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KONFERENCJA „STRES, WYPALENIE ZAWODOWE, 
SAMOBÓJSTWA – PREWENCJA, POSTWENCJA – 

WŚRÓD FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH 
I PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH”

„Stres, wypalenie zawodowe, samobójstwa – prewencja, postwencja – wśród 
funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników służb społecznych” to mo-
tyw przewodni konferencji, zorganizowanej w 25 października 2013 r. z inicjaty-
wy i przy współudziale Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Fundacji Europejskie Centrum 
Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego oraz 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

W grudniu 2012 r. Marian Kopciuch, szef krakowskiego oddziału Polskie-
go Towarzystwa Higieny Psychicznej, zamykając konferencję „Więzienie a wy-
kluczenie społeczne – doświadczenia polskie i niemieckie”, zwrócił uwagę na 
zdrowotne konsekwencje uprawiania zawodu pomagaczy społecznych, którzy 
bez należytego wsparcia i zrozumienia dla ich służby drugiemu człowiekowi, 
często ulegają stresowi, wypaleniu zawodowemu, a nierzadko występują wśród 
nich nawet przypadki samobójstw. Zapowiedziano wówczas zorganizowanie 
kolejnej debaty poświęconej tej problematyce. Za cel konferencji postawiono 
zaprezentowanie wybranych aspektów, możliwości oraz sposobów prewencji 
i postwencji stresu, wypalenia zawodowego i zamachów samobójczych wśród 
przedstawicieli niektórych służb. Na kanwie zaprezentowanych stanowisk, 
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w oparciu o doświadczenia zaproszonych uczestników, założono również zwró-
cenie uwagi na ten ważny problem, przedstawienie dotychczasowych rozwiązań 
systemowo-praktycznych, stworzenie platformy do poszukiwań nowych rozwią-
zań – wskazując na kierunki w badaniach naukowych wykorzystujące teorię do 
optymalizacji praktyki, zmierzającej do poprawy wycinka opisywanej rzeczywi-
stości. Konferencja zakładała też dynamiczne zasygnalizowanie wagi dostrze-
ganego problemu społecznego. Ustalono ponadto, że pokłosiem konferencji bę-
dzie tom, w którym zebrane zostaną nie tylko omawiane zagadnienia, ale także 
szerszy wybór opracowań autorów zajmujących się tematyką, jedynie hasłowo 
przedstawioną podczas konferencji. Tak zredagowany zbiór będzie stanowił wy-
mierną pomoc dla osób zainteresowanych tematem. Będzie też jedną z niewielu 
pozycji o tej tematyce na rynku wydawniczym.

Konferencję otwarła prorektor Krakowskiej Akademii prof. nadzw. dr hab. 
Barbara Stoczewska, następnie wystąpiła prodziekan Wydziału Psychologii 
i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii doc. dr Małgorzata Leśniak, 
która po krótkim zagajeniu uzasadniającym wybór tematu i sposób jego prezen-
tacji, oddała głos moderatorom. Ich rolę pełnili: dr Marian Kopciuch – neurochi-
rurg, prezes Krakowskiego Oddziału PTHP, dr Andrzej Kurek z Katedry Pedago-
giki Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz mgr 
Andrzej Knapik – pedagog, em. mjr Służby Więziennej.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału 
Lekarskiego Collegium Medicum UJ, konsultant wojewódzki w dziedzinie ge-
riatrii, ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geron-
tologii CM UJ. W referacie „Stres w medycynie”, opisał i zilustrował wybranymi 
parametrami klinicznymi reakcję stresową, stres przewlekły oraz zespół prze-
wlekłego stresu pourazowego (PTSD). Zwrócił uwagę na to, że wszystkie służby 
mundurowe i tzw. pomagacze społeczni, w tym służba zdrowia (pielęgniarki, 
lekarze, ratownicy medyczni), mogą częściej doświadczać i doświadczają zda-
rzeń wysoce traumatycznych. W przypadku niepowodzeń są oni też narażeni na 
ostrą krytykę mediów. Te sytuacje powodują urazy wymagające specjalistycznej 
interwencji medycznej, dlatego tak ważna staje się prewencja i postwencja tych 
zjawisk.

Pytanie o to, czy wypalenie zawodowe, to zaburzenie psychiczne, postawił 
prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz, kierownik Zakładu Psychoterapii Katedry 
Psychiatrii CM UJ. Medykalizacja jest terminem socjologicznym używanym 
do opisania procesu, w wyniku którego pewne rejony życia społecznego stają 
się domeną medyczną i są używane przez przedstawicieli służby zdrowia. Po-
jęcie zwykle używane jest krytycznie wobec zbyt wielkiego wpływu medycyny 
na kształtowanie obrazu, m.in. stanu normalności i patologii. Tak jest właśnie 
w przypadku wypalenia zawodowego. Mówi się o psychiatryzacji. Wypalenie 
zawodowe trudno jest klasyfi kować jako samodzielne zaburzenie psychiczne, ale 
z powodu medykalizacji tego zjawiska i zaprzestania traktowania go jako żmud-
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nego zmagania się z problemami, staje się ono opłacalne dla producentów leków, 
lekarzy czy wreszcie samych diagnozowanych, którzy z racji uznania za chorych, 
mogą czerpać rozmaite korzyści.

„Rola i możliwości mediów w kształtowaniu opinii i postaw” to tytuł ko-
lejnego wystąpienia, w którym prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignato-
wicz, medioznawca i politolog z Katedry Systemów Medialnych i Komuniko-
wania Politycznego Krakowskiej Akademii, zwróciła uwagę na rolę medializacji 
i tabloidyzacji. Odgrywają one destrukcyjną rolę w kształtowaniu opinii i postaw 
na temat zdrowia psychicznego. Jednak są i dobre przekazy: programy popu-
larno-naukowe, debaty publiczne, ale wciąż za mało jest problematyki zdrowia 
psychicznego w mediach.

Ewa Wach, psycholog sądowy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krako-
wie, w referacie „Ustalanie motywacji zamachów samobójczych na podstawie 
wybranych przypadków w służbach mundurowych”, omówiła przeprowadzane 
w Instytucie opinie psychologiczne dotyczące samobójstw funkcjonariuszy po-
licji i służby więziennej. Na ich podstawie trudno jest stwierdzić, czy jedyną 
przyczyną popełnionego samobójstwa były warunki służby, choć niewątpliwie 
mogły one mieć z tym związek, polegający m.in. na dostępie do broni palnej czy 
kontakcie z licznymi sytuacjami stresującymi, ale występowały też inne przyczy-
ny tych tragicznych decyzji, takie jak zawód miłosny, niepowodzenia rodzinne 
czy kłopoty fi nansowe, problemy w pracy zawodowej.

Maciej Szaszkiewicz, emerytowany pracownik Zakładu Psychologii Sądo-
wej Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Małgorzata Leśniak, socjolog z Wydzia-
łu Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, swoje wystąpienia poświęcili analizie atmosfery pracy 
w Służbie Więziennej. O więzieniu jako instytucji opresyjnej i środowisku de-
presyjnym mówił Maciej Szaszkiewicz, zaś Małgorzata Leśniak zaprezentowała 
wyniki badań nad atmosferą pracy w wybranych jednostkach penitencjarnych 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie.

„Problematykę stresu i zachowań suicydalnych na przykładzie analizy 
specyfi ki zawodu pracowników ochrony osób i mienia” przedstawiła Agnieszka 
Malczewska-Błaszczyk, mająca za sobą doświadczenie pracownika ochrony osób 
i mienia. Praca ochroniarza, jak zauważyła, to konwoje, grupy interwencyjne, 
ochrona mienia i obiektów, ochrona VIP-ów, zabezpieczanie imprez masowych 
(mecze, festyny, zgromadzenia), praca w różnych porach dnia i nocy, w niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych. Jeśli do tego zestawu dojdzie niewiedza 
i nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, oraz brak pomocy psychologicznej 
w sytuacjach kryzysowych, systemowych rozwiązań problemów pracowników 
ochrony (takich jak niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, konfl ikty, stres, 
praca w nadgodzinach, w uciążliwych warunkach, niskie zarobki, niski prestiż, 
niski poziom życia – na granicy ubóstwa) – to skutki w postaci wypalenia zawo-
dowego, a niekiedy i samobójstw, są zatrważające.
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Marzena Binczycka-Anholcer, lekarz rodzinny z Katedry Medycyny Spo-
łecznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w referacie „Samobójstwa wśród 
lekarzy”, wymieniła długą listę lekarzy samobójców na przestrzeni dziejów. Ba-
dacze ustalili stosunkowo wysokie współczynniki samobójstw wśród lekarzy 
i adwokatów. Wykonują oni bowiem bardzo odpowiedzialny i stresujący zawód. 
Od decyzji lekarza zależy ludzkie zdrowie i życie, a często w jednej sekundzie 
decyduje on o życiu nierzadko i dwojga ludzi – na przykład w sytuacji cięcia 
cesarskiego. Często sposobem na radzenie sobie ze stresem jest sięganie po środ-
ki farmakologiczne lub alkohol. Ocenia się, że około 40% lekarzy obu płci jest 
uzależnionych od alkoholu. Samobójstwa w tej grupie zawodowej popełniane są 
najczęściej przez zażycie środków farmakologicznych pod wpływem alkoholu 
lub powieszenie. W grupie zawodowej lekarzy odnotowuje się ponadto naduży-
wanie narkotyków, alkoholu oraz częstsze zachorowania na choroby psychiczne 
– wśród których często pojawia się depresja zwiększająca ryzyko popełnienia 
samobójstwa. Lekarze, mając wręcz nieograniczony dostęp do środków farma-
kologicznych, w stanach depresyjnych stosunkowo łatwo mogą targnąć się na 
swoje życie. W ostatnich latach wzrosła liczba samobójstw popełnianych przez 
lekarzy stomatologów. Najczęstszą przyczyną zachowań autodestrukcyjnych jest 
wspomniana depresja. Lekarz dentysta, przyjmując średnio dziesięciu pacjentów 
dziennie, dziesięć razy przeżywa stres ze swoim pacjentem, a nawet załamanie 
nerwowe. Stomatolog, zdając sobie sprawę, że pacjent jest do niego negatywnie 
nastawiony, cierpiący, niecierpliwy i „zły na cały świat”, nie może nauczyć się 
cierpliwości, jedynie empatii. Ponadto praca stomatologa wymaga wbrew po-
zorom ogromnej siły fi zycznej – jest to wielogodzinna praca stojąca, o różnym 
nachyleniu ciała, obciążająca kręgosłup, stawy biodrowe, kolanowe, skokowe, 
barkowe. Obciąża układ krążenia, jest odpowiedzialna i bardzo trudna, a przy 
tym monotonna. Brak perspektyw awansu zawodowego w odróżnieniu od innych 
grup zawodowych również jest czynnikiem wpływającym negatywnie. Stoma-
tolodzy w stosunku do innych grup zawodów medycznych są bardziej podatni 
na nadużywanie alkoholu, narkotyków i środków farmakologicznych. Wśród 
stomatologów notuje się też najwyższy wskaźnik rozwodów. Praca stomatologa 
powoduje niestabilną i niesprzyjającą sytuację rodzinną, problemy małżeńskie, 
separacje, rozwody, brak kontaktu z dziećmi, a więc dezintegrację życia rodzin-
nego i społecznego. U stomatologów często występuje schizofrenia z omamami 
słuchowymi oraz zaburzenia osobowości. Jako główne przyczyny stresu wśród 
lekarzy prelegentka wymieniła ponadto dużą odpowiedzialność zawodową, wy-
palenie zawodowe, niemożność pogodzenia pracy zmianowej (dyżury nocne) 
z obowiązkami rodzinnymi, późne macierzyństwo lub brak dzieci, konieczność 
stałego kształcenia (zdobywanie specjalizacji i stopni naukowych).

Atmosfera pracy w placówkach pomocy społecznej stała się z kolei przed-
miotem rozważań Marioli Bocheńskiej oraz Krystyny Kluz z Wydziału Psy-
chologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii. Mariola Bocheńska 
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zwróciła uwagę, że niski prestiż zawodu pracownika socjalnego, nadmiernie roz-
budowany zakres zadań, niskie wynagrodzenie, warunki lokalowe, ograniczone 
możliwości rozwoju zawodowego, zła organizacja pracy, trudności we współpra-
cy z przełożonymi, podmiotami zewnętrznymi, koleżankami i kolegami z pracy, 
postawy i zachowania klientów – to główne stresory wpływające także na niską 
satysfakcję zawodową.

Temat stresu w policji podjęła podinspektor Małgorzata Polonka, kierow-
nik Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Z zało-
żenia praca z człowiekiem dopuszczającym się czynu zabronionego lub grupą 
agresywną powoduje narażenie na szczególnie drastyczne widoki i niebezpiecz-
ne sytuacje. Charakteryzuje ją powtarzalność i przewlekłość. Taka sytuacja 
wymagała objęcia funkcjonariuszy policji badaniami dotyczącymi wypalenia 
zawodowego. Badaniami objęto wszystkie garnizony. Badano funkcjonariuszy 
między 6 a 15 rokiem służby, w służbie prewencyjnej i kryminalnej. Najczę-
ściej występujące dolegliwości wśród tej grupy zawodowej to choroby układu 
krążenia i nadciśnienie, grupa chorób migrenowych, choroby układu pokarmo-
wego i układu oddechowego. Jednak najważniejszym skutkiem długotrwałego 
stresu jest zaburzenie pracy układu odpornościowego. Po analizie wyników ba-
dań stworzono systemowe rozwiązanie w zakresie prewencji i postwencji stresu 
w policji, wydano m.in. zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie 
form i metod wykonywania niektórych służbowych zadań przez psychologów 
pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych policji.

Na koniec Zygmunt Lizak, były dyrektor okręgowy Służby Więziennej 
w Krakowie, członek Rady Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Społecznych, zauważył, że wszyscy żołnierze i funkcjonariusze służb: policjanci, 
strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR-u, Straży Granicznej, Służby 
Celnej i Służby Więziennej – służą. Wiąże ich specyfi czny stosunek służbowy, 
są powoływani do służby, składają przysięgę, że będą służyć nawet za najwyższą 
cenę. Odpowiedzialne pełnienie służby to ich obowiązek. Podobnie sprawa ma 
się z lekarzami, nauczycielami, psychologami, pedagogami, pracownikami so-
cjalnymi i wieloma innymi zawodami tzw. pomagaczy społecznych. Stawia się 
im najwyższe wymagania, mówi o wysokim prestiżu tych zawodów, szczególnie 
podczas państwowych i branżowych uroczystości, świąt czy akademii. Ale czy 
się go buduje w postaci stosownej gratyfi kacji? Wystarczy przejrzeć i porównać 
strukturę płac, a okaże się, że wielu ludzi tak ważnych dla państwa i tak „cenio-
nych” – może śmiało ustawić się w kolejce dla klientów pomocy społecznej.

Prewencja i postwencja w zakresie stresu, wypalenia zawodowego wśród 
funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników służb społecznych jest więc 
konieczna i powinna być rozwijana. Potwierdziła to także ożywiona, wielowąt-
kowa dyskusja pod koniec obrad.


