadu, jako osób doświadczających różnych etapów syndromu stresu po-
urazowego w sytuacji readaptacji zawodowej. Biorąc pod uwagę, iż psychologicz-
ne funkcjonowanie takich osób zmienia się w czasie poszczególnych etapów stre-
su pourazowego, warto zastanowić się i wskazać (korzystając z naukowej wiedzy  
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i doświadczenia klinicznego) pracodawcom oraz działom ZZL, jak stworzyć środo-
wisko pracy, sprzyjające readaptacji zawodowej osób po traumie. 

Postępowanie wobec ludzi z syndromem stresu pourazowego, dla których sytu-
acja zagrożenia życia miała miejsce w pracy, nie różni się w sposób zasadniczy od 
standardowych działań terapeutycznych wobec osób po traumie. Niemniej jednak 
warto uwzględnić pewne różnice i specyfikę samej sytuacji, w której doszło do zda-
rzenia traumatycznego. W tym przypadku jest nim miejsce pracy, gdzie człowiek 
wykonuje obowiązki zawodowe i zwykle jest przygotowany na wyuczone, profesjo-
nalne, a często nawet schematyczne zachowania, a nie na zdarzenia traumatyczne. 
Napad zawsze będzie więc skutkował przeżywaniem wielu faz stresu pourazowe-
go. Sposób i specyfikę przeżywania emocji i zniekształceń poznawczych w sytuacji 
stresu pourazowego, a także rodzaj doświadczonych skutków PTSD reguluje wiele 
czynników. Są nimi m.in. znaczące różnice indywidualne (cechy osobowości, tem-
perament), czynniki sytuacyjne, jak również dotychczasowe doświadczenia życio-
we (Dudek, 2003; Heszen, 2013; Makara-Studzińska i wsp., 2012; Heitzman, 2011; 
Friedman i wsp., 2010; Bryant, Harvey, 2010; Popiel, Pragłowska, 2009).

W aktualnie obowiązujących klasyfikacjach międzynarodowych chorób ICD-10  
(2008) i DSM IV (2004) uznaje się pewną uniwersalność objawów syndromu stre-
su pourazowego (PTSD), występujących niezależnie od populacji i narodowości. 
W podobny sposób do definiowania podstawowych objawów syndromu stre-
su pourazowego odnoszą się przygotowane aktualizacje medyczne klasyfikacji 
chorób DSM V (2013), które zawierają w swoich treściach pourazowe zaburze-
nie stresowe oraz tzw. complex PTSD („złożone PTSD” – konstrukt stanowiący 
rozwinięcie dawnej kategorii „zaburzeń osobowości po katastrofach”) (Maercker  
i wsp., 2013; Zawadzki, Popiel, 2014). 

W ostatnich latach badania naukowe dotyczące problematyki zdarzeń trauma-
tycznych, które powodowały rozwój stresu pourazowego PTSD, ograniczały się 
głównie do poszukiwania przyczyn i skutków traum psychicznych, które wynikały 
m.in. z przemocy domowej. Dotyczy to zarówno badań polskich autorów (Makara- 
-Studzińska, 2014; Dubiel, 2014; Sitarczyk, 2013; Rzeszutko i wsp., 2011; Wójcicka, 
Stodulska-Blaszke, 2010; Widera-Wysoczańska, 2010), jak i badań zagranicznych 
(Juli, 2014; Stennis i wsp., 2015; Craparo i wsp., 2014; Hansen i wsp., 2014; We-
aver i wsp., 2014; Jaquier i wsp., 2013; Buesa, Calvete, 2013). Przedmiotem badań 
ostatnich lat były także różnorodne, psychologiczne aspekty funkcjonowania osób 
w stresie bojowym (Skłodowski, Błaszczyński, 2013; Figley, Nash, 2010), ofiar wy-
padków drogowych (Zawadzki, Popiel, 2008), kataklizmów (Kaniasty, Norris, 1997; 
Kaniasty, 2003; Zawadzki, 2008; Zawadzki, Strelau, 2008) czy przebytych ataków 
terrorystycznych (Bossini i wsp., 2016). Stres pourazowy dotyczyć może także osób 
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wykonujących różne zawody, np. policjantów, strażaków, ratowników (Ogińska- 
-Bulik, 2009, 2013, 2015). Analizowano także zagadnienie stresu potraumatyczne-
go związanego z przeżywaniem przewlekłej, nieuleczalnej choroby czy też zdarzeń 
traumatycznych, definiowanych jako tzw. traumy psychiczne, doświadczone w rela-
cji z innymi ludźmi. Najczęściej łączą się one z przemocą ze strony drugiej osoby 
(Rothschild, 2014; Skrzypska, Suchańska, 2011; Sakson-Obada, 2009).

W materiałach źródłowych ostatnich lat, poruszających temat psychologicznych 
skutków zdarzeń traumatycznych, brakuje badań i opisu przypadków ludzi, którzy 
doświadczyli napadu z bronią w ręku. Zwłaszcza jeżeli napad miał miejsce w trakcie 
wykonywania pracy zawodowej, np. w banku. Z drugiej strony widzimy, że tego 
typu zdarzenia traumatyczne mają miejsce współcześnie coraz częściej. Tym samym 
pracodawca staje się ważną osobą w procesie zarówno prewencji (przygotowanie 
i edukacja dotycząca funkcjonowania osoby po napadzie), jak i we wsparciu pra-
cownika, który napadu z bronią doświadczył. Tematem istotnym jest tutaj proces 
readaptacji do pracy ofiary napadu. Poszkodowany pracownik musi bowiem niejed-
nokrotnie wrócić tam, gdzie napad miał miejsce (np. kasjer w banku).

Autorki uważają, że w celu opracowania wskazówek właściwego postępowania 
podczas wdrażania do pracy pracowników z traumą połączenie sił dwóch dyscy-
plin naukowych – zarządzania (zarządzanie zasobami ludzkimi) i psychologii – jest 
niezbędne. Wymaga to od pracodawcy podstawowej wiedzy z tych dwóch dziedzin,  
a także na temat stresu oraz efektywnego radzenia sobie z nim. Pracownik, który 
doświadczył napadu z bronią w ręku, ze względu na określone mechanizmy oso-
bowości jest w każdym przypadku narażony na emocjonalne, poznawcze i beha-
wioralne skutki takiego wydarzenia. Radzenie sobie z tą sytuacją jest zależne zatem 
również od wsparcia, jakiego udzieli mu pracodawca. 

W literaturze przedmiotu terminem „adaptacja do pracy” opisuje się możliwie 
najszybsze włączenie do pracy osób nowo zatrudnionych i uzyskanie ich maksy-
malnej wydajności. Stres, zwyczajowo towarzyszący ponownej adaptacji do pracy, 
typowy zarówno dla pracowników podejmujących zatrudnienie w nowym miejscu 
pracy, jak i dla kobiet powracających po dłuższej przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka, nakłada się w tym wypadku na stres powstały w wyniku doświadczeń trau-
matycznych w miejscu pracy, np. napadu na pracownika (por. Kubica, 2016, Żar-
czyńska-Dobiesz, 2009). Potrzeba psychoedukacji dotyczącej stresu pourazowego  
w szczególny sposób odnosi się do tych, którzy z racji pełnionego zawodu (np. pra-
cy w banku czy kantorze) znajdują się permanentnie w miejscu potencjalnego za-
grożenia napadem. Jest ona również potrzebna pracodawcom, których zadaniem 
jest udzielanie wsparcia ofierze napadu (pracownikowi) w procesie powrotu do 
pracy. Analizując funkcję zarządzania, adaptacji do pracy, wydaje się, że spośród  
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wszystkich opisanych dotychczas w literaturze przedmiotu zadań szczególną rolę 
będzie odgrywać kwestia informacji na temat zasad funkcjonowania zabezpieczeń 
socjalnych pracownika dotkniętego traumą napadu, tj. wiedza na temat opieki le-
karskiej, ubezpieczenia, dostępności usług prawnych itp. Ważne jest również za-
bezpieczenie ze strony organizacji, na które liczy poszkodowany traumą pracownik, 
wskazanie wniosków i pomysłów, jakie można wdrożyć po powrocie do pracy, dal-
szych planów zawodowych, zdrowotnych czy edukacyjnych pracownika. Ponow-
ne wprowadzenie do pracy ma kluczowe znaczenie dla klimatu organizacyjnego, 
odczuwanego przez osobę poszkodowaną, ale i wszystkich innych pracowników 
organizacji (por. m.in. Wawrzyniak, 2001).

Podstawowa wiedza na temat specyfiki przebiegu stresu pourazowego u pracow-
nika banku czy kantoru, jako potencjalnej ofiary napadu, może istotnie wspierać ob-
szar działań pracodawcy, który – po pierwsze – potrafi rozpoznać symptomy stresu 
pourazowego u pracownika, po drugie – może udzielić mu konkretnego wsparcia, 
stymulując motywację ofiary do podjęcia specjalistycznej pomocy psychologicznej 
(tzw. interwencji w kryzysie). Wiedza na temat przebiegu traumatycznego stresu,  
o którym mowa, to jednocześnie czynnik pozwalający uzyskać wstępne wskaźniki 
zachodzącego stresu pourazowego wśród pracowników, którzy albo sami uczestni-
czyli w napadzie, albo byli jego świadkami. Pracodawca, biorąc udział z racji swojej 
pozycji w procedurach i procesach sądowych związanych z napadem, staje się tak 
samo podmiotem pośrednio narażonym na doświadczanie konsekwencji trauma-
tycznego zdarzenia. W związku z powyższym w zależności od swoich osobistych 
zasobów i zarządzania nimi (doświadczenia życiowe, zdolność do znoszenia cier-
pienia, strategie radzenia sobie ze stresem) może ujawniać różne symptomy prze-
żywanego stresu, np. ogólny dyskomfort psychiczny, objawy lękowe, depresyjne, 
zaburzenia snu itp. (Lis-Turlejska, 1998; Dudek, 2003; Heszen-Niejodek, 2007; Za-
wadzki, Popiel, 2014). Adaptacja psychospołeczna do pracy w nowej sytuacji, już po 
napadzie, jest istotna zarówno dla pracownika-ofiary, jak i dla samego pracodawcy, 
kierującego zakładem pracy, w którym napad miał miejsce. Stres psychologiczny 
rozwija się w swoim własnym tempie dla obydwu podmiotów.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) i jego przebieg w sytuacji napadu 

„Stres” jako pojęcie naukowe nie ma jednoznacznej i powszechnie akceptowanej de-
finicji. W psychologii objawy psychiczne i fizyczne, występujące w wyniku doświad-
czonej napaści z bronią w ręku, zaliczyć można do specyficznych sytuacji trudnych, 
nazywanych najogólniej stresem pourazowym (Lis-Turlejska, 1998; Dudek, 2003; 
Makara-Studzińska i wsp., 2012; Zawadzki, Popiel, 2014).
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Napad z bronią w ręku to sytuacja szczególnie trudna, która zagraża życiu  
i zdarza się najczęściej (zgodnie z przeprowadzonymi badaniami własnymi, pilota-
żowymi w roku 2015) pracownikom placówek bankowych i kantorów, stąd autorki 
prezentowanego artykułu skoncentrowały się na tym właśnie obszarze eksploracji.  
Z perspektywy psychologicznej napad na bank jest sytuacją trudną, wywołującą obok 
frustracji podstawowych potrzeb psychospołecznych (szczególnie silnej deprywacji 
poczucia bezpieczeństwa) także specyficzny stan dyskomfortu psychicznego, zwią-
zanego z pojawieniem się różnorodnych objawów tzw. stresu pourazowego.

Napad z bronią w ręku spełnia kryteria zdarzenia, które zawsze wywołuje  
tzw. ostry stres pourazowy, a często skutkuje także – w dalszej kolejności – prze-
dłużaniem w czasie objawów tzw. stresu pourazowego przewlekłego według kla-
syfikacji medycznej DSM IV (2000), jako tzw. syndromu PTSD (posttraumatic stress 
disorder). Zdarzenie traumatyczne, o którym mowa, łączy w sobie destrukcyjne dla 
zdrowia działanie czynników fizycznych (bezpośrednie i realne zagrożenie życia) 
ze skrajnymi przeżyciami emocjonalnymi osoby napadniętej (przerażenie, lęk) oraz 
poznawczymi zniekształceniami (katastroficzne, pesymistyczne i lękotwórcze my-
ślenie). Główne objawy syndromu stresu pourazowego są przedstawiane w wielu 
publikacjach psychologicznych i psychiatrycznych (Herman, 1998; Dudek, 2003; 
Makara-Studzińska, Partyka, Ziemecki, 2012; DSM -IV, 2000; DSM-V, 2013). Syn-
drom stresu pourazowego jest procesem, w przebiegu którego można wyodrębnić 
kilka etapów: ostrą reakcję pourazową, chroniczną reakcję na traumatyczne zda-
rzenie oraz adaptację organizmu do redukcji syndromu objawów PTSD (Herman, 
1998; Lis-Turlejska, 1998; Dudek, 2003; Bryant, Harvey, 2011).

W przebiegu reakcji pourazowej dominują negatywne i silne emocje, takie jak: 
napięcie, niepokój, lęk (w sytuacji nagłych stanów zagrożenia życia będzie to czę-
ściej przerażenie i strach), żal, smutek, złość, wahania nastroju, zaburzenia snu i łak-
nienia, destabilizacja procesów kontroli własnych emocji, okresowe, epizodyczne 
zaburzenia pamięci, zawężone myślenie (koncentracja na wydarzeniu kryzysowym), 
liczne pytania egzystencjalne, niestabilne funkcjonowanie społeczne (alienacja spo-
łeczna bądź wzrost reakcji nieufności i wrogości wobec innych) itp. 

Objawy ostrej reakcji na stres mogą wystąpić nie tylko u ofiary. Mogą się po-
jawić także u osoby, która uzyskała informację o tym, że ktoś z bliskich (rodzina, 
przyjaciele) uczestniczył w zdarzeniu traumatycznym. Omawiane symptomy mogą 
wystąpić również u jednostek, które poddane są powtarzającej się ekspozycji na 
awersyjne zdarzenia traumatyczne w czasie wykonywania obowiązków zawodowych 
(np. ratownicy zbierający szczątki ludzkie, policjanci mający świadomość drastycz-
nych scen znęcania się nad dziećmi).

Źródła wskazują, że stres pourazowy, poza wpływem na powstawanie zaburzeń 
psychicznych (np. lękowych, depresyjnych, somatycznych, osobowości), charakteryzuje  
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się też rozwojem u ofiary traumatycznego zdarzenia: specyficznych lękotwórczych  
i katastroficznych schematów poznawczych (Horner, Hammer, 2002), zniekształ-
ceń percepcji na temat świata, ludzi, własnej osoby, oraz kształtowaniem się specy-
ficznych cech osobowości i bezradności (Herman, 1998; van der Kolk, 1997, 1996a, 
1996b). Osoba po traumie napadu doświadcza zaburzeń koncentracji uwagi, pamię-
ci oraz występujących niezależnie od woli i intencji wspomnień intruzywnych. Nie 
potrafi wydobyć z pamięci tych informacji, które w danej sytuacji mają adaptacyjny 
charakter i są potrzebne do zaplanowania i podjęcia zadania. Funkcjonując w życiu 
codziennym, człowiek po przebyciu traumatycznego zdarzenia może mieć również 
obniżone zdolności do pamięci werbalnej i wzrokowo-przestrzennej, przez co mogą 
się ujawnić kłopoty z konstruktywnym rozwiązywaniem problemów (również za-
dań zawodowych). Deficyty poznawcze będą tym bardziej nasilone, im częściej ob-
jawom PTSD towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, np. depresja czy stany lękowe. 
Występujące w sytuacji skrajnego zagrożenia życia osłabienie kontroli i hamowania 
pobudzeń płynących z części podkorowych do kory mózgowej może spowodować 
pogorszenie kontroli korowej nad obszarami związanymi z procesami emocjonalny-
mi i pamięcią. Osoba taka ma upośledzoną zdolność panowania nad własnymi prze-
życiami i intruzywnymi wspomnieniami traumy; jej możliwość refleksji na temat 
wydarzeń jest ograniczona, trudniej jest jej nabrać dystansu, a tym samym powrócić 
do stanu „normalnego“ funkcjonowania i aktywności zawodowej.

Osoba w sytuacji napadu, poza zagrożeniem życia, doświadcza także niekorzyst-
nego dla niej psychicznego cierpienia. Wiąże się ono z doświadczaniem negatyw-
nych emocji, takich jak: lęk (strach, przerażenie), poczucie krzywdy, smutku, żalu. 
W cierpieniu, o którym mowa, osoba we własnej, subiektywnej ocenie nie widzi dla 
siebie ratunku oraz możliwości wyjścia z sytuacji. Cierpienie to osobiste przeżycie 
opisujące stan głębokiego wyczerpania związanego z wydarzeniami traumatycz-
nymi, które stanowią zagrożenie dla integralności własnej osoby. Kiedy cierpimy, 
pojawia się także ból. Stanowi on specyficzny rodzaj percepcji i jest zjawiskiem sen-
sorycznym, doświadczeniem ujawniającym się pod wpływem bodźców stresowych. 
To także forma cierpienia somatycznego. 

Reasumując, osoby, które zostały napadnięte i których życie było zagrożone, 
stanowią potencjalną grupę ryzyka rozwoju ostrej reakcji stresowej (Dudek, 2003; 
Włodarczyk, Cytlak, 2011; Makara-Studzińska i wsp., 2012). Z tego powodu nale-
ży podkreślić konieczność merytorycznego przygotowania zespołu pracowniczego 
i kadry zarządzającej do konstruktywnego wsparcia pracownika po doświadczonym 
przez niego zdarzeniu traumatycznym. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi 
w sytuacjach kryzysowych zależy od znajomości procedur naprawczych dla pracow-
nika i pracodawcy.
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Wskazania i zalecenia dotyczące pracownika i jego pracodawcy  
w sytuacji po napadzie

Osoba w czasie napadu i bezpośrednio po nim nie ma wpływu na rozwijający się  
u niej stan emocjonalnego przerażenia. W tym czasie, aby uchronić własne życie, 
musi podporządkować się działaniom sprawcy napadu i agresorom. 

Ofiara napadu, przechodząc przez kolejne etapy adaptacji do sytuacji po napa-
dzie, doświadcza kolejnych faz stresu pourazowego (ostrego i przewlekłego). Może 
w sposób pozytywny bądź negatywny przepracować: ekspresję emocji związanych 
z napadem, sposoby komunikowania się z otoczeniem, oraz dokonać poznawczego 
przeżytego zdarzenia traumatycznego, po to aby nadać mu nowy sens i znaczenie. 
Psychoedukacja w kierunku poznania i uświadomienia sobie przez ofiarę napadu 
specyfiki przebiegu kolejnych faz objawów potraumatycznych może mieć szcze-
gólne znaczenie w poradzeniu sobie ze stresem pourazowym i powstałym, natu-
ralnym w tej sytuacji, kryzysem emocjonalnym. Trzeba jednak wspomnieć, że co-
raz częściej w psychologii podnosi się kwestię pewnych wrodzonych predyspozycji  
o charakterze neurobiologicznym, które w znacznym stopniu wpływają na wystę-
powanie tego zespołu (van der Kolk, 1996a, 1996b, 1997; Horner, Hamner, 2002). 
Ponadto po traumie w związku z przeżytym napadem istotną rolę w powrocie do 
zdrowia odgrywają tzw. osobiste zasoby jednostki. W literaturze psychologicznej 
ich znaczenie w funkcjonowaniu osoby doświadczonej skrajną sytuacją wyjaśnia 
koncepcja resilience (Luthar i wsp., 2000; Rutter, 1987, 2006; Borucka, Ostaszew-
ski, 2008). W swoich głównych założeniach skupia się ona na wyjaśnianiu podstaw  
tzw. konstruktywnego dla utrzymania stanu zdrowia i adaptacji społecznej funk-
cjonowania osób, pomimo doświadczanych przeżyć traumatycznych (Rutter, 2006; 
Luthar i wsp., 2000; Borucka, Ostaszewski, 2008; Szwajca, 2014).

Powrót do zdrowia i wykonywania czynności zawodowych po zdarzeniu trau-
matycznym, jakim był(y) napad(y) z bronią w ręku, powinien zatem uwzględniać 
zarówno aktualne psychospołeczne, jak i biologiczne możliwości ofiary. Trudno 
podważyć konieczność działań profilaktycznych w praktyce zarządczej (na przykład 
debriefing, szkolenia, konferencje i inne), ukierunkowanych na psychoedukację na te-
mat stresu pourazowego, jego krótko- i długofalowych skutków. Warto zatem uczyć 
strategii zaradczych w trudnych sytuacjach oraz zaznajamiać z metodami interwencji 
w traumatycznym kryzysie. Poza tym potrzebna jest także wiedza, jak i kiedy udzie-
lać szeroko pojętego wsparcia oraz w jaki sposób stymulować i zachęcać do podję-
cia profesjonalnej pomocy psychologicznej. Pomogłaby ona „włączyć” powstałe po 
zdarzeniu napadu schematy poznawcze i emocje, tak aby stały się one „opracowaną 
w strukturach poznawczych”, nieobarczoną przerażeniem i katastroficznym my-
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śleniem częścią psychologicznej reakcji (już do „emocjonalnego zaakceptowania”) 
w psychicznym doświadczeniu i przeżywaniu ofiary czy świadka traumatycznego 
zdarzenia (Herman,1998; Hamner i wsp., 1999).

Biorąc pod uwagę poczynione powyżej rozważania na temat adaptacji osoby po 
napadzie do sytuacji pracy, w której napad miał miejsce, warto pokusić się o pewne 
ogólne tezy do praktycznego zastosowania i uwzględnienia w przygotowaniu perso-
nelu na okoliczność takiego zdarzenia. Główne wskazania dotyczą szeroko pojętej 
edukacji pracowników banków i kantorów (potencjalnych ofiar) w zakresie:

■ poznania podstaw wiedzy na temat specyfiki rozwoju i przebiegu faz stresu 
pourazowego oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysu;

■ wskazania i uznania, że zagrożenie życia w sytuacji napadu wywołuje szok i re-
akcje emocjonalno-poznawcze, niepodlegające świadomej kontroli, znoszące moż-
liwość wpływu na sytuację, rozwijające poczucie bezradności, co należy uznać jako 
fakt i całkowicie podporządkować się w chwili napaści działaniom napastnika;

■ wskazania na potrzebę czerpania z potrzebnego i jednocześnie szeroko po-
jętego wsparcia psychologicznego, społecznego i innego zgodnie z preferencjami 
zainteresowanej osoby; 

■ uznania potrzeby sięgnięcia po pomoc psychologiczną i interwencję w kryzy-
sie w sytuacji traumatycznej.

Podejmując temat wskazań dla pracodawców wobec pracownika po napadzie, 
należy zwrócić także uwagę, że są one uzależnione od kilku grup czynników:

■ zasobów i potrzeb pracownika w związku z doświadczonym urazem (są pra-
cownicy, którzy rezygnują z wszelkiej formy wsparcia, i ci, którzy wymagają kom-
pleksowej i długoterminowej pomocy); 

■ nasilenia symptomów stresu pourazowego (ofiary stresu pourazowego mogą 
nie być zdolne do pracy, przebywać na zwolnieniu lub rehabilitacji, korzystać ze 
świadczeń rentowych w okresie przejściowym; mogą też nie doświadczać uciążli-
wych dla nich objawów, co umożliwi im sprawną pracę zawodową; 

■ specyfiki samej sytuacji zawodowej i pełnionych obowiązków (np. powrót do 
pracy napadniętego kasjera czy konwojenta, dla których prawdopodobieństwo po-
nownego napadu jest większe aniżeli pracownika biurowego czy menedżera banku). 

W związku z tym pracodawca powinien dostosować swoją pomoc adekwatnie 
do opisanych czynników, ograniczając się do dalej opisanych wskazań ogólnych. 
Bardziej wyeksponowane i uszczegółowione wskazania dotyczące roli pracodaw-
cy i specjalistów HR, jak również funkcji HR w kontekście readaptacji zawodo-
wej po przejściu traumy spowodowanej napadem rabunkowym w miejscu pracy, są  
w związku z powyższym niezasadne. Należy odnosić się każdorazowo do konkretnej 
sytuacji i osoby, zgodnie z poniższą propozycją autorek prezentowanego artykułu. 
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Biorąc pod uwagę powyższe uwagi główne wskazania dla pracodawcy można 
przedstawić w trzech punktach.

1. Należy podjąć działania w ramach tzw. grup debriefingowych. Polegają one na 
systematycznej edukacji wybranych grup pracowników na temat stresu pourazowe-
go oraz indywidualnych spotkaniach z pracownikiem:

a) przekazywanie pracownikom wiedzy na temat faz stresu pourazowego, jego 
objawów i typowych reakcji pracowników w takich sytuacjach; umożliwienie uczest-
nictwa w psychoedukacji dotyczącej stresu pourazowego w celu zrozumienia specy-
fiki wpływu zdarzenia traumatycznego na przebieg reakcji psychicznych napadniętej 
osoby, co pozwoli rozpoznać stan psychiczny i trudności emocjonalno-poznawcze 
pracownika po przebytym urazie psychicznym; zasób ten umożliwia wspieranie 
ofiar w procesie adaptacji do nowej, sytuacji psychospołecznej;

b) wspólne spotkania pracownika i pracodawcy mające na celu wsparcie pracow-
nika i osłabienie objawów poprzez opowiedzenie o zdarzeniu; tego typu spotkania 
pozwolą również na weryfikację, jak pracownik radzi sobie w aktualnej sytuacji i na 
ile wymaga wsparcia; dotyczy to też bieżącego monitoringu pracownika w okresie 
półrocznym (zgodnie z literaturą przedmiotu czas trwania stresu pourazowego to 
około 6 miesięcy); po tym terminie jest bezwzględnie wymagana interwencja psy-
chologiczna – psychoterapia; zaleca się, aby pracodawca znał specyfikę okresu trwa-
nia objawów stresu pourazowego po napadzie.

2. Należy zabezpieczyć pomoc prawną, psychologiczną, specjalistyczną (zorga-
nizować ścieżkę pomocy i ją sfinansować, jeśli okaże się to konieczne).

3. Pracodawca powinien być świadomy istotności pracy nad modyfikowaniem 
klimatu organizacyjnego, w szczególności związanego z aurą bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, nastawionego na zadania, z otwartą i jasną komunikacją. 

Zakończenie

Podsumowując treści na temat powrotu do zdrowia i pracy po napadzie, warto pod-
kreślić znaczenie właściwych praktyk zarządczych w tym procesie. Powinny one 
uwzględniać wykorzystanie wiedzy na temat postępowania w stresie pourazowym 
u jednostki bądź grupy osób, które przeżyły napad z bronią w ręku. Po zdarzeniu 
traumatycznym, o którym mowa w artykule, pracodawca, jako osoba udzielająca 
wsparcia ofierze bądź ofiarom napadu, winien: dysponować wiedzą obejmującą 
m.in. przygotowanie informacyjne z uwzględnieniem warunków przeprowadzanej 
akcji i spodziewanych reakcji ofiar; zapewnić dobre współdziałanie w zespole (po-
dział obowiązków, równe obciążenie ryzykiem); dać możliwość relaksu i odpoczyn-
ku pracownikom współpracującym i biorącym udział w całym procesie wsparcia. 
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Osoba udzielająca szeroko pojętego wsparcia: emocjonalnego, poznawczego, in-
strumentalnego, prawniczego, ekonomicznego, winna zawsze dbać o zapewnienie 
przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa ofiarom i świadkom napadu. W swoich 
działaniach wobec nich zawsze musi kierować się zasadą tzw. normalizacji, czyli 
udzielać informacji i działań w formule: „zdarzyło się coś, co wywołuje normal-
ne objawy w nienormalnej, zawsze traumatycznej sytuacji napadu”. W podejmo-
wanych wobec ofiar oraz innych uczestników omawianego zdarzenia działaniach 
warto umożliwić emocjonalne odreagowanie przeżytego stresu oraz dopuścić do 
omówienia tego, co się wydarzyło, ujawnionych w sytuacji napadu zachowań i reak-
cji (Talarowska i wsp., 2011; Lipczyński, 2007). 

Potencjalne zagrożenie sytuacją napadu wymusza potrzebę zwrócenia uwagi na 
opracowanie pewnych wskazań dla osób udzielających szeroko pojętego wsparcia 
ofiarom napadów z bronią w ręku w miejscu pracy. Niezbędna wydaje się być psycho-
edukacja personelu banku czy kantoru (szkolenia, konferencje i inne formy edukacji 
psychologicznej) na temat wiedzy o traumach psychologicznych (PTSD). Działania 
dotyczące np. dostania się w tzw. bezpieczne miejsce, pomocy lekarskiej, zapewnienia 
kontaktu z bliskimi, pomocy prawnej we wskazaniu właściwych w sytuacji traumy 
działań, umożliwia uzyskanie pierwszego etapu wsparcia, niezbędnego do dalszego 
postępowania w powrocie do równowagi biopsychospołecznej i zdrowia. 
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A Return to Work after the Trauma of  a Robbery: Guidelines  
and Recommendations for the Employee and Employer

Summary
The article advances guidelines for the employee and employer that facilitate a return 
to work after the trauma of  an assault. The authors present posttraumatic stress di-
sorder (PTSD) and its development. They focus on the consequences of  bank and 
currency exchange bureau workers who are particularly vulnerable to the experien-
ce of  an armed robbery. Coping with such a situation is dependent on competent 
support by the employer. The authors believe that basic knowledge of  the specific 
development of  posttraumatic stress disorder in the case of  a bank or currency 
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exchange bureau worker—a potential assault victim—may provide significant sup-
port encompassing areas of  employer activity. First, the employer will be able to 
recognize posttraumatic stress symptoms in the employee and, second, can provide 
concrete support stimulating an assault victim’s motivation to seek specialist psycho-
logical help (crisis intervention). The positive aspects of  the article are primarily its 
practical implications.

___________________

M a ł g o r z a t a  D o b r o w o l s k a – doktor habilitowana nauk humanistycznych, 
psycholog pracy i organizacji; profesor nadzwyczajny Kolegium Nauk Społecznych 
i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Realizatorka wielu projektów badawczych 
o zasięgu międzynarodowym. Organizatorka autorskich konferencji, cyklicznych 
sympozjów i naukowych spotkań tematycznych. Jej zainteresowania naukowe skon-
centrowane są wokół problematyki elastycznych form zatrudnienia, w szczególności 
szeroko pojętych psychologicznych aspektów funkcjonowania w nich pracowników. 
Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki ZZL oraz wła-
snym ujęciem elastyczności personalnej. Dodatkowym obszarem zainteresowań na-
ukowych są zagadnienia pracy socjalnej, w szczególności związane z problematyką 
rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Autorka 
sześciu książek, w tym pięciu w języku angielskim, dziesięciu prac pod własną redak-
cją naukową i wielu artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach.

B e r n a d e t t a  I z y d o r c z y k – doktor habilitowana nauk społecznych, wykła-
dowca w Instytucie Psychologii Stosowanej, Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant krajowy w dzie-
dzinie psychologii; specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta 
i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, terapeuta i trener psychodramy 
(Psychodrama Institute For Europe E.V. PIfE, Berlin). W naukowych zaintereso-
waniach i praktycznej ich realizacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii 
klinicznej i psychoterapii.
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