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Obecnie coraz częściej również zwraca się uwagę na fakt efektywnej 

pracy, czyli takiej, która przynosi zadowolenie z rezultatów własnego dzia-

łania. Dlatego przedmiotem zainteresowania badaczy są nie tylko warunki 

skuteczności działań zawodowych, czy odczucia klientów, bądź pacjentów 

lub podopiecznych, ale głównie satysfakcja zawodowa, oraz cena jaka pła-

cą za zaangażowanie w swą profesję jej wykonawcy. Wypalenie zawodowe 

jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres zwią-

zany z pracą zawodową, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludź-

mi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemach. Czy do nich zaliczają 

się także pracownicy socjalni − osoby zajmujące się szeroko rozumianą 

pomocą drugiemu człowiekowi? Próba znalezienia odpowiedzi na to pyta-

nie stanowi przedmiot niniejszych rozważań. 
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Pojęcie wypalenia zawodowego w literaturze przedmiotu 

Pojęcie wypalenia zawodowego określające specyficzny szczególnie 

uwarunkowany stan wyczerpania pracą w zawodach, których istotą jest 

pomoc innym jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu przez nau-

kowców, ale odnosi się do tego samego zjawiska. Dotyczy szczególnie za-

wodów, których istotą jest pomaganie innym ludziom i bezpośredni kon-

takt z tymi ludźmi. Osoby zaliczane do tej grupy zawodowej to m. in.: psy-

chologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, nauczycie-

le, prawnicy, doradcy zawodowi. Proces ten wydaje się  nie omija również 

pracowników socjalnych. 

Zjawisko dotyczące „wypalenia" ma już swoją trzydziestoletnią historię. 

Zespół objawów, który nazywany jest wypaleniem zawodowym został po 

raz pierwszy opisany pod nazwą „burnout" przez amerykańskiego psychia-

trę H.J. Freudenbergera w 1974 roku. Określił on, iż: „Wypalenie zawodo-

we jest to zbiór kilku czynników takich jak: długo utrzymujące się emocjo-

nalne wyczerpanie, dehumanizowanie osób, z którymi pozostaje się w 

relacjach zawodowych, brak satysfakcji zawodowej, obniżenie się poziomu 

zaangażowania w wykonywaną pracę oraz przewlekłe zmęczenie fizyczne" 

[Korlak-Lukasiewicz, 2001]. 

Sytuacja nazywana „wypalaniem się" przedstawiana natomiast przez 

Cordesa i Dougherty w 1993 mówi nam, iż jest to: „ Stres występujący 

w pracy na skutek przepracowania. Pracownicy wypalający się mają mniej 

energii i są mniej zainteresowani swą pracą. Są wyczerpani emocjonalnie, 

apatyczni, depresyjnie usposobieni, poirytowani i znudzeni. Mają skłon-

ność doszukiwania się złych stron we wszystkich aspektach pracy łącznie 

ze współpracownikami. Jakość ich pracy ulega pogorszeniu, chociaż ilość 

pracy nie musi się zmniejszyć" [Schultz, Schultz, 2002: 447]. 

Współcześnie wypalenie zawodowe definiowane przez H. Sęk jest jako: 

„Zespół objawów pojawiający się u osób wykonujących zawody, w których 

bliski kontakt interpersonalny pełen zaangażowania i cech osobowości 

profesjonalisty, stanowią podstawowe instrumenty czynności zawodo-
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wych, decydujące o poziomie wykonywania zawodu i sukcesów zawodo-

wych. Chodzi tu o zawody, które można określić jako społeczne i usługowe 

zarazem takie jak nauczyciel, lekarz, pielęgniarka czy pracownik socjalny" 

[Sęk, 2000: 35]. 

Najbardziej popularną i przytaczaną definicję wypalenia sformułowała 

Christina Masłach, według której wypalenie zawodowe (job burnout) to: 

„Zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i spadku poziomu 

wykonania, który często występuje u osób pracujących w zawodach wy-

magających bardzo intensywnego kontaktu interpersonalnego z pacjenta-

mi, klientami lub publicznością. Z wypowiedzi „(…) wynika, iż pracownicy 

ci zaczynają tracić zainteresowanie swymi pacjentami czy klientami, prze-

stają troszczyć się o nich i mogą dojść do traktowania ich w sposób obojęt-

ny lub nawet zdehumanizowany. Zaczynają myśleć źle o sobie i martwić 

się, że ponieśli porażkę. Wypalenie zawodowe jest skorelowane z większą 

absencją czy też częstszą zmianą pracy, gorszymi wynikami w pracy, nie-

dobrymi relacjami ze współpracownikami, problemami rodzinnymi i mar-

nym stanem własnego zdrowia" [Masłach]. 

Przedstawione definicje, chociaż różnią się między sobą pod kilkoma 

względami, to jednak wszystkie uznają wypalenie zawodowe za stan zmę-

czenia i wyczerpania emocjonalnego, który jest końcowym wynikiem 

stopniowego procesu utraty złudzeń, czyli rozczarowania. Powodem takie-

go stanu jest niepowodzenie w realizacji oczekiwanego i pożądanego celu, 

praca z ludźmi oraz długotrwałe zaangażowanie w sytuacje obciążające 

pod względem emocjonalnym. 

Proces utraty złudzeń uwypukla główną przyczynę wypalenia, poczucie 

porażki w egzystencjalnym poszukiwaniu sensu życia. Jeśli ktoś nie czuje 

się oddany swojej sprawie, pracuje z ludźmi, lecz nie troszczy się o nich 

i nie jest emocjonalnie zaangażowany w swoją sprawę, to jest mało praw-

dopodobne, aby się wypalił. Jeśli jednak ktoś jest oddany swojej pracy, jeśli 

spodziewa się czerpać z pracy poczucie sensu swej egzystencji, a czuje, że 

poniósł porażkę, to prawdopodobnie jest to kandydat do wypalenia się 

[Masłach, 36]. 
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Wypalanie się w zawodzie rozpoczyna się skrycie i nie jest rozpoznawa-

ne przez osobę, której to dotyczy. Na początku pojawiają się zmęczenie, 

napięcie, drażliwość, hiperaktywność na zmianę z oznakami wyczerpania 

psychofizycznego. Do stanu chronicznego napięcia wskutek stresu nie-

zmodyfikowanego czynnościami zaradczymi dołącza się z czasem utrata 

energii, zniechęcenie i objawy depresji odnoszącej się jednakże tylko do 

sytuacji zawodowej. 

Zmęczeni i rozczarowani pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki czy 

nauczyciele coraz trudniej znoszą obecność i wymagania podopiecznych 

rodziców, pacjentów i przełożonych. Pracują dużo, ale mało efektywnie. 

Narzekają na niewychowanych, leniwych, agresywnych uczniów, roszcze-

niowych klientów, niewdzięcznych i niesubordynowanych pacjentów, czy 

niezmieniającą się sytuację podopiecznych z trudem bronionych przed 

wykluczeniem społecznym. Nie zdają sobie sprawy, że część tych ocen 

bierze się z poczucia własnej niekompetencji, nieumiejętności poradzenia 

sobie z sytuacją zawodową. Zamiast racjonalnej realistycznej oceny sytua-

cji i dokonania głębokiego namysłu nad własnym zawodem pojawiają się 

wówczas pierwsze oznaki nadmiernego obronnego dystansowania się. 

Pracownicy socjalni, pielęgniarki, lekarze, nauczyciele skracają czas prze-

znaczony na kontakt z podopiecznym, pacjentem czy uczniem, unikają 

spotkań, zamieniają opiekę na nadzór stosują jawne etykietowanie i upo-

karzają oraz depersonalizują [Szmagalski, 2004]. Wypalenie się jest cha-

rakterystyczne nie tylko dla osób z długim stażem pracy, ale również dla 

ludzi pracujących stosunkowo krótko przystępujących do pracy z dużym 

zapałem entuzjazmem oraz stawiających sobie bardzo wysokie wymaga-

nia. 

Wypalenie zaczyna się u nich w momencie napotkania trudności i ściśle 

wiąże się z frustracją wynikającą z porównania oczekiwań i wymagań 

a faktycznych osiągnięć. Zjawisko to jest rezultatem długotrwałego lub 

powtarzającego się obciążenia, wynikającego z intensywnej pracy dla in-

nych ludzi. Jest bolesnym uświadomieniem sobie, że nie jest się w stanie 
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pomóc już więcej, że nie można z siebie już więcej dać, że na dotychczaso-

we działanie całkowicie zużyło się swoje siły [Świętochowski, 2000: 22]. 

Oryginalny pogląd na zjawisko wypalenia zawodowego prezentuje 

A. Bańka. Proponuje, aby na wypalenie patrzeć z dwóch punktów widzenia. 

Nie tylko jako na zjawisko specyficznego stresu zawodowego związanego 

ściśle z sytuacją pomagania innym ludziom, ale także jako na zjawisko 

ogólnego zaniku motywacji, sensu życia, braku perspektyw na przyszłość. 

Drugi sposób definiowania zjawiska określa badacz jako stan ogólnego 

stresu społeczno-kulturowego. Dochodzi do niego wtedy, gdy nie spełniają 

się ukształtowane w danej kulturze oczekiwania dotyczące kosztów, jakie 

każdy winien ponosić w pracy oraz zysków, które w związku z tym każde-

mu się należą. To rozróżnienie wiedzie do wyodrębnienia dwóch form 

wypalenia, tj. wypalenia  zawodowego i egzystencjalnego. Autor wskazuje, 

że mogą się one w pracy zawodowej wzajemnie warunkować, a co za tym 

idzie i wzmacniać [Bańka, 1992: 140]. 

Wypalenie, nazywane bywa też syndromem wyczerpania. Jest opisywa-

ne jako powoli zaczynający się lub nagle ujawniający się stan wyczerpania 

cielesnego, duchowego lub uczuciowego występujący w życiu zawodowym 

w czasie wolnym od pracy, w kręgu przyjaciół, w związku partnerskim i 

w rodziniee. Często jest on powiązany z awersją i myślami o ucieczce. Po-

przedzony jest zazwyczaj charakterystycznym długotrwałym przerostem 

wymagań bez odpowiedniego środka równoważącego [Fengler, 2001: 85]. 

Wypalenie jest bolesnym uświadomieniem sobie przez osoby pomaga-

jące, że nie są w stanie już więcej pomóc tym ludziom, że nie mogą dać im 

już nic więcej i całkowicie zużyli swoje siły. 

Nadmierne obciążenie pracą brak wsparcia ze strony administracji oraz 

biurokratyczne ograniczenia są stresujące. Nie tylko dlatego, że czynniki 

systemowe nie pozwalają wykorzystywać profesjonalistom ich umiejętno-

ści w sposób umożliwiający osiągnięcie zamierzonych celów ale również 

dlatego, że wywołują one u pracowników poczucie, że to, co robią jest bez 

znaczenia. Przeciążenie emocjonalne i następujące po nim wyczerpanie 

emocjonalne stanowi rdzeń zespołu wypalenia. Dana osoba nadmiernie 
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angażuje się emocjonalnie, przemęcza się. Następnie czuje się przytłoczona 

wymaganiami emocjonalnymi narzuconymi jej przez innych ludzi. Nad-

mierne zaangażowanie emocjonalne oznacza, że osoba identyfikuje się 

emocjonalnie z pracą tak, że sukces w pracy jest równoznaczny z sukcesem 

osobistym a niepowodzenie w pracy z osobistą porażką. Dobre intencje 

ideały nadzieje osób skłonnych do wypalenia się, wysoko stawiających 

sobie poprzeczkę to mieć w pracy takie osiągnięcia i dokonania, które 

zmieniają coś w świecie i życiu osobistym. Spodziewają się, że ich sukces w 

pracy da im poczucie egzystencjalnego znaczenia sensu życia. To, dlatego 

dają oni z siebie wszystko i wypalają się, kiedy myślą, że zawiedli [Sęk, 

2000: 36].  

Syndrom wypalenia zawodowego 

Syndrom wypalenia obejmuje takie reakcje jak utrata troski o drugiego 

człowieka, obniżone morale, zmniejszona motywacja i chęci działania, 

przesadne dystansowanie się wobec problemów. Wypalenie zawodowe 

przybiera dwa oblicza. Po pierwsze jest to rodzaj ogólnego stresu społecz-

no-kulturowego przeżywanego jako ogólne rozczarowanie egzystencjalne. 

Po drugie jest to rodzaj specyficznego stresu zawodowego ściśle związane-

go z konkretnymi warunkami pracy stałym zmaganiem się z odpowie-

dzialnością, zagrożeniem. Złość i gniew w wypadku wypalenia zawodowe-

go nie są wyrazem buntu wobec społeczeństwa lecz chronicznego wyczer-

pania psychicznego. Wynikają z poczucia wykorzystania przez innych, 

poczucia wstydu, samoobwiniania się w wyniku utraty poczucia kontroli, 

poczucia braku głębszego sensu działania. Wypalenie zawodowe jest, więc 

rezygnacją, pogodzeniem się z tym, kogo należałoby winić za istniejący 

stan rzeczy. O ile wypalenie egzystencjalne jest reakcją kryzysową w efek-

cie porównywania własnych osiągnięć, o tyle wypalenie zawodowe jest tak 

zwaną „chorobą nadmiernego zaangażowania się" [Strelau, 2000: 307]. 

Sytuacja nazywana wypalaniem się dotyczy konsekwencji stresu, który 

powstaje na skutek przepracowania. Pracownicy wypalający się mają 



Marek Gramlewicz 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

455 

mniej energii i są mniej zainteresowani swoją pracą. Są wyczerpani emo-

cjonalnie, apatyczni, depresyjnie usposobieni, poirytowani i znudzeni. 

Mają skłonność doszukiwania się złych stron we wszystkich aspektach 

pracy łącznie ze współpracownikami oraz reagują negatywnie na sugestie 

innych ludzi. Jakość ich pracy ulega pogorszeniu, chociaż ilość pracy nie 

musi się zmniejszyć. 

W literaturze najczęściej cytowana jest definicja Masłach, która określa 

wypalenie jako syndrom emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji 

oraz poczucia obniżonej potrzeby osiągnięć w zawodzie [Kliś, 1998]. Na 

syndrom ten według Masłach składają się trzy podstawowe fazy: 

• wyczerpanie emocjonalne i psychofizyczne, które poprzedzone 

jest najczęściej utrzymującym się poczuciem ogólnego zmęczenia, 

brakiem poczucia regeneracji sił, stanami drażliwości, zwiększo-

nym wysiłkiem potrzebnym do spełniania zadań zawodowych, 

wzmożoną impulsywnością, bólami głowy, bezsennością i innymi 

objawami psychosomatycznymi na przykład układu trawiennego, 

krążenia, mięśniowego itp. Jest to negatywna reakcja na pracę wy-

rażona do wewnątrz [Korlak-Lukasiewicz, 2001: 8]. Uczucie wsze-

chogarniającego wyczerpania emocjonalnego stanowi pierwszy i 

kluczowy objaw. W miarę wyczerpywania się zasobów sił wzrasta 

stopniowo odczucie niemożności „dawania z siebie" tyle, co po-

przednio. Wyczerpanie emocjonalne manifestuje się przede 

wszystkim odczuciami przekroczenia granicy „wytrzymałości" 

oraz poczuciem wyczerpania. Osoby, u których pojawiają się te 

symptomy silnie reagują emocjonalnie na stosunkowo słabe bodź-

ce i łatwo [Rybakiewicz, Dyląg, 2004: 423] popadają w konflikty 

stają się niekomunikatywne oraz zbyt mocno angażują się w sytu-

acje wymagające obiektywnego, bezstronnego i profesjonalnego 

działania; 

• depersonalizacja podmiotów interakcji zawodowej łączy się ze 

specyficznym sposobem radzenia sobie ze stresem poprzez na-

wiązywanie z ludźmi relacji bezosobowych. Traktując innych jak 
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przedmioty. Jednostka próbuje obronić się przed utratą sił. Jest to 

ucieczkowa forma radzenia sobie ze stresem. Ten sposób wiąże się 

z unikaniem bliższych kontaktów psychicznych, nieokazywaniem 

współczucia, obwinianiem innych za własne problemy, odczuwa-

niem lub okazywaniem pretensji z powodu konieczności zajmo-

wania się innymi. Prowadzi to do zaniku sensu wykonywanej pra-

cy. Obronne dystansowanie się emocjonalne od wymagań zawo-

dowych. Chłód i cynizm powodują utratę kompetencji zawodo-

wych lub niemożność rozwoju umiejętności komunikowania się. 

Miejsce postaw partnerskich zajmują postawy dominacji i ocenia-

nia. Depersonalizacja jest negatywną reakcją wyrażoną na ze-

wnątrz [Korlak-Lukasiewicz, 2001: 9]. Dystansowanie się do in-

nych i cynizm w stosunku do pracy to pojawianie się myśli typu: 

„Ta praca jest bez sensu", „Mam już dość tych swoich podopiecz-

nych" a także zachowania wskazujące na skłonność do izolowania 

się. Następuje rozwój negatywnych uczuć, nieprzyjaznych postaw 

i chłodnego podejścia do chorego oraz spadek zaangażowania. 

Czasem etap ten interpretowany jest jako mechanizm obronny 

przed postępującym znużeniem i wyczerpaniem [Rybakiewicz, 

Dyląg, 2004: 423]. 

• obniżone poczucie dokonań osobistych łączy się z niską oceną 

własnej skuteczności działań, poczuciem bezradności. Następuje 

też wyraźne obniżenie jakości wykonywanej pracy. Stosuje się tu 

dwie strategie zachowania: przedłużenie czasu intensywności 

pracy pomimo malejącej skuteczności lub systematyczne uchyla-

nie się od obowiązków. W szczególności rodzi się niechęć do kon-

taktów z ludźmi i tendencje do izolowania się, ucieczki w chorobę, 

absencje lub rezygnacje z zawodu. Jest to negatywna ocena siebie 

w pracy. Mogą się też pojawić takie objawy jak: ucieczka w alko-

hol, narkotyki, próby samobójcze, lęk, poczucie krzywdy [Korlak-

Lukasiewicz, 2001: 9]. 
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Spadek poczucia własnych kompetencji i obniżenie samooceny 

w odniesieniu do wykonywanej pracy to pojawiające się myśli typu: „Już 

nie jestem tak dobry jak dawniej". Zaczyna dominować odczucie zniechę-

cenia wobec swojej pracy. Osoba zaczyna negatywnie oceniać wyniki swo-

jej pracy poza tym czuje się nieszczęśliwa i niezadowolona ze swoich osią-

gnięć ma poczucie braku kontroli nad sytuacją i z trudnością opanowuje 

własne emocje. Do otoczenia odnosi się z niechęcią i podobnymi uczuciami 

darzy też samą siebie [Rybakiewicz, Dyląg, 2004: 423]. 

Te trzy stany opisywane są w literaturze przedmiotu w następujący 

sposób: „Ogromny opór przed codziennym pójściem do pracy, uczucie 

zawodu wobec samego siebie, złość i niechęć, poczucie winy, brak odwagi 

i obojętność, negatywizm, izolacja i wycofanie się, codzienne uczucie zmę-

czenia i wyczerpania, częste spoglądanie na zegarek, wielkie zmęczenie po 

pracy, utrata pozytywnych uczuć w stosunku do klientów, przesuwanie 

terminów spotkań z klientami, awersja do telefonów i wizyt klientów, ste-

reotypizacja klientów, niezdolność do koncentrowania się na klientach i 

ich wysłuchania [Fengler, 2001: 87]. 

Istnieje wiele objawów i sygnałów, które wspólnie tworzą syndrom wy-

palenia się. Oto lista, która powinna być traktowana jako zbiór potencjal-

nych sygnałów ostrzegawczych: 

• wyczerpanie fizyczne - chroniczne zmęczenie bez widocznej przy-

czyny; widoczna może być utrata wagi i apetytu, 

• bezsenność, 

• napięcie mięśniowe - różnorodne bóle bez wyraźnej przyczyny, 

• migrenowe bóle głowy, 

• zmartwienie − zaabsorbowanie pracą, branie pracy do domu, co 

powoduje stopniowe zagarnianie życia rodzinnego, 

• niezdolność do podejmowania decyzji - podjęcie najprostszej de-

cyzji wymaga coraz większego wysiłku, 

• poczucie winy za wyniki swojej pracy - obwinianie siebie za stre-

sujący charakter pracy, 
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• zawalenie pracą - niemożność poradzenia sobie z ilością pracy 

i spokojnego przemyślenia jej jakości, 

• utrata entuzjazmu - mechaniczne reagowanie na zadania często 

pojawia się nuda przy czym nudzenie się może być pozorne, 

• oskarżania innych za niepowodzenia - niezależnie od tego czy nie-

powodzenie jest prawdziwe czy nie obwiniamy za nie wszystkich, 

• niecierpliwość i wybuchy irytacji, 

• utrata zainteresowania - oznaki depersonalizacji, traktowanie in-

nych stereotypowo, często pozytywne uczucia ulegają tłumieniu, 

• nie przyswajanie nowych idei - postawa typu, iż „wszystko już było 

i okazało się bezsensowne", 

• uzależnienie - przyjmowanie nadmiernych ilości środków: uspoka-

jających, alkoholu, nikotyny, 

• cynizm, 

• inercja - pojawiają się problemy ze zrobieniem czegokolwiek, 

normalnie niewielki wysiłek okazuje się ponad siły, 

• narzucona sobie izolacja - normalnie towarzyskie osoby izolują się 

od współpracowników mogą mieć problemy w bezpośrednim ko-

munikowaniu się „twarzą w twarz" [Willan-Horla, 2003: 268]. 

Wypalający się pracownicy z reguły stają się sztywni wobec przestrze-

gania przepisów i procedur ponieważ wyczerpanie nie pozwala na ela-

styczność lub zastanawianie się nad alternatywnymi sposobami działania 

tak niekiedy silnie potrzebnymi w pracy socjalnej. Po jakimś czasie wypa-

lenie się wpływa na zdrowie psychiczne. Charakteryzuje się niskim pozio-

mem energii, samooceny, niskim poziomem poczucia własnego sprawstwa 

oraz zaangażowania w pracę a ponadto nasileniem się fizycznych sympto-

mów stresu oraz społecznym wycofaniem w sytuacji, kiedy wsparcie jest 

pracownikowi najbardziej potrzebne [Schultz, Schultz, 2002: 447]. 

Syndrom wypalenia obejmuje takie reakcje jak: utrata troski o drugiego 

człowieka, obniżone morale, zmniejszona motywacja i chęci działania, 

przesadne dystansowanie się wobec problemów. Podopieczny staje się 
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wówczas przypadkiem nie człowiekiem.  Wypalenie zawodowe jest to 

rodzaj ogólnego stresu przeżywanego jako ogólne rozczarowanie egzy-

stencjalne oraz jest to rodzaj specyficznego stresu zawodowego ściśle 

związanego z konkretnymi warunkami pracy jak również stałym zmaga-

niem się z odpowiedzialnością i zagrożeniem. 

W wypadku wypalenia zawodowego złość i gniew nie są wyrazem buntu 

wobec społeczeństwa, lecz chronicznego wyczerpania psychicznego. Po-

czucia wykorzystania przez innych, poczucia wstydu, samoobwiniania się 

w wyniku utraty poczucia kontroli, poczucia braku głębszego sensu dzia-

łania a nawet i niekiedy życia [Strelau, 2000: 307]. 

Przyczyny wpływające na powstawanie wypalenia się w zawodzie 

Wypalenie zawodowe jest zespołem symptomów występujących łącz-

nie. Mogą one manifestować się w specyficzny dla danej osoby sposób 

iprzybierać rozmaitą intensywność. Istotny jest fa kt, że część tych obja-

wów może pozostawać jako nieuświadomiona oznaka tego zjawiska. Pra-

cownik będzie tłumaczył sobie i otoczeniu, iż uległ krótko trwałemu osła-

bieni ma kłopoty rodzinne lub będzie przytaczał wiele innych usprawie-

dliwień nie zdając sobie sprawy lub nie przyjmując do wiadomości, że w 

rzeczywistości padł właśnie ofiarą wypalenia zawodowego. 

W zawodach społecznych takich jak pracownik socjalny najbardziej pa-

radoksalne jest to, że najczęściej i najszybciej wypalają się osoby nasta-

wione idealistycznie do danej pracy [Świętochowski, 2000: 22]. 

Warunkiem efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy jest 

umiejętne zarządzanie samym sobą, własnym czasem, zdolnościami, wie-

dzą, predyspozycjami. W tej perspektywie niezwykle ważne wydaje się 

rozumienie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w określonej roli 

zawodowej i umiejętność przeciwdziałania ich potencjalnym skutkom. 

Jednym z przejawów nieumiejętnego zarządzania sobą jest wypalenie za-

wodowe, które coraz częściej dotyka reprezentantów różnych zawodów. 

Jest to powoli zaczynający się lub nagle uświadomiony stan wyczerpania 

cielesnego, duchowego, emocjonalnego, występujący zarówno w czasie 
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pracy jak i w czasie wolnym, w kręgu rodziny i przyjaciół często powiązany 

z awersją i chęcią ucieczki. Poprzedza go charakterystyczny długotrwały 

przerost wymagań, nierównoważonych stanem relaksu ani odpoczynku 

[Masłach, 34]. 

W zawodzie pracownika socjalnego występuje na dużą skalę i w sposób 

ciągły intensywne zaangażowanie się w pracę z ludźmi. Pracownik socjal-

ny poznaje intymne problemy emocjonalne, społeczne i fizyczne osób, 

którym udziela wsparcia. Ciągła troska o innych powoduje, że reprezen-

tanci tego zawodu niejednokrotnie płacą wysoką cenę. Stała troska o po-

dopiecznego to często powtarzające się pobudzenie emocjonalne o znacz-

nej sile. Jest to wybitnie stresowe doznanie. Aby móc pracować w zawodzie 

pracownika socjalnego broniąc się stosują techniki emocjonalnego dystan-

sowania się. Dobrze jest, jeśli mogą swoim postępowaniem i dążeniem 

osiągnąć optymalny poziom obiektywizmu i dystansu wobec problemów, z 

którymi się stykają na co dzień w pracy bez jednoczesnej utraty zaintere-

sowania środowiskiem podopiecznych i zawodem. 

W przypadku niemożności uzyskania takiego dystansu dochodzi niekie-

dy do zespołu wypalenia zawodowego. Mówiąc ogólnie polega on na tym, 

że pracownik socjalny, który nie może poradzić sobie ze stresem emocjo-

nalnym traci zainteresowanie dla ludzi i pracy, zaczyna traktować skrzyw-

dzonego prze los i życie podopiecznego i swoją pracę w sposób obojętny 

[Formański, 2000: 370]. 

Zespół wypalenia zawodowego, który objawia się spadkiem motywacji 

do pracy, przedmiotowym traktowaniem podopiecznego, odczuwaniem 

negatywnych emocji dotyka osoby, które bardzo angażują się w swoją 

pracę, wkładają w nią wiele energii i oddają się jej bez reszty. Dlatego też 

w sytuacji wypalenia zawodowego pracownicy, odczuwają wiele nieko-

rzystnych emocji takich jak np.: poczucie winy. Niestety ich zasoby energii 

są tak wyeksploatowane, iż nie są w stanie nic z tym zrobić bez pomocy z 

zewnątrz [Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach]. 
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Przyjmuje się, że przyczynami powstawania zespołu wypalenia zawo-

dowego są w równej mierze cechy osobowościowe i wynikający z nich 

stosunek do pracy jak też struktura i organizacja pracy. 

Cechy osobowościowe, które sprzyjają pojawieniu się wypalenia to: 

• niska samoocena i niepewność, które powodują, że unika się in-

formacji zwrotnych dotyczących funkcjonowania osobistego, za-

wodowego. Utrudnia to korygowanie błędów jak i uzyskiwania in-

formacji o tym, co zostało dobrze zrobione, 

• zaniżone poczucie własnej wartości, trudności z opanowaniem 

własnych emocji, stałe oczekiwanie wzmocnień, potwierdzeń od 

innych są przyczyną załamywania się nawet w efekcie małych 

trudności. Silne negatywne emocje powodują obniżenie efektyw-

ności w pracy a to z kolei wpływa na poczucie kompetencji i wy-

wołuje silny stres, 

• bierność i zależność powiązane z niską samooceną prowadzą do 

ciągłego poszukiwania potwierdzeń wsparcia co utrudnia samo-

dzielne podejmowanie zadań, 

• trudności w opanowaniu i kontrolowaniu emocji zarówno sytua-

cjach związanych z realizacją zadań jak i w relacjach ze współpra-

cownikami, 

• autorytaryzm, tendencje do nadmiernej rywalizacji, nierealistycz-

na ocena własnych możliwości, tendencje do ignorowania innych i 

do manipulacji. 

Stosunek do pracy jako źródło zespołu wypalenia: 

• pierwotny brak motywacji do podjęcia pracy oraz zanik motywacji 

w trakcie wykonywanej pracy brak poczucia kompetencji, 

• nadmierne zaangażowanie w pracę prowadzące do zacierania 

granic między pracą a życiem osobistym, między pracą 

a wypoczynkiem. Zjawisko zachwiania proporcji występuje często 

w nowo tworzących się instytucjach także w pracy skupiającej się 

na pomaganiu innym ludziom. Poświęcanie większości swojego 

czasu pracy bez zadbania o wypoczynek, regenerację sił fizycz-
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nych i psychicznych w krótkim czasie musi wywołać chęć oddale-

nia się zarówno od ludzi jak i od zadań, 

• brak poczucia kompetencji i niemożność zdobycia ich. Wybór pra-

cy spowodowany na przykład przymusem ekonomicznym co po-

woduje, że nie jest się przygotowanym co skutkuje przeżywaniem 

frustracji z powodu złego wywiązywania się z obowiązków, 

• kreowanie siebie jako osoby jedynej i niezastąpionej jako kom-

pensacja poczucia mniejszej wartości w połączeniu z tendencją do 

dominacji prowadzi do konfliktów wzrostu napięcia w zespole, 

• zaangażowanie w pracę jako substytut życia osobistego. Praca ma 

zapewnić zarówno związki uczuciowe z ludźmi jak i dać poczucie 

bezpieczeństwa, zaspokoić potrzebę ważności i kontroli. Nad-

mierna identyfikacja zawodowa pozwala na pewien czas wyciszyć 

problemy osobiste, ale nierozwiązane własne sprawy prędzej czy 

później dadzą znać o sobie. Żadna praca zawodowa nie zastąpi bli-

skich indywidualnych więzi. 

Przyczyny wypalenia wynikające ze struktury i organizacji pracy: 

• praca wymagająca znacznego zaangażowania osobistego znacznej 

odpowiedzialności przy braku możliwości swobodnego wyboru 

realizacji zadań, staje się źródłem stałego niezadowolenia 

i napięcia a także wpływa negatywnie na możliwość zrealizowania 

potrzeby wpływu kontroli i na samorealizację, 

• praca angażująca cały czas pracownika i wymagająca najwyższych 

kwalifikacji może doprowadzić do wyczerpania możliwości psy-

chicznych przez niezaspokajanie potrzeby aprobaty i akceptacji 

oraz ciągłej konieczności sprawdzania się, 

• duże tempo pracy i fizyczne obciążenie powodują wyczerpanie fi-

zyczne a w efekcie także i psychiczne co wpływa na układ immu-

nologiczny i może prowadzić do zaburzeń somatycznych, 

• autokratyczny styl kierowania tłumiący samodzielność skoncen-

trowany na kontroli, powoduje wzrost niepewności i lęku oraz 
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ogranicza poczucie własnej kontroli i potrzebę odpowiedzialności, 

i zaufania u podwładnych, 

• zablokowanie komunikacji zarówno między członkami zespołu jak 

i przełożonymi wpływa na całokształt relacji a zwłaszcza blokuje 

przekazywanie informacji zwrotnych oraz powoduje także wzrost 

agresji i rywalizacji, 

• złe warunki lokalowe i materialne miejsca pracy, 

• niskie płace nieadekwatne do wysiłku i wykonywanej pracyco 

szczególnie dotyczy pracowników socjalnych, 

• niski status zawodowy w hierarchii społecznej. 

Praca zawodowa większości z nas ma zaspokoić potrzebę przynależno-

ści i aprobaty, potrzebę zrozumienia i ładu, bezpieczeństwa, poczucia wła-

snej wartości, pozytywnej samooceny, kontroli i wpływu na przebieg zda-

rzeń. Realizacja tych potrzeb jest związana także ze środowiskiem, w któ-

rym funkcjonuje dana instytucja. Znacznie trudniej zaspokoić te potrzeby 

w instytucjach, gdzie istnienie jest uzależnione od aktualnej koniunktury, 

decyzji politycznych czy też grup rządzących. Porównywanie tego, co jest, z 

tym, co miało być lub mogłoby być gdyby, prowadzi do głębokich frustracji 

a w rezultacie do stresu [Korlak-Lukasiewicz, 2001: 12].  

Warto zwrócić uwagę, że w pracy pracownika socjalnego oprócz obcią-

żenia psychicznego występuje również znaczny wysiłek fizyczny, któremu 

trzeba podołać. Zmęczony pracownik znacznie łatwiej poddaje się wyczer-

paniu emocjonalnemu. Sytuację pogarsza konieczność podejmowania 

ogromnej odpowiedzialności za efekty własnej pracy. 

Uwagi końcowe 

Ogląd analizowanej profesji, jaką jest pracownik socjalny wskazuje, że 

ten zawód nie jest wolny od wystąpienia symptomów wypalenia zawodo-

wego. Najpoważniejszym  źródłem zespołu wypalenia w pracy socjalnej są 

bezpośrednie kontakty z osobami objętymi opieką. Osobiste problemy tych 

osób obciążone są najczęściej silnymi, negatywnymi emocjami: strachem, 

lękiem, obawami o swój los. Pracownik socjalny musi mniej lub bardziej 
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angażować się w te problemy, co może powodować u niej stan trwałego 

napięcia. To z kolei może być i często jest podłożem zespołu wypalenia 

zawodowego [Formański, 2000: 372]. Mechanizm wypalenia zawodowego 

działa na zasadzie błędnego kola przyczyn i skutków - symptomy wypale-

nia są zarówno jednym jak i drugim. Wzajemne oddziaływanie skutków i 

przyczyn wypalenia przebiega w trzech fazach: 

• W fazie pierwszej występuje nadmierne i długotrwałe obciążenie 

pracą, którego człowiek nie jest w stanie pokonać poprzez zwykłą 

aktywność. Rezultatem jest zmęczenie, irytacja i emocjonalne wy-

czerpanie. 

• W fazie drugiej pojawiają się negatywne zdehumanizowane formy 

zachowania się wobec współpracowników, cynizm, apatia i 

sztywność działania. Są one negatywną obroną przed stresem i 

przejawianą w formie emocjonalnego dystansowania się wobec 

problemów zawodowych. 

• W fazie trzeciej, zwanej przez Masłach „wypaleniem terminalnym" 

występują już trwałe zmiany w postawach i motywacji [Strelau, 

2000: 308]. 

Najważniejszymi czynnikami wypalenia zawodowego są w omawianym 

przypadku: niski prestiż zawodu, anonimowość, wysokie wymagania sta-

wiane w pracy, w stosunku do otrzymywanych z tego tytułu gratyfikacji. 

Wypalenie zawodowe powoduje konkretne zmiany w percepcji i zachowa-

niu się wobec drugiego człowieka - podopiecznego, współpracownika, 

współmałżonka [Strelau, 2000: 308]. 

Ofiarom „wypalenia się" w pracy może brakować poczucia bezpieczeń-

stwa lub spełnienia w życiu osobistym. Ponieważ to właśnie w pracy i po-

przez pracę starają się zaspokoić swoje potrzeby. Ciężko pracując i wno-

sząc znaczny wkład w to, co robią udowadniają sobie, że są wartościowymi 

ludźmi. Ceną za przedłużające się przepracowanie jest kumulowanie stre-

su i wydatkowanie energii fizycznej szybciej niż organizm potrafi ją uzu-

pełnić. 
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To właśnie prowadzi do pojawienia się problemów fizycznych i psycho-

logicznych. Prawdopodobieństwo „wypalenia się" jest szczególnie wysokie 

u pracowników socjalnych, którzy wykonują bardzo stresującą i odpowie-

dzialną pracę. 

Summary 

The author describes the phenomenon of burnout among social workers. 

Chronic stress and emotional involvement are the most common causes of 

burnout in this professional group.  

 

[1] A. Bańka, 1992. Czynniki „ wypalenia się " zawodowego u pracowników 
zajmujących się pomaganiem ludziom, w: A. Bańka (red.) Bezrobocie. 
Podręcznik pomocy psychologicznej, Poznań. 

[2] Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach „Nasze sprawy", Podsumowanie warsztatów 
psychologicznych, Katowice-lipiec 2005. 

[3] Fengler, J. 2001. Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, 
Gdańsk. 

[4] Formański, J. 2000. Psychologia, Warszawa. 
[5] Kliś, M. Kossewska, J. 1998. Cechy osobowości nauczycieli a syndrom 

wypalenia zawodowego, „Psychologia Wychowawcza", nr 2. 
[6] Korlak-Lukasiewicz, A. 2001. Problem wypalenia zawodowego u 

pracowników socjalnych, „Praca socjalna" nr 4. 
[7] Masłach, C. Wypalenie się utrata troski o zdrowie człowieka, [w:], 

Psychologia i życie, Ph. G. Zimbardo. 
[8] Rybakiewicz, J. Dyląg, A. 2004. Człowiek w dżungli współczesności, 

Bielsko-Biała. 
[9] Schultz, D. P., Schultz, S. E. 2002. Psychologia a wyzwania dzisiejszej 

pracy, Warszawa. 
[10] Sęk, H. 2000. Wypalenie zawodowe. Przyczyny mechanizmy zapobie-

ganie, Warszawa. 
[11] Strelau, J. 2000. Psychologia. Podręcznik Akademicki, Gdańsk 2000, t. 

3. 
[12] Szmagalski, J. 2004. Wypalenie zawodowe a stres w pracy, „Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze”, Warszawa, nr 4. 
[13] Świętochowski, W. 2000. Wypalenie bez ognia, „Charaktery", Kielce. 
[14] Willan-Horla, L. 2003. Wypalenie zawodowe u pracowników socjal-

nych, [w:] Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XX wieku, E. 
Kantowicz, A. Glubiński, (red.) Toruń. 


