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Stres w zawodach wysokiego ryzyka / 
Stress in high-risk occupations

Konrad Harasim
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH

Siedlce, Poland

Abstract
The broadly understood human functioning in the situation of professional work is the subject of 
interest in many fields of science. Nowadays, more and more often the attention of theoreticians and 
psychologists - researchers focuses on issues related to stress experienced in the workplace, ways of 
dealing with it and its consequences manifesting in many spheres of human life. Particularly exposed - 
on the negative effects of stress - by a social group are representatives of high-risk occupations. Analyz-
ing the theoretical and empirical aspects concerning the impact of stress on the functioning of people, 
an attempt was made to answer the question: What conclusions can be drawn in order to strengthen 
the welfare of members of disposable groups?
Keywords: stress, disposable groups, public safety; psychological well-being.

WSTĘP

Słowami wybitnego kanadyjskiego uczonego, fizjologa Hansa Selye’go pra-
gnę rozpocząć rozważania na temat zjawiska stresu. Cytowana przeze mnie 
myśl została wybrana co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jej autor 

uważany jest za prekursora badań nad zjawiskiem stresu w medycynie i jako je-
den z pierwszych naukowców zaczął używać terminu stres (Heszen - Niejodek, 
1999; Łosiak, 2008). Po drugie, zwraca on uwagę nie tylko na nieswoisty cha-
rakter reakcji stresowej organizmu, ale również wskazuje, iż zjawisko stresu do-
tyczy każdego człowieka, niezależnie od wykonywanej pracy, sytuacji życiowej, 
czy obiektywnej wielkości „żądań” stawianych jednostce. Niewątpliwie fakt, iż 
we współczesnym świecie pojęcie stresu przeniknęło do języka potocznego, przy 
jednoczesnym stałym rozwoju koncepcji teoretycznych stresu psychologicznego, 
świadczy o jego coraz bardziej uświadamianej obecności w życiu każdego czło-
wieka (Ratajczak, 2000). 

Osoby wykonujące zawody wysokiego ryzyka (wiążące się z dużą odpowiedzial-
nością przy jednoczesnym ryzyku utraty zdrowia lub życia) – górnicy, żołnie-
rzem, policjanci – przystępując do zawodu liczą się z tym, że negatywnie może 



44 45Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Harasim K.: Stres w zawodach wysokiego ryzyka

wpływać na ich dobrostan. Jednocześnie – najczęściej na skutek wypalenia – 
przestaje mieć to pierwszorzędną rolę – skupiają się na unikaniu (często pozor-
nym, nieudanym) zagrożeń a nie na wzmacnianiu swojego funkcjonowania.

Bezsprzecznie na immanentną obecność stresorów w życiu zawodowym, naraże-
ni są członkowie grup dyspozycyjnych1. „Grupą dyspozycyjną nazywamy szcze-
gólny rodzaj grupy, posiadający kształtowaną przez państwo strukturę oraz hie-
rarchiczność, polegającą na tym, iż mniejsze grupy składają się na większe. Grupy 
w  całości podporządkowane są dysponentowi” (Kurasz, 2008). Grupy dyspozy-
cyjne, to wyspecjalizowane służby o  charakterze militarnym, paramilitarnym, 
ochotniczym czy cywilnym. Pełnia one wobec społeczeństwa role służebnąa ich 
funkcjonowanie jest skodyfikowane (wojsko, Policja, służby specjalne, Straż Po-
żarna). Wymienione służby nie zamykają katalogu, przywołane zostały celem 
egzemplifikacji.

Intensywny rozwój badań nad zjawiskiem stresu nie przyczynił się jednak do 
stworzenia jednej, powszechnie akceptowanej definicji (Heszen - Niejodek, 
1999). Brak porozumienia między badaczami w kwestii wypracowania jednoli-
tej teorii stresu wynika między innymi z  faktu, iż zjawiskiem tym zajmują się 
przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak: biologia, psychologia, socjo-
logia, medycyna pracy i epidemiologia (Le Blanc, de Jonge i Schaufeli, 2007). Na 
przestrzeni ostatnich 60-ciu lat powstało wiele teorii i koncepcji stresu, z których 
część zostanie pokrótce przytoczona w dalszej części pracy. 

Jak wskazuje Irena Heszen - Niejodek (1999), można – analizując dotychczasową 
literaturę przedmiotu – wyróżnić trzy nurty w definiowaniu stresu psychologicz-
nego. Pierwszy z nich zakłada, iż stres jest bodźcem, sytuacją lub wydarzeniem 
zewnętrznym o określonych właściwościach. W tym rozumieniu stres traktowa-
ny jest jako sytuacja trudna. Według L.L. Janisa (1958) stresem nazywamy taką 
zmianę w otoczeniu, która u przeciętnego człowieka wywołuje wysoki stopień na-
pięcia emocjonalnego, przeszkadzający w normalnym funkcjonowaniu. W oma-
wianej grupie definicji stresu umieścić można także koncepcję zmian życiowych 
T. Holmesa i R. Rahe’a (1967) wyszczególniającą kilkadziesiąt zmian życiowych, 
wymagających wysiłku przystosowawczego jednostki, np. śmierć bliskiej osoby, 
rozwód, zmiana pracy, choroba. 

W drugim nurcie definiowania pojęcia stresu psychologicznego przyjmuje się, iż 
jest on reakcją wewnętrzną (zwłaszcza emocjonalną) jednostki doświadczaną na 
skutek czynników zewnętrznych – stresorów. Takie definiowanie stresu wywodzi 
się z nauk medycznych, a wśród przedstawicieli takiego pojmowania omawiane-
go zjawiska można wyróżnić wspomnianego na początku niniejszego rozdziału 
pioniera badań nad zagadnieniem stresu – Hansa Selye’go. Według niego stres 
jest nieswoistą reakcją organizmu na wszystkie stawiane mu wymagania. Selye 
twierdził, iż wszystkie czynniki zewnętrzne oddziałujące na człowieka oprócz 
swoistego, czyli specyficznego działania, wywołują również niespecyficzne „żą-
danie aktywności jako takiej”, co jest istotą stresu (Selye, 1977). 

1 Autorem koncepcji: grup dyspozycyjny” jest Jan Maciejewski.
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Jednakże przytoczone powyżej dwa sposoby rozumienia stresu psychologicz-
nego, odwołujące się jedynie do czynników zewnętrznych bądź wewnętrznych, 
okazały się być niewystarczającymi. Już w pierwszych definicjach stresu psycho-
logicznego podkreślano, iż jest on zjawiskiem dwuczłonowym, na które składa-
ją się zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne (Reykowski, 1966). Póź-
niejsze różnice między badaczami zjawiska stresu wynikały z  tego, że stresem 
nazywali inne człony tego złożonego zjawiska (Heszen - Niejodek, 1999). Osta-
tecznie, przełomem w rozumieniu stresu psychologicznego okazała się relacyjna 
i poznawczo – subiektywistyczna koncepcja Richarda Lazarusa i Susan Folkman 
(1984). Według nich stresem jest „określona relacja między osobą a otoczeniem, 
która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i za-
grażająca jej dobrostanowi” (1984, s.  19). Główną myślą zawartą w  propozycji 
Lazarusa było traktowanie stresu nie jako stanu przeżywanego przed jednostkę, 
ale jako czegoś, co jednocześnie obejmuje podmiot i jego otoczenie, a także wza-
jemne relacje między nimi (Łosiak, 2008). Takie wielopoziomowe, interakcyjne 
podejście do zjawiska stresu stało się dominującym paradygmatem w psycholo-
gii stresu na wiele lat kolejnych badań (Heszen - Niejodek, 2002). W swojej pra-
cy będę posługiwać się przytoczoną powyżej definicją stresu według Lazarusa 
i Folkman. 

WOKÓŁ KONCEPCJI STRESU

Prekursorami problematyki stresu, jak słusznie zauważa Jan Terelak (2008), na-
zwać należy naukowców, których macierzystym obszarem zainteresowań była 
biologia i  fizjologia człowieka. Rozważania na temat stresu, prowadzone na 
gruncie wymienionych wyżej dziedzin nauki stały się podstawą biologicznych 
i fizjologicznych koncepcji stresu. Niezwykle ważną kwestią, która tłumaczy po-
wstanie biologicznych, a także medycznych koncepcji stresu, są jego negatywne 
zdrowotne następstwa, spowodowane pośrednio przez czynniki psychologiczne, 
lecz bezpośrednio – przez procesy biologiczne (Łosiak, 2008). Dlatego też pokrót-
ce zostaną przedstawione koncepcje biologiczne stresu: koncepcja homeostazy 
oraz koncepcja stresu – dystresu Selye’go.

Pierwszą z prezentowanych biologicznych koncepcji stresu – koncepcję homeos-
tazy sformułował w latach dwudziestych XX wieku amerykański fizjolog Walter 
Cannon. Zauważył on, iż każdy organizm wielokomórkowy, a w szczególności 
organizm ludzki, dzięki odpowiednim procesom fizjologicznym i  biochemicz-
nym jest w stanie zachować własną, wewnętrzną stałość, pomimo różnorodnych 
zmian środowiska zewnętrznego, często zakłócających czynności organizmu 
lub wręcz zagrażających jego życiu (1927, za: Terelak, 2008). Wobec takich za-
burzających bodźców, organizm uruchamia reakcję „walki lub ucieczki”, celem 
przywrócenia równowagi. W  reakcji tej istotną rolę odgrywa układ nerwowy 
i endokrynologiczny, dzięki którym człowiek może poradzić sobie z zagrożenia-
mi zewnętrznymi. Działanie poszczególnych układów narządów i  hormonów 
sprawia, że organizm – będąc w stanie wzmożonego pobudzenia – może ratować 
się ucieczką lub też walczyć z  niebezpieczeństwem (Ogińska – Bulik i  Juczyń-
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ski, 2008). Cannon twierdził zatem, że dzięki tym mechanizmom regulacyjnym, 
żywy organizm może w korzystny dla siebie sposób odpowiadać na różne bodźce 
płynące ze środowiska. 

Najważniejszym terminem wprowadzonym do fizjologii przez tego wybitnego 
uczonego jest pojęcie homeostazy, która oznacza „zdolność do pozostawania ta-
kim samym” dzięki wspomnianym wyżej mechanizmom regulacyjnym działają-
cym na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. To właśnie mechanizm sprzę-
żenia zwrotnego pozwala utrzymać na stałym poziomie różne istotne parametry 
fizyczne i chemiczne organizmu. (Cannon, 1927, za: Terelak, 2008, s. 23; Łosiak, 
2008). W tym ujęciu homeostaza implikuje prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu w granicach, w jakich zdolny jest on do szybkiej adaptacji do zmieniających 
się warunków środowiska, przy zachowaniu różnych własności wewnętrznego 
środowiska, charakterystycznych dla danego organizmu (Terelak, 2008). 

Koncepcja homeostazy Waltera Cannona dowodzi, iż istnieje biologiczne podło-
że mechanizmów jednostki, które pozwalają utrzymywać własną odrębność po-
mimo ciągłego nacisku czynników pochodzących z zewnątrz. Należy pamiętać, 
że samo pojęcie homeostazy jest w  pewnym stopniu wyobrażeniem idealnym, 
gdyż organizm – po reakcji na bodziec zewnętrzny – nie zawsze powraca do sta-
nu poprzedzającego tę interakcję. Jednakże wzajemne uzupełnianie się koncep-
cji: homeostazy, adaptacji i stresu, pozwala wyjaśnić wiele mechanizmów życio-
wych, nie tylko w biologicznej sferze życia człowieka, ale również na poziomie 
psychologicznym i społecznym (Terelak, 2008).

Koncepcja homeostazy i  teoria adaptacji wywarły znaczący wpływ na powsta-
nie teorii stresu fizjologicznego, na bazie których powstawały koncepcje psycho-
logiczne prezentowanego zjawiska (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008, Terelak, 
2008). Jak zauważają cytowani autorzy, związek teorii adaptacji z teorią stresu jest 
najbardziej widoczny w naukowej twórczości wspomnianego we wstępnych roz-
ważaniach pioniera badań nad stresem fizjologicznym – Hansa Selye’go. Wpro-
wadził on pojęcie General Adaptation Syndrome (Ogólny Zespół Adaptacyjny), 
które stanowi jeden z głównych elementów jego teorii stresu – dystresu (Heszen 
– Niejodek, 1999, Bańka, 2002, Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008, Terelak, 2008).

Hans Selye – chirurg i fizjolog – prowadząc w latach trzydziestych XX w. bada-
nia laboratoryjne, których celem miało być odkrycie nowego hormonu, stwier-
dził istnienie ogólnego, niespecyficznego zespołu reakcji organizmu żywego na 
różnego rodzaju uszkodzenia (Łosiak, 2008). Badacz sformułował więc tezę, iż 
wszystkie czynniki zewnętrzne, na których działanie wystawiona jest jednostka, 
powodują – pomijając swoiste, czyli specyficzne działanie – reakcję nieswoistą 
(Selye, 1977). Owa niespecyficzna aktywność organizmu polega na zwiększeniu 
potrzeby przystosowania się do nowej sytuacji i powrotu do stanu normalnego. 
Zatem – najkrócej ujmując – stresem w ujęciu Selye’go jest każda niespecyficzna 
reakcja organizmu występująca jako odpowiedź na działanie szkodliwych bodź-
ców zewnętrznych (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008). Owe szkodliwe czynniki 
wywołujące reakcję stresową, zostały przez badacza nazwane stresorami, zaś od-
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kryty wzorzec reakcji organizmu – Ogólnym Zespołem Adaptacyjnym (General 
Adaptation Syndrome) (Selye, 1977).

Ogólny Zespół Adaptacyjny, stanowiący pierwszą linię obrony organizmu przed 
szkodliwymi bodźcami zewnętrznymi, przebiega w trzech stadiach: reakcji alar-
mowej, odporności i wyczerpania (Reykowski, 1966, Siek, 1989, Ogińska – Bulik 
i Juczyński, 2008). 

W fazie reakcji alarmowej, obejmującej etap szoku i przeciwdziałania szokowi, 
działanie stresora zostaje zarejestrowane przez narządy zmysłów, a  informacja 
o nim przekazywana jest do współczulnego układu nerwowego i gruczołów we-
wnątrzwydzielniczych. Działanie tych struktur organizmu ma na celu zmobili-
zowanie jego sił obronnych do poradzenia sobie z zagrożeniem. W wyniku ich 
aktywności, podwyższa się ciśnienie krwi i  jednocześnie zwiększa jej krzepli-
wość, serce bije szybciej, mięśnie otrzymują dodatkową energię - zapasy cukru 
i tłuszczów wyrzucone przez wątrobę. W taki oto sposób organizm zostaje przy-
gotowany do zwiększonego wysiłku i sprostaniu wyzwaniu (Ratajczak, 2002). 

W  fazie odporności, organizm koncentruje się na zwalczaniu zagrożenia, po-
święcając zasoby energetyczne innych funkcji fizjologicznych i psychologicznych 
na funkcje obronne. Takie działanie może prowadzić do wyczerpania zapasów 
energetycznych organizmu (Ogińska – Bulik i  Juczyński, 2008). Jeśli działanie 
szkodliwych czynników na organizm jest zbyt intensywne lub przedłuża się, po-
jawia się faza wyczerpania. W tym stadium uogólnione pobudzenie organizmu 
nie służy już zwalczaniu stresora (Terelak, 2008). W konsekwencji dochodzi do 
rozregulowania funkcji fizjologicznych wyczerpanej jednostki, przez co narażo-
na jest na zaburzenia i  choroby, zwane chorobami adaptacji (Ogińska – Bulik 
i Juczyński, 2008). W stadium wyczerpania pojawić się mogą względnie trwałe 
reakcje patologiczne ze strony osłabionego organizmu, co w dalszej perspektywie 
doprowadzić może nawet do jego śmierci (Bańka, 2002; Terelak, 2008). 

W  koncepcji Hansa Selye’go człowiek w  sytuacji, gdy działają na niego nieko-
rzystne bodźce zewnętrzne, może zachować się w dwojaki sposób: albo wycofać 
się, uciec z obszaru oddziaływania stresora, albo podjąć trud adaptacji do sytu-
acji. Wypracowanie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej w  stosunku do nowych 
czynników jest zadaniem wymagającym inwestycji i kosztów organizmu w po-
staci wysiłku fizycznego i psychicznego (Bańka, 2002). 

Przytaczając koncepcję stresu Selye’go należy również wspomnieć o  wprowa-
dzonym przezeń rozróżnieniu stresu na dwie kategorie: dobry stres (good stress) 
lub eustres (eustress) i zły stres (bad stress) lub dystres (distress). Mianem eustresu 
określił on stresory pozytywnie motywujące człowieka do wysiłku i dążenia do 
osiągnięć, natomiast pod pojęciem dystresu rozumiał te czynniki, które niosą 
cierpienie, i  dezintegrację psychiczną (Terelak, 2008). Warto zauważyć, że eu-
stres, który początkowo działa korzystnie i  pobudzająco na organizm, może 
z  czasem stać się dystresem. Jest to prawdopodobne, gdy poziom stresu wciąż 
wzrasta, przekraczając możliwości adaptacji i  tolerancji stresu danej jednostki 
(Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008).
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Przytoczona koncepcja stresu – dystresu Hansa Selye’go spotkała się z krytyką, 
m.in. z powodu enigmatyczności pojęcia „stres” (Kozłowski, 1986; za: Ogińska - 
Bulik i Juczyński, 2008). Jednak należy podkreślić jej zalety, takie jak: zwrócenie 
uwagi na procesy hormonalne zachodzące w sytuacji stresu, odróżnienie stresu 
pozytywnego (mobilizującego) od negatywnego (destruktywnego), czy też rozu-
mienie stresu jako procesu adaptacyjnego (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008).

Medyczne koncepcje stresu zajmują się terapią skutków stresu, wynikających 
z  wyczerpania organizmu, które – zgodnie z  wyżej przytoczoną koncepcją 
Selye’go – może być następstwem stresu (Terelak, 2008). Koncepcje te w większo-
ści oparte są na modelu stres-choroba, co oznacza, że ich twórcy upatrują w tzw. 
stresowych zdarzeniach życiowych przyczyn chorób psychosomatycznych (Step-
toe, 2007; za: Terelak, 2008). 

Głównym założeniem koncepcji stresowych wydarzeń życiowych jest fakt, iż na 
funkcjonowanie człowieka istotny wpływ wywierają codzienne doświadczenia, 
będące czynnikami stresu. Przedstawiciele tego nurtu teorii stresu podejmowali 
próby standaryzacji odpowiednich narzędzi do pomiaru stresogenności zdarzeń 
życiowych, które następnie były wykorzystywane w praktyce klinicznej. Należy 
jednak pamiętać o pewnych słabościach tego podejścia do zjawiska stresu: braku 
odwołania do określonej teorii psychologicznej oraz trudnościach natury meto-
dologicznej w pomiarze stresogenności zdarzeń życiowych (Terelak, 2008).

Próby stworzenia odpowiedniego narzędzia do pomiaru wpływu życiowych 
zdarzeń stresowych zostały podjęte przez Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a, 
którzy zakładali, iż krytyczne zdarzenia życiowe prowokują do zmian w przy-
zwyczajeniach danej jednostki, przez co wymagają adaptacji do nowej sytuacji 
i wypracowania wzorców radzenia sobie ze stresem, które nie znajdują się w jej 
dotychczasowym repertuarze zachowań (1967). Narzędziem stworzonym i udo-
skonalanym na przestrzeni lat przez wspomnianych badaczy była Skala Społecz-
nego Ponownego Przystosowania się (Social Readjustment Rating Scale – SRRS), 
zwana również Listą Stresujących Zdarzeń Życiowych. Zawierała ona 43 sytuacje, 
o negatywnym, jak i pozytywnym znaczeniu dla człowieka, np. śmierć współ-
małżonka, zwolnienie z  pracy, rozwód, uwięzienie, choroba, ślub, narodziny 
dziecka. Każde z wymienionych w SRRS zdarzeń ma przypisaną wartość, zaś ich 
suma informuje o poziomie doświadczanego stresu (Ogińska – Bulik i Juczyński, 
2008). 

W tym samym nurcie koncepcji stresu wspomnieć należy propozycję Barbary S. 
i Bruce’a P. Dohrenwendów. Zakładali oni, iż stresowe wydarzenia życia codzien-
nego mogą zostać wywołane zarówno obiektywnymi czynnikami środowiska ze-
wnętrznego, jak i subiektywnymi właściwościami wynikającymi z indywidual-
nej charakterystyki człowieka. Czynnikami obiektywnymi, zewnętrznymi, mogą 
być, np.: hałas, klimat, przyspieszenie, zanieczyszczenie, zaś subiektywnymi: ce-
chy osobowościowe, poziom inteligencji, temperament. Sytuacje dnia codzien-
nego mogą wywołać u jednostki stres, który jest modyfikowany przez mediatory 
zewnętrzne i  wewnętrzne. Zewnętrznymi mediatorami może być pomoc spo-
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łeczna, wsparcie społeczne, natomiast wewnętrznymi: samoocena, poziom aspi-
racji, zdrowie. Efekty tej interakcji czynników i mediatorów stresu mogą mieć dla 
człowieka charakter neutralny, pozytywny lub negatywny (1974). 

Pozytywny aspekt konsekwencji stresu w życiu człowieka podkreśla koncepcja 
kryzysów życiowych, zaproponowana przez amerykańskiego psychiatrę Gerarda 
Caplana. Badacz ten pod pojęciem kryzysu rozumiał stan emocjonalnego stresu, 
który zmusza organizm do przeciwstawienia się stresorom przez zmobilizowa-
nie własnych mechanizmów obronnych. W swojej koncepcji Caplan podkreśla jej 
aspekt rozwojowy, gdyż zakładał, że osobowość człowieka nie rozwija w sposób 
stopniowy, ale skokowo, od kryzysu do kryzysu. W toku rozwoju osobniczego, 
człowiek staje wobec kryzysów psychospołecznych, które musi rozwiązać sam, 
w  oparciu o  własne możliwości determinowane dojrzałością biologiczną, psy-
chologiczną i społeczną. Caplan wyodrębnił owe kryzysy odwołując się do teo-
rii rozwojowych cykli życiowych Eriksona, i są to, np.: autonomiczność v. wstyd 
i niepewność (wczesne dzieciństwo), kryzys tożsamości v. rozproszenie (młodzień-
czość), integracja v. utrata nadziei (starość) (1964, za: Terelak, 2008).

Zatem Gerard Caplan w swojej koncepcji kryzysów życiowych akcentuje dwu-
aspektowość reakcji człowieka na stres. Sytuacja kryzysowa, na którą składa 
się wiele trudności życiowych jednocześnie, może prowadzić do dezorganizacji 
funkcjonowania człowieka, ale także do jego większej dojrzałości psychicznej. 

Podobne założenie o rozwojowych konsekwencjach sytuacji kryzysowych w ży-
ciu człowieka leży u  podstaw koncepcji dezintegracji pozytywnej Kazimierza 
Dąbrowskiego. Według niego, rozwój psychiczny przebiega poprzez rozluźnienie 
pierwotnej spoistości całości, czyli integracji pierwotnej, aby mogło nastąpić sca-
lenie jej elementów na wyższym poziomie. Proces ten Dąbrowski nazwał dezin-
tegracją pozytywną, gdyż nowopowstała struktura jest równie sprawna i zwarta, 
jak poprzednia, przy czym jednocześnie zaszła pozytywna zmiana rozwojowa 
(1964). Jednak kryzys rozwojowy człowieka w  koncepcji Dąbrowskiego może 
mieć nie tylko progresywny, ale również stagnacyjny charakter, gdy po kryzysie 
jednostka powraca na ten sam poziom rozwoju. Najmniej korzystną sytuacją jest 
regresja występująca w  przypadku cofnięcia się po kryzysie na niższy poziom 
rozwoju. W obu przypadkach mówimy o dezintegracji negatywnej, a taka sytu-
acja może mieć miejsce np. w przypadku chorób zaburzających procesy rozwo-
jowe (Terelak, 2008).

W  przypadku obu przytoczonych wyżej koncepcji stresu można zauważyć, iż 
mimo odmiennego rozumienia pojęcia stres, autorzy zakładają istnienie interak-
cji czynników zewnętrznych i wewnętrznych w jego przebiegu. Relacje zachodzą-
ce między tymi dwiema kategoriami czynników zostały podkreślone w psycho-
somatycznych koncepcjach stresu.

W nurcie psychosomatycznym stres definiowany jest jako konkretny opis reak-
cji stresowych, przy mniejszym nacisku na ogólną charakterystykę czynników 
go wywołujących (Terelak, 2008). Teorie psychosomatyczne stresu opierają się 
na kilku podstawowych założeniach. Po pierwsze, zakłada się, iż istnieją fizjo-
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logiczne korelaty emocji, a  także zależność między długotrwałymi i  intensyw-
nymi emocjami a zdrowiem fizycznym. Po drugie, zmienne psychologiczne i fi-
zjologiczne reprezentują różne aspekty emocji. Założenie to nazwano jednością 
psychosomatyczną. Kolejne główne twierdzenie koncepcji psychosomatycznych 
zakłada, że aby powstał syndrom psychosomatyczny, konieczna jest wrodzona 
słabość określonego narządu (Łazowski, 1985; za: Terelak, 2008). 

W  piśmiennictwie najczęściej przywołuje się trzy szczegółowe koncepcje psy-
chosomatyczne stresu: konfliktów swoistych Alexandra, reakcji niespecyficznych 
Mahla i  indywidualnej reakcji swoistej. Koncepcja Alexandra zakłada, że bo-
dziec pochodzący z zewnątrz powoduje konflikt swoisty dla określonej choroby, 
w czym pośredniczy lęk, którego skutkiem mogą być reakcje regresyjne w sferze 
zachowań, jak i na poziomie fizjologicznym (1950; za: Terelak, 2008). Zatem teo-
ria ta tłumaczy, iż chorobowe objawy psychosomatyczne stanowią symboliczne 
cielesne reprezentacje nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych jednost-
ki. Druga z najczęściej przywoływanych koncepcji psychosomatycznych stresu 
zakłada, że bodziec środowiskowy wywołuje stres, w wyniku którego mamy do 
czynienia z długotrwałym, chronicznym lękiem, któremu towarzyszą reakcje fi-
zjologiczne. Owe objawy fizjologiczne zdeterminowane są przez wrodzoną sła-
bość danego organu. Natomiast w koncepcji indywidualnej reakcji swoistej za-
kłada się, iż stresogenne bodźce środowiskowe powodują reakcję emocjonalną 
uzależnioną od cech jednostki, nie zaś od rodzaju konfliktu (Łazowski, 1985; za: 
Terelak, 2008).

Ostatnią z koncepcji medycznych stresu, którą chciałabym pokrótce przedstawić, 
jest zaproponowana przez Aarona Antonovsky’ego salutogenetyczna teoria stre-
su. Jej podstawowym filozoficznym założeniem jest fakt, iż „organizm ludzki ze 
swej natury znajduje się w dynamicznym stanie heterostatycznego braku równowa-
gi. Bez względu na to, czy stresory są pochodzenia wewnętrznego, czy zewnętrznego 
[...], nieustannie spotykamy się z bodźcami, na które nie mamy gotowej, adekwatnej 
odpowiedzi adaptacyjnej, na które musimy jakoś zareagować [...]” (Antonovsky, 
1987, s. 191; za: Sęk i Ścigała, 2000). Zatem w ujęciu tego autora, stresory sprzyjają 
uruchamianiu zachowań adaptacyjnych, w których wykorzystywane i wzboga-
cane są zasoby odpornościowe człowieka. Jednocześnie Antonovsky zaznacza, 
że stres pojawia się dopiero wtedy, gdy reakcje adaptacyjne człowieka nie są sku-
teczne (Sęk, 2002). Kluczowym pojęciem w teorii salutogenetycznej jest poczucie 
koherencji, czyli określony sposób postrzegania świata jako zrozumiałego, stero-
walnego i sensownego. To właśnie od tego mechanizmu psychologicznego zależy, 
czy dane bodźce odbieramy jako stresory. Jednocześnie Antonovsky podkreśla, 
że ogólne zasoby odpornościowe w interakcji ze stresorami nie dopuszczają do 
powstania stresu (Terelak, 2008). Odwołanie do psychologicznego mechanizmu 
poczucia koherencji w koncepcji medycznej Antonovsky’ego nawiązuje do psy-
chologicznych koncepcji stresu, które zostaną pokrótce przedstawione w dalszej 
części niniejszej pracy. 

Omawiając psychologiczne koncepcje stresu zawarte w dotychczasowej literatu-
rze przedmiotu należy na wstępie zaznaczyć, iż w czasach, gdy w psychologii nie 
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operowano jeszcze pojęciem stresu, powstała jedna z koncepcji, wnosząca istotne 
elementy do wyjaśnienia mechanizmu psychologicznego zachowania się człowie-
ka w sytuacji trudnej. Ową sytuacją trudną była sytuacja „braku i udaremnienia”, 
wywołująca w człowieku frustrację – główne zjawisko opisane w koncepcji fru-
stracji S. Rosenzweiga i J. Dollarda. Frustracja, podobnie jak stres, jest terminem 
niejednoznacznym i może być rozumiana zarówno jako sytuacja frustrująca lub 
warunki ją wywołujące, skutki frustracji u danej osoby, jak i jej skutki przejawia-
jące się w sposobie reagowania. Wspomniani autorzy tej koncepcji zaznaczają, iż 
frustracja zachodzi wtedy, gdy zostaje przerwany ciąg zachowań prowadzących 
do osiągnięcia określonego celu. Punktem wyjścia w koncepcji frustracji jest ana-
liza zachowania jednostki wobec przeszkód, które utrudniają lub uniemożliwiają 
określoną aktywność. Można więc twierdzić, iż koncepcja frustracji jest częścią 
bardziej ogólnej teorii zachowania, która próbuje wyjaśnić pewne mechanizmy 
zachowania człowieka w sytuacji stresowej (Terelak, 2008). 

Koncepcja, której autor – Irving L. Janis – jako jeden z pierwszych badaczy użył 
pojęcia stres psychologiczny, kładzie szczególny nacisk na emocjonalny aspekt 
opisywanego zjawiska. Zgodnie z teorią napięcia emocjonalnego wspomnianego 
autora, stres psychologiczny jest „taką zmianą w  otoczeniu, która typowo, tzn. 
u przeciętnej osoby wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego, które prze-
szkadza w normalnym sposobie reagowania” (Janis, 1958, s. 7). Przytoczona defi-
nicja stresu wyodrębnia jego dwa aspekty: sytuację stresową (bodźce zaburzające 
zachowanie) i reakcję stresową (wszystkie zmiany w zachowaniu, uczuciach, po-
stawach, wywołane przez bodźce stresowe). W reakcji na stres psychologiczny Ja-
nis wyróżnia trzy fazy: zagrożenia, działania niebezpieczeństwa i skutków stresu. 
W pierwszej z nich człowiek rejestruje oznaki zagrażającego bodźca, co wywołu-
je u niego lęk, strach. W fazie działania niebezpieczeństwa jednostka spostrzega 
niebezpieczeństwo, a  jego uniknięcie w pewnym zakresie zależy od jej działań 
obronnych lub aktywności innych osób, natomiast w  ostatniej fazie człowiek 
zauważa negatywne konsekwencje stresu psychologicznego (Terelak, 2008). Nie-
wątpliwie koncepcja Janisa, poparta systematycznie prowadzonymi badaniami 
na osobach długotrwale przebywających w sytuacjach stresowych, wniosła cenny 
wkład w rozważania nad tematyką stresu, o czym świadczą późniejsze odwołania 
do wprowadzonych przez niego pojęć. 

Kolejni badacze zjawiska stresu psychologicznego zwracali uwagę na poznawczą 
ocenę stresorów, decydującą o subiektywnym wymiarze stresu. Podkreślenie roli 
mechanizmu percepcji i oceny poznawczej potencjalnych czynników stresowych 
pozwala przypuszczać, iż czynniki te nie muszą istnieć realnie, a mogą być jedy-
nie wygenerowane mentalnie (Terelak, 2008). 

Jedną z koncepcji opisujących raczej stan umysłowy człowieka, niż obiektywne 
czynniki stresowe pochodzące ze środowiska, jest teoria stresu – napięcia ver-
sus stresu – wysiłku Michaela J. Aptera. Koncepcja wprowadza dwa opozycyj-
ne pojęcia: stres – napięcie i stres – wysiłek. Pierwsze z nich autor definiuje jako 
rozbieżność między preferowanym i aktualnym poziomem motywacji, zaś stres 
– wysiłek, jako działania zmierzające do redukcji stresu – napięcia. Oznacza to, 
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że stres – napięcie powiązany jest z doświadczeniem sytuacji kryzysowej, a stres 
– wysiłek wiąże się z  próbą radzenia sobie z  tą sytuacją (Apter, Svebak, 1984; 
za: Terelak, 2008). W  zaproponowanym przez Aptera modelu incydentalnym 
stresu psychologicznego sytuacja stresowa bądź stresor są przyczyną rozbieżno-
ści, odczuwanej przez człowieka jako napięcie – odczucie zbliżone do doznania 
niepokoju. Napięcie to pozostaje w opozycji do wysiłku (stres – wysiłek). Autor 
koncepcji odwołuje się także do teorii motywacji, podkreślając istotę motywacji 
telicznej i paratelicznej w wyjaśnianiu mechanizmu psychologicznych skutków 
stresu napięcia i wysiłku (Terelak, 2008). 

Inne, poznawcze podejście do zjawiska stresu psychologicznego zaproponował 
Mortimer H. Appley w swojej koncepcji percepcji zagrożenia. Zgodnie ze zrewi-
dowaną przez siebie definicją, Appley pod pojęciem stresu rozumiał „stan orga-
nizmu, w którym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy integral-
ność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie swe siły na samoobronę” (Cofer 
i Appley, 1972, s. 370; za: Terelak, 2008). Istotną kwestią w koncepcji percepcji 
zagrożenia jest rozróżnienie gotowych (wrodzonych) i nabytych (nawykowych) 
zachowań zaradczych wobec stresu. Gdy zachowania te zawiodą lub ich wachlarz 
zostanie wyczerpany, pojawia się niepowodzenie, określane przez Appleya jako 
pierwotny próg wzbudzenia, który implikuje konieczność wykształcenia nowych 
działań zaradczych, wcześniej nie stosowanych. Jeżeli również nowe zachowa-
nia zaradcze okażą się nieskuteczne w sytuacji zagrożenia, pojawia się próg fru-
stracji, czyli moment oceny przez człowieka danej sytuacji jako przekraczającej 
jego zdolności do jej przezwyciężenia. W tym momencie człowiek, spostrzegają-
cy niebezpieczeństwo narażony jest na lęk i nieskuteczne zachowania zaradcze, 
co w  rezultacie skutkuje przekroczeniem progu stresu. Ów trzeci próg cechuje 
dalsza intensyfikacja działań samoobronnych organizmu, których przewidywa-
ne wyczerpanie doprowadzić może do czwartego, ostatniego progu – progu wy-
czerpania, charakteryzującego się spostrzeganiem bezradności i brakiem nadziei. 
Taki stan psychiczny człowieka powoduje wygasanie reakcji zaradczych. Widać 
zatem, iż w przytoczonej koncepcji stresu Appleya kluczową rolę odgrywa proces 
interpretacyjno – oceniający spostrzegania zagrożenia. (Terelak, 2008).

Wspomniany wyżej proces oceny przez jednostkę spostrzeganego zagrożenia 
stanowił najważniejszy element w poznawczo – transakcyjnej teorii stresu Richar-
da Lazarusa i Susan Folkman. Owa koncepcja stanowiła przełom w podejściu do 
zjawiska stresu psychologicznego i na wiele lat zdominowała problematykę badań 
nad tym zjawiskiem (Sęk, 2002). Jej sformułowanie sprawiło, iż Richard Laza-
rus stał się najczęściej cytowanym badaczem zjawiska stresu psychologicznego 
(Heszen – Niejodek, 1999, Sęk, 2002). Stres definiował jako „określoną reakcję 
między osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub 
przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi” (1984, s. 19). Lazarus 
podkreślał transakcyjny charakter zjawiska stresu. Twierdził, że stres psycho-
logiczny nie tkwi ani w samej sytuacji, ani w człowieku, pomimo faktu, iż jest 
warunkowany zarówno przez czynniki osobowe, jak i  zewnętrzne. Uważał, że 
stres wynika z postrzeganej przez podmiot relacji przystosowania, którą nazywa 
transakcją (Lazarus, 1986). Owa transakcja uwzględnia więc wymagania otocze-
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nia, jak i osobnicze możliwości poradzenia sobie z nimi przez jednostkę (Ogińska 
- Bulik i Juczyński, 2008). 

Głównym mechanizmem psychologicznym decydującym o przeżywaniu stresu 
jest, zgodnie z koncepcją Lazarusa, ocena poznawcza zagrożenia – mechanizm 
oceniający, uświadamiający i  interpretujący dane wydarzenie. Jej osobisty, su-
biektywny charakter wyjaśnia różnice indywidualne w  radzeniu sobie ze stre-
sem (Terelak, 2008). Według Lazarusa, ocena poznawcza transakcji z otoczeniem 
podejmowana przez jednostkę dotyczy przede wszystkim tych elementów rela-
cji, które są istotne, biorąc pod uwagę dobrostan psychiczny człowieka (Heszen 
– Niejodek, 1999). Ponadto, twórca omawianej koncepcji podkreślał, iż ocena 
poznawcza ma charakter ciągłego procesu, co zdecydowanie wyraził w sformu-
łowaniu: „Istotą stresu, radzenia sobie i  adaptacji jest zmiana” (Lazarus, 1985, 
s. 150; za: Łosiak, 2008). 

W swojej koncepcji Lazarus wyróżnił pierwotną i wtórną ocenę poznawczą. Pier-
wotna ocena poznawcza polega na zdecydowaniu, czy zaistniałe zdarzenie jest 
odbierane jako stresor. Człowiek może ocenić je też jako sprzyjająco-pozytyw-
ne lub bez znaczenia (Terelak, 2008). Transakcje z otoczeniem zaklasyfikowane 
jako stresujące mogą przybierać 3 różne formy: krzywdy/straty, zagrożenia lub 
wyzwania (Kluczyńska, 2003). Pierwsza z nich odnosi się do zaistniałej już szko-
dy w postaci utraty obiektów cenionych dla człowieka, na przykład śmierci bli-
skiej osoby i  jej przejawem są emocje: smutek, żal, złość. Kategoria zagrożenia 
wiąże się z podobnie ważnymi stratami dla jednostki, które są dopiero przez nią 
antycypowane, czemu towarzyszy zamartwianie się, lęk. Natomiast wyzwanie 
również opiera się na oczekiwaniu pewnych wydarzeń, jednak jednostka bierze 
pod uwagę zarówno potencjalne szkody, jak i  korzyści. Dlatego też wyzwanie 
wzbudza emocje negatywne, jak i pozytywne (Ogińska - Bulik i Juczyński, 2008). 
Gdy w wyniku oceny pierwotnej transakcja z otoczeniem zostanie oceniona jako 
stresor, następuje ocena wtórna, w której jednostka analizuje własne możliwości 
podjęcia działań zaradczych, usuwających przyczyny stresu, bądź łagodzących 
jego skutki. Lazarus podkreśla, że oba procesy poznawczej oceny transakcji są 
ze sobą powiązane na zasadzie sprzężenia zwrotnego (Heszen - Niejodek, 1999). 
Oznacza to, że pierwotna ocena poznawcza może ulec zmianie pod wpływem 
zmian w transakcji jednostka-otoczenie lub z powodu osobistej refleksji skutku-
jącej zmianą wcześniejszej oceny (Heszen - Niejodek, 1999, Terelak, 2008).

Omawiając koncepcję stresu psychologicznego Richarda Lazarusa należy też 
wspomnieć o wyróżnionych przez niego w późniejszych badaniach 3 poziomach 
stresu: społecznym, psychologicznym i  fizjologicznym. Poziom społeczny stresu 
odnosi się do relacji jednostki z  innymi ludźmi, psychologiczny obejmuje jed-
nostkową ocenę sytuacji, jej emocje i zachowanie, zaś fizjologiczny – dotyczy jej 
mobilizacji do działania oraz potencjalnych chorób psychosomatycznych. Wza-
jemne zależności między tymi poziomami są powszechnie znane, jednak Lazarus 
wskazuje na ich częściową niezależność od siebie. Przeżywanie stresu fizjologicz-
nego nie musi skutkować odczuwaniem stresu społecznego, ale może wpływać na 
wystąpienie stresu psychologicznego. Zatem można stwierdzić, że w tym miejscu 
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koncepcja Lazarusa ujmuje zjawisko stresu w wielowymiarowy sposób, zgodny 
z modelem biopsychospołecznym zdrowia i choroby (Heszen i Sęk, 2007).

Podsumowując poznawczo-transakcyjną koncepcję Richarda Lazarusa należy 
podkreślić, jak diametralnie wpłynęła na sposób rozumienia i  badania stresu 
jako zjawiska psychologicznego. Naturalnie, założenia tej teorii zostały podda-
ne krytyce, zwłaszcza pod względem trudności pomiaru stresu (Ogińska - Bulik 
i  Juczyński, 2008). Trudności te wynikają z charakteru podstawowych założeń 
koncepcji Lazarusa o subiektywnym, indywidualnym charakterze stresu, które-
go „być albo nie być” zależy od oceny poznawczej jednostki (Ostrowski, 2002).

Ostatnią koncepcją stresu psychologicznego, którą chciałabym nakreślić, jest 
sformułowana przez Stevana E. Hobfolla teoria zachowania zasobów (Conserva-
tion of Resources Theory – COR), w której autor wyraził ogólne zasady kierujące 
celowym zachowaniem człowieka (Ogińska - Bulik i Juczyński, 2008). Hobfoll, 
posługując się kategoriami zaczerpniętymi z ekonomii zachowania (zasoby, zy-
ski, straty), swój Model zachowania zasobów oparł na głównym założeniu, iż ce-
lem ludzkiej aktywności jest uzyskiwanie, zachowanie i  ochrona ważnych dla 
człowieka obiektów, które nazwał zasobami (Heszen - Niejodek, 1999, Ogińska 
- Bulik i Juczyński, 2008, Terelak, 2008). W najnowszej wersji swojej teorii, autor 
stwierdza, iż ludzie starają się także promować własne zasoby (Hobfoll, 2006). 
Autor koncepcji wyróżnił cztery kategorie zasobów: materialne, osobiste, stanu 
i energii. Zasoby materialne to przedmioty, określające status społeczno-ekono-
miczny jednostki, zaś osobiste to umiejętności i cechy osobowości. Zasobami sta-
nu autor określa okoliczności, które pozwalają na zdobycie innych zasobów (na 
przykład zdrowie, udane małżeństwo), natomiast zasoby energii definiuje jako 
pochodne własnej energii i trzech pozostałych kategorii, które pozwalają uzyskać 
inne zasoby (Terelak, 2008). 

Hobfoll przyznaje, iż stres jest zjawiskiem o podłożu biologicznym, gdyż pierwot-
nie wypływa z potrzeb biologicznych, lecz dodaje, iż jest też w znacznym stop-
niu kształtowany przez czynniki społeczno-kulturowe. Jednakże w ujęciu teorii 
zachowania zasobów stres związany jest z koniecznością zdobywania i ochrony 
odpowiednich warunków zapewniających przetrwanie, a przede wszystkim uni-
kania zagrożeń (Hobfoll, 2006). Dlatego też stres w omawianej koncepcji „poja-
wia się (...) gdy: (1) istnieje groźba utraty zasobów, (2) dochodzi do faktycznej utraty 
zasobów lub (3) zainwestowanie znaczącej ilości zasobów jednostki nie przynosi 
oczekiwanego zysku” (Hobfoll, 2006, s. 72). Jak wynika z przytoczonej definicji, 
stresem jest możliwość utraty zasobów, ich realna strata lub brak korzyści przy 
ich zainwestowaniu. Oznacza to, że w podejściu Hobfolla stres pozbawiony jest 
funkcji pozytywnych dla człowieka (Sęk, 2002). W tym miejscu należy podkre-
ślić, iż autor omawianej koncepcji doceniał znaczenie subiektywnej oceny zaso-
bów jednostki, jednak w przeciwieństwie do Lazarusa nie uważał sposobu inter-
pretacji sytuacji przez człowieka za wystarczające kryterium wystąpienia stresu 
(Heszen - Niejodek, 1999).
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Przedstawiona powyżej teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla posiada 
wiele zalet, choć również – jak inne podejścia – została poddana krytyce. Jej atu-
tem jest z pewnością fakt, iż uwzględnia zarówno obiektywne, jak i subiektywne 
aspekty stresu, Ponadto, posiada pewne implikacje terapeutyczne, które opierają 
się na twierdzeniu, iż utrata zasobów nie zawsze prowadzi do stresu, ponieważ 
istnieje możliwość kompensacji realnej straty poprzez zastępowanie brakujących 
zasobów innymi. Natomiast krytyka takich poznawczych koncepcji stresu wy-
pływa z niedocenienia roli emocji i nieracjonalnego sposobu zachowania czło-
wieka (Terelak, 2008).

ŹRÓDŁA STRESU

Warunki wywołujące stres psychologiczny mogą mieć różnorodny charakter 
i mimo braku ogólnie przyjętej ich klasyfikacji, na potrzeby niniejszej pracy zo-
staną krótko omówione fizyczne i psychologiczne źródła stresu.

Fizyczne źródła stresu

Fizyczne aspekty środowiska, w którym żyje jednostka, mogą stać się źródłem 
stresu psychologicznego, jeśli ich parametry dotykają bądź przekraczają grani-
ce możliwości adaptacyjnych człowieka. Ich potencjalny stresogenny charakter 
sprawia, iż znajdują się w kręgu zainteresowań psychologii środowiskowej (Bań-
ka, 2002). Badacze zjawiska stresu środowiskowego, wyróżniają następujące jego 
źródła fizyczne: oświetlenie, temperatura, wilgotność, siła wiatru, hałas, drgania 
i wibracje, zanieczyszczenie, promieniowanie, przyspieszenia (Bańka, 2002, Tere-
lak, 2008). W sytuacji, gdy stają się stresorami dla człowieka, niosą różnorodne 
konsekwencje: frustrację emocjonalną, lęk, ogólne złe samopoczucie, ogranicze-
nie widoczności, osłabienie słuchu, zaburzenia komunikacji, spadek koncentracji 
uwagi, niemożność kontynuowania myśli, drażliwość, zmienność nastroju, apa-
tię, smutek, choroby psychosomatyczne, chorobę lokomocyjną, zaburzenia za-
chowania, utratę świadomości, depresję, psychozy, wyniszczenie tkanek (w tym 
mózgowej), a nawet śmierć (Bańka, 2002). 

Psychologiczne źródła stresu

W celu przedstawienia potencjalnych psychologicznych źródeł stresu, odwołam 
się do teorii sytuacji trudnej Tadeusza Tomaszewskiego, który wyróżnia cztery 
kategorie źródeł stresu: zakłócenia, zagrożenia, deprywacja i przeciążenie (1963). 

Zakłócenie występuje wtedy, gdy działają pewne szczególne okoliczności, które 
wymuszają zwiększenie wysiłku przez człowieka, na przykład: przeszkoda, zwło-
ka, brak, zaskoczenie, zawód, wymagania. Wśród czynników o charakterze za-
kłócenia wyróżnia się cztery klasy sytuacji: sytuację konfliktowa, nieoczekiwany 
rezultat działania, sytuację deficytu czasu i  informacji, sytuację nieokreśloności. 
W sytuacji konfliktowej jednostka musi dokonać wyboru między dwiema prze-
ciwstawnymi, ale subiektywnie jednakowo możliwymi i  ważnymi decyzjami. 
W tym przypadku człowiek ma świadomość istnienia konfliktu, ale jest zmuszo-
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ny podjąć działanie, bez analizy jego przyczyn. Nieoczekiwany rezultat działania 
jest sytuacją, w której człowiek dostrzega przeciwstawny od wcześniej założone-
go efekt własnych działań. W sytuacji deficytu czasu i informacji jednostka musi 
podjąć jednoznaczną i prawidłową decyzję w przedziale czasowym, który unie-
możliwia zgromadzenie odpowiedniej ilości informacji. Sytuacja nieokreśloności 
powstaje, gdy jednostka nieprawidłowo ocenia przeciwstawne sygnały awaryjne 
i swoją ocenę stosuje w podejmowanych działaniach.

Zagrożeniem nazywamy sytuację, w  której istnieje prawdopodobieństwo na-
ruszenia określonej wartości, cenionej przez człowieka (możliwość wypadku, 
uszkodzenia ciała, strat materialnych lub moralnych). Stres wynikający z sytuacji 
zagrożenia nie musi dotyczyć zagrożenia rzeczywistego, lecz może być spowodo-
wany przewidywanym zagrożeniem, przy czym zagrożenie psychologiczne ro-
śnie wraz ze wzrostem świadomości oddziaływania niekorzystnych czynników 
środowiska (niezależnie od stanu rzeczywistego zagrożenia). Zagrożenia mogą 
mieć charakter fizyczny (źródła fizyczne stresu) lub społeczny, związany z pełnie-
niem przez człowieka wielu ról społecznych, a także wynikający z konieczności 
nieustannej rywalizacji, czy poddawania się ciągłej ocenie ze strony innych osób. 
Wyniki wielu badań wskazują, iż chroniczne zagrożenie wartości człowieka 
może wywołać choroby psychosomatyczne, psychonerwice, czy psychozy (Ko-
ściuch, 1984; za: Terelak, 2008).

Przeciążeniem określamy sytuację trudną wynikającą z faktu, iż jednostka wy-
konuje pewne czynności będąc na granicy własnych możliwości psychofizycz-
nych, co może prowadzić do zaburzeń. Natomiast termin obciążenie odnosi się 
do takiego natężenia stresu, przy którym człowiek funkcjonuje bez żadnych wi-
docznych zaburzeń (Reykowski, 1966). W tej kategorii wyróżnić jeszcze należy 
dyskomfort, czyli wykonywanie czynności w przykrych warunkach. Ta ostatnia 
sytuacja jest najobszerniejszą kategorią codziennego stresu. 

Nie tylko przeciążenie, ale również deprywacja stymulacyjna może być źródłem 
stresu. Deprywacja, czyli względne ograniczenie stymulacji zewnętrznej pod 
względem formalnym (siła bodźca), jak i treściowym. W literaturze przedmiotu 
wyróżnia się wiele rodzajów deprywacji (na przykład: sensoryczna, percepcyjna, 
izolacja socjalna, uwięzienie), jednak ich cechą wspólną jest stresowy charakter, 
co wynika z potrzeby stymulacji. Do deprywacji może dojść podczas przebywa-
nia w schronach, szpitalu psychiatrycznym, łodzi podwodnej, czy chociażby pod-
czas wypraw polarnych (Terelak, 2001).

Mianem stresora określamy każdy czynnik powodujący stres. Ogromna ilość 
i  różnorodność stresorów oddziałujących na człowieka sprawia, że w  literatu-
rze przedmiotu znaleźć można wiele klasyfikacji stresorów, uzależnionych od 
przyjętego kryterium podziału. Najczęściej bierze się pod uwagę siłę bodźców 
wywołujących stres i zakres ich oddziaływania, przez co można wyróżnić trzy 
kategorie stresorów. Pierwszą z nich stanowią dramatyczne wydarzenia o rozmia-
rach katastrof, które obejmują całe grupy ludzi (na przykład: klęski żywiołowe, 
wojny). Takie sytuacje określa się mianem stresu ekstremalnego lub trauma-
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tycznego. Konieczność dostrzeżenia ich przez dotknięte nimi osoby sprawia, że 
można je nazwać stresorami uniwersalnymi. Wydarzenia te zazwyczaj następują 
nagle, bez ostrzeżenia i atakują najbardziej podstawowe wartości jednostki, takie 
jak poczucie bezpieczeństwa, życie. Wobec ekstremalnych wyzwań stawianych 
człowiekowi przez dramatyczne wydarzenia, jest on zmuszony do wypracowania 
nowych strategii radzenia sobie (Hobfoll, 1991; za: Heszen - Niejodek, 1999). 

Drugą kategorię stresorów stanowią poważne wyzwania i zagrożenia, dotyczące 
jednostek lub kilku osób. Klasyfikację tego rodzaju stresorów ujęli, wspomniani 
we wcześniejszej części niniejszej pracy, Holmes i Rahe (1967). W opracowanej 
przez nich skali znalazły się zarówno wydarzenia uznane powszechnie za niepo-
żądane (śmierć, rozwód), jak i pożądane (zawarcie małżeństwa, wyjazd na waka-
cje), ponieważ wszystkie te zdarzenia stanowią wyzwanie, które oznacza koniecz-
ność dostosowania się przez jednostkę. 

Ostatnią grupę stresorów stanowią uciążliwości dnia codziennego. To drobne, co-
dzienne stresory, które również wywierają wpływ na funkcjonowanie jednost-
ki, ze względu na swoją powszechność. Przykładem takiego stresora może być 
niemożność znalezienia potrzebnej rzeczy, czy też zdążenia na czas (Heszen - 
Niejodek, 1999). 

Ze względu na inne kryterium – charakterystykę stresora w wymiarze czasowym 
– wyróżnia się: wydarzenia stresowe jednorazowe, periodyczne, chroniczne i cią-
gi wydarzeń stresowych (Heszen - Niejodek, 1999).

REAKCJE NA STRES

Posługując się klasyfikacją rodzajów reakcji na stres opartą na mechanizmach za 
nie odpowiedzialnych, można wyróżnić reakcje: fizjologiczne, poznawcze, emo-
cjonalne i behawioralne. Jednocześnie należy rozgraniczyć bezpośrednie reakcje 
na stres od reakcji na stres chroniczny (Dixon 1987; za: Terelak, 2008).

Bezpośrednie reakcje na stres incydentalny

Fizjologiczne reakcje na stres uruchomione zostają w  momencie interpretacji 
przez korę mózgową danego bodźca płynącego z otoczenia jako zagrażającego. 
Wówczas uruchomiona zostaje jedna (lub więcej) z psychosomatycznych osi stre-
su:

1. bezpośrednie pobudzenie organów wewnętrznych przez układ autonomiczny 
(szczególna rola układu sympatycznego, pobudzającego); skutki: rozszerzenie 
źrenic, wzmożone wydzielanie potu, przyspieszona akcja serca, przyspieszony 
oddech, uwolnienie glukozy, hamowanie perystaltyki żołądka i jelit;

2. oś neurohormonalna: uwolnienie przez rdzeń nadnerczy adrenaliny i norad-
renaliny; skutki: wzrost ciśnienia tętniczego, napięcia mięśniowego, pojemno-
ści minutowej serca;
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3. oś hormonalna: wydzielanie przez pobudzoną sygnałami pochodzącymi 
z podwzgórza przysadkę mózgową hormonu ACTH (adrenokortykotropowe-
go) będącego pośrednikiem w wydzielaniu glukortykoidów; skutki: zwiększe-
nie wytwarzania glukozy, zwiększenie ilości kwasów tłuszczowych we krwi, 
hamowanie funkcji immunologicznej. (Everly i Rosenfeld 1992; za: Widerszal 
– Bazyl, 2002).

Wszystkie te zmiany oznaczają mobilizację wszelkich zasobów energetycznych 
organizmu, które zostaną wykorzystane do walki ze stresem lub ucieczki od jego 
źródła (Terelak, 2008). 

Równocześnie z reakcjami fizjologicznymi na stres występują reakcje psycholo-
giczne, na które składają się: ocena poznawcza sytuacji stresowej, reakcje emocjo-
nalne i behawioralne. Zgodnie z przyjętym w niniejszej pracy, zaproponowanym 
przez Lazarusa i Folkman (1984), poznawczo – transakcyjnym rozumieniem zja-
wiska stresu, to właśnie ocena poznawcza zaistniałej sytuacji dokonywana przez 
jednostkę nadaje jej charakter zagrożenia i decyduje o przeżywaniu stresu. Zatem 
wystąpienie reakcji stresowej uzależnione jest od interpretacji poznawczej bodź-
ca jako obciążającego lub przekraczającego zasoby jednostki (Heszen – Niejodek, 
2002, Widerszal – Bazyl, 2002).

Z  poznawczą płaszczyzną reakcji człowieka na stres ściśle związane są reakcje 
na poziome emocjonalnym. Lazarus i Folkman zakładają, że emocje w sytuacji 
stresu są skutkiem oceny poznawczej (Heszen – Niejodek, 2002). Sytuacji inter-
pretacji bodźca jako zagrażającego towarzyszy nie tylko ogólne pobudzenie emo-
cjonalne, ale także intensywne stany emocjonalne, których charakter zależy od 
znaczenia nadanego stresorowi w jego pierwotnej ocenie. Doświadczeniom inter-
pretowanym jako krzywda, strata lub zagrożenie towarzyszy strach, gniew, znie-
cierpliwienie, złość, smutek, przygnębienie, wrogość, a  także wstyd i  poczucie 
winy. Natomiast bodźce odbierane przez jednostkę jako wyzwanie mogą wzbu-
dzać również emocje pozytywne, związane z przewidywaniem własnego sukcesu 
(Widerszal – Bazyl, 2002, Kluczyńska, 2003). 

W  bezpośrednich reakcjach behawioralnych na stres znaczącą rolę odgrywają 
różnice indywidualne, które wywierają decydujący wpływ na wybór wzoru za-
chowania w sytuacji stresowej: reakcji aktywnej versus reakcji biernej. Aktywny 
wzór działania ma na celu usunięcie stresora poprzez agresję lub ucieczkę. Na-
tomiast celem biernego zachowania jest czekanie, aż stresor przestanie działać 
(Kitajew – Smyk, 1989).

Reakcje na stres chroniczny

Stres incydentalny, krótkotrwały, po którym następuje spadek napięcia i rozluź-
nienie, nie pozostawia trwałych, negatywnych dla człowieka konsekwencji, np. 
zdrowotnych. Jednakże kiedy stan napięcia związany z sytuacją stresu utrzymu-
je się przez długi czas, a żądania otoczenia postrzegane są przez jednostkę jako 
przekraczające jej zasoby, stres krótkotrwały zamienia się w długotrwały dystres 
– innymi słowy – stres chroniczny (Litzcke i Schuh, 2007). Długotrwałe działanie 
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stresorów przewlekłych może być przyczyną chorób somatycznych (Ogińska – 
Bulik i Juczyński, 2008), a także zaburzeń psychicznych i dewiacji społecznych 
(Terelak, 2005).

Jednym ze skutków długotrwałego stresu jest zmęczenie. Stanowi ono odpowiedź 
organizmu na stres chroniczny wynikający z  addytywnego działania codzien-
nych stresorów o niewielkiej sile w danym czasie. W przypadku braku odpoczyn-
ku adekwatnego do odczuwanego zmęczenia i  przy jednoczesnym dziennym 
obciążeniu jednostki przekraczającym jej odporność na zmęczenie, następuje 
przeciążenie niosące negatywne skutki w  funkcjonowaniu człowieka (Appeis 
i Kop, 2007; za: Terelak, 2008). 

Stałe doświadczenie przemęczenia i napięcie związane ze stresorami (fizyczny-
mi i  psychospołecznymi) występującymi w  środowisku pracy jednostki może 
prowadzić do wypalenia zawodowego (Ogińska – Bulik i  Juczyński, 2008). Na 
syndrom ten, zgodnie z koncepcją Christiny Maslach (2011), składają się: wyczer-
panie emocjonalne, depersonalizacja i negatywna ocena własnych dokonań za-
wodowych. W literaturze przedmiotu wypalenie zawodowe rozumiane jest jako 
odpowiedź jednostki na długotrwały stres związany z wykonywaniem zawodów 
wymagających kontaktu z ludźmi (Terelak, 2008). Badacze problematyki wypa-
lenia zawodowego zwracają uwagę na jego związek z  działaniami zaradczymi 
podejmowanymi w sytuacji stresu, przez co coraz częściej jako przyczynę tego 
zjawiska podaje się nie tyle sam stres chroniczny, co nieefektywne radzenie sobie 
z nim (Kalimo i wsp., 2003; za: Terelak, 2008). Problematyka wypalenia zawodo-
wego została szerzej przestawiona w dalszej części niniejszej pracy.

Działanie chronicznych stresorów może być przyczyną zaburzeń psychosoma-
tycznych i nerwic. W literaturze przedmiotu wskazuje się na istnienie związków 
między chronicznym stresem a zaburzeniami afektywnymi (głównie depresją), 
nerwicowymi (lęk, drażliwość, kompulsywność, somatyzacja), które przejawiać 
się mogą w postaci, np. bezsenności, czy „patologicznego apetytu” (Clayton, 1974, 
Cernovsky, 1984, Miller i wsp., 1989, Ganley, 1989; za: Terelak, 2008). Przewle-
kły stres może również odgrywać rolę pośredniczącą w etiopatogenezie takich 
schorzeń, jak: wrzody żołądka i dwunastnicy, nadciśnienia, chorób układu serco-
wo – naczyniowego (choroba wieńcowa), cukrzycy, artretyzmu, astmy, schorzeń 
skóry (np. łuszczycy). Konsekwencją stresu chronicznego może być rozwój zabu-
rzeń odżywiania: bulimii i anoreksji (Kluczyńska, 2003). Badacze zjawiska stresu 
przewlekłego sygnalizują istnienie związku między ciągłym napięciem a choro-
bami nowotworowymi, jednak w  tej materii występują trudności z ustaleniem 
związku przyczynowo – skutkowego (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008).

W sytuacji stresu długotrwałego, jednostka może podjąć nieefektywne próby re-
dukcji napięcia poprzez sięganie po środki psychoaktywne, w szczególności alko-
hol, narkotyki i leki psychotropowe. Traktowanie zażywania ww. substancji jako 
środków służących rozładowaniu napięcia chronicznego prowadzić może do wy-
stąpienia uzależnień: alkoholizmu, narkomanii, toksykomanii (Terelak, 2008).
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Reakcje na stres traumatyczny

Stres traumatyczny występuje w następstwie nagłych, ekstremalnych, obciążają-
cych jednostkę zdarzeń życiowych, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy tech-
niczne, wojny, wypadki, przestępstwa z użyciem przemocy. Doświadczenia takie 
bezpośrednio zagrażają życiu, dlatego jednym z objawów reakcji na stres trauma-
tyczny jest lęk przed śmiercią (Litzcke i Schuh, 2007, Terelak, 2008). 

Bezpośrednią odpowiedzią jednostki na działanie traumatycznego stresora jest 
ostra reakcja na stres, która zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Statystycz-
nej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD – 10), jest zaburzeniem 
o znacznym nasileniu, przemijającym w ciągu kilku godzin lub dni od czasu za-
działania stresora. W klasyfikacji występują różnorodne objawy ostrej reakcji na 
stres: od początkowego stanu szoku psychicznego, poprzez zawężenie pola uwagi 
i świadomości, zaburzenia orientacji, aż po epizody lęku panicznego. Pojawiające 
się emocje strachu, złości, rozpaczy ustępują wraz z zaprzestaniem działania stre-
sora (Pużyński i Wciórka, red., 2000). 

U  osoby narażonej na działanie traumatycznego, wzbudzającego silne emocje 
stresora grożącego śmiercią, poważnym uszkodzeniem ciała bądź utratą fizycz-
nej integralności, wystąpić może zespół objawów diagnozowany jako zespół 
stresu pourazowego lub zespół stresu potraumatycznego (Post - Traumatic Stress 
Disorder - PTSD) (Ogińska – Bulik i  Juczyński, 2008). Obejmuje on głębokie 
i względnie trwałe zmiany funkcjonowania w sferze psychicznej, emocjonalnej, 
motywacyjnej, behawioralnej, poznawczej i zdrowotnej, spowodowane wystąpie-
niem traumatycznego stresu (Lis – Turlejska, 2002; za: Terelak, 2008). Diagnoza 
PTSD opiera się na trzech kategoriach symptomów:

1. ponowne odtwarzanie i przeżywanie traumy (powtarzające się wspomnienia 
i sny);

2. uporczywe unikanie bodźców związanych z  traumą i  zmniejszenie ogólnej 
reaktywności (unikanie myśli, uczuć dotyczących traumy, brak możliwości 
przypomnienia sobie ważnego jej aspektu, obojętność lub chłód w stosunku 
do ludzi);

3. utrzymujące się pobudzenie psychofizjologiczne (trudności z  zasypianiem, 
zaburzenia snu, koncentracji uwagi, drażliwość, wybuchy gniewu) (Lis – Tur-
lejska, 2000).

Głównym psychologicznym mechanizmem powstawania zespołu stresu poura-
zowego jest dysonans między własnymi schematami poznawczymi człowieka 
a doświadczaną przez niego traumą, której nie może zasymilować i włączyć w ist-
niejące struktury, zawierające pozytywne sądy na temat świata zewnętrznego 
(Horowitz, 1993; za: Terelak, 2008). Doświadczenia stresu ekstremalnego obecne 
są w pięciu fazach reakcji potraumatycznej: krzyku (wystąpienie silnych emocji 
strachu, wściekłości w odpowiedzi na traumę), zaprzeczania (ignorowanie stre-
sora), intruzji (powracanie myśli i wspomnień dotyczących traumy), przepraco-
wania (rewizja schematów wewnętrznych bądź utworzenie nowych celem włą-
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czenia nowych treści) i zakończenia (utrwalenie nowych schematów związanych 
ze stresem traumatycznym) (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008). 

Ważnym kryterium rozpoznania PTSD jest czas trwania jego objawów, który 
często jest kwestią indywidualną osób przeżywających traumę. Z tego powodu 
w  klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (DSM–IV) wyodrębniono nową jednostkę chorobową – ostre zaburze-
nie potraumatyczne (Acute Stress Disorder – ASD) jako określenie objawów PTSD 
i reakcji dysocjacyjnych, utrzymujących się krócej niż miesiąc. Rozpoznanie ze-
społu stresu pourazowego następuje, gdy jego symptomy trwają dłużej niż mie-
siąc (Ogińska – Bulik i Juczyński, 2008). Zdaniem części badaczy omawianego 
zjawiska, PTSD nie rozwija się jako bezpośredni skutek działania stresu ekstre-
malnego, ale jako następstwo ostrej reakcji pourazowej, z  którą jednostka nie 
może sobie poradzić (McFarlane i Yehuda, 1995; za: Lis – Turlejska, 2000). Jego 
następstwem mogą być problemy w relacjach interpersonalnych, uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych, a także zaburzenia psychiczne, takie jak: fobia spo-
łeczna czy depresja (Saß i wsp., 2003; za: Litzcke i Schuh, 2007).

STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji stresowej jako takiej, w której człowiek sta-
je wobec wymagań będących na granicy jego możliwości przystosowawczych 
bądź przekraczających tę granicę, a także towarzyszące takiej sytuacji negatywne 
emocje oraz jej potencjalne konsekwencje, można łatwo zrozumieć aktywność 
podejmowaną przez człowieka w celu przywrócenia równowagi między własny-
mi możliwościami a  wymaganiami zewnętrznymi. Takie działanie jednostki 
wobec stresu nazywane jest radzeniem sobie ze stresem (coping). Zainteresowa-
nie problematyką radzenia sobie ze stresem wynika z założenia, że skutki sytu-
acji stresowej w większym stopniu zależą od reakcji człowieka na stres, aniżeli 
z obiektywnego działania stresora (Heszen – Niejodek, 1999). 

W literaturze przedmiotu radzenie sobie opisywane jest za pomocą trzech pojęć: 
procesu, strategii i stylu (Carver, Scheier i Weintraub, 1989, Endler i Parker, 1994, 
Wrześniewski, 1996; za: Strelau i wsp., 2005). Według Kazimierza Wrześniew-
skiego strategia to „poznawcze i behawioralne wysiłki, które jednostka podejmu-
je w konkretnej sytuacji stresowej” (2000, s. 46), natomiast pod pojęciem procesu 
rozumie on „ciąg zmieniających się w czasie strategii, związanych ze zmianami 
cech sytuacji i zmianami stanu psychofizycznego jednostki” (tamże, s. 47). 

Z perspektywy niniejszej pracy i problematyki badań własnych, najważniejszym 
pojęciem radzenia sobie jest styl, dlatego zostanie ono opisane nieco szerzej.

Irena Heszen – Niejodek definiuje styl radzenia sobie jako „będący w dyspozycji 
jednostki i charakterystyczny dla niej zbiór strategii czy sposobów radzenia sobie, 
z których część uruchamiana jest w procesie radzenia sobie z konkretną konfron-
tacją stresową” (2000, s. 19). W takim rozumieniu styl radzenia sobie ze stresem 
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przyjmuje status względnie stałej dyspozycji, od której zależy przebieg radzenia 
sobie w sytuacji stresu (Terelak, 2005). 

W literaturze przedmiotu powstało wiele różnych koncepcji stylów radzenia sobie 
(np. Miller, 1987, Shapiro i wsp., 1997, Heszen – Niejodek, 2000, Schwarzer i Tau-
bert, 2002, Borkowska, 2007; za: Terelak, 2008), jednak najczęściej poddawaną 
empirycznej weryfikacji jest koncepcja Normana S. Endlera i Jamesa D.A. Parke-
ra (1990; za: Terelak, 2008). Opierając się na teorii Lazarusa i Folkman i zakła-
danych przez nich funkcji radzenia sobie, Endler i  Parker wyróżnili trzy style 
radzenia sobie: styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na emocjach 
i styl skoncentrowany na unikaniu (przejawiający się w dwóch postaciach: poszu-
kiwania kontaktów towarzyskich i angażowania się w czynności zastępcze) (Parker 
i Endler, 1992; za: Heszen – Niejodek, 2000). 

Styl skoncentrowany na zadaniu oznacza podejmowanie aktywnych działań, 
których celem jest rozwiązanie problemu lub zmiana sytuacji stresu poprzez jej 
poznawcze przekształcenie. W  stylu skoncentrowanym na emocjach najważ-
niejsze jest skupienie na sobie samym i na przeżywanych przez siebie emocjach 
w celu zredukowania napięcia emocjonalnego towarzyszącego stresowi. W stylu 
tym pojawia się także myślenie życzeniowe i fantazjowanie. Istotą trzeciego stylu, 
skoncentrowanego na unikaniu, jest odejście od problemu poprzez unikanie my-
ślenia na jego temat i angażowania się w sytuację stresową poprzez wykonywanie 
czynności zastępczych bądź kontakty towarzyskie (Terelak, 2005). Wyniki badań 
empirycznych wskazują, że wyróżnione przez autorów style są niezależnymi wy-
miarami stylów radzenia sobie (Heszen – Niejodek, 1999).

SKUTKI STRESU W ZAWODACH WYSOKIEGO RYZYKA – 
PRZEGLĄD BADAŃ

Stres przewlekły

Stres przewlekły w zawodzie strażaka związany jest z codziennymi wymagania-
mi służby i może być związany z psychospołecznymi czynnikami pracy (Mockał-
ło, 2009b). Według Czarneckiej i Dobrodzieja (1998; za: Ogińska – Bulik i Kaflik 
– Pieróg, 2006), najczęstszymi konsekwencjami stresu przewlekłego w  służbie 
pożarniczej są:

1. obniżenie gotowości do podejmowania i sprawnej realizacji zadań,
2. zaburzenia koordynacji,
3. lęk,
4. obniżenie samooceny,
5. pogorszenie jakości stosunków interpersonalnych,
6. zaburzenia w stanie zdrowia.
Badania przeprowadzone przez Kaflik – Pieróg i Ogińską – Bulik (2003a) wy-
kazały istnienie dodatniej korelacji między przewlekłymi stresorami (psychicz-
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ne obciążenie pracą, brak nagród, niepewność wywołana organizacją pracy, złe 
kontakty społeczne, poczucie zagrożenia, brak wsparcia, duża odpowiedzialność) 
a zaburzeniami zdrowia fizycznego, objawami niepokoju i bezsenności w grupie 
strażaków. 

W kwestii konsekwencji długotrwałego stresu istnieje pewna rozbieżność między 
wynikami polskich i zagranicznych badaczy zjawiska wypalenia. Wyniki badań 
Browna i Campbella (1991; za: Ogińska – Bulik i Kaflik – Pieróg, 2006) sugerują, 
że strażacy są narażeni na syndrom wypalenia zawodowego, którego rozwojo-
wi sprzyjają: organizacyjne aspekty służby, przeciążenie pracą oraz złe relacje ze 
współpracownikami i przełożonymi. 

Badania prowadzone w Polsce również wykazały istnienie związku między wy-
czerpaniem emocjonalnym i  depersonalizacją a  stresorami takimi jak: obcią-
żenie pracą, brak nagród, niepewność wywołana organizacją pracy, kontakty 
społeczne, poczucie zagrożenia i odpowiedzialność (Ogińska – Bulik i Kaflik – 
Pieróg, 2003a). Jednakże ponowne badania przeprowadzone przez te same au-
torki (2003b) wykazały, że strażacy przejawiali niższy poziom wypalenia zawo-
dowego we wszystkich jego składowych w porównaniu z pracownikami innych 
służb społecznych. 

Stres traumatyczny

W  literaturze przedmiotu niewiele jest wyników badań dotyczących związku 
między stresem traumatycznym a funkcjonowaniem w roli zawodowej strażaka 
(Koniarek i Dudek, 2001). 

Wyniki badań prowadzonych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wskazują, 
że 82% strażaków przynajmniej raz w ciągu swojej kariery w zawodzie przeżyło 
przerażenie na skutek stresu traumatycznego (Szymczak i in., 1998; za: Ogińska 
– Bulik i Kaflik – Pieróg, 2006). Wnioski z badań prowadzonych w późniejszym 
czasie były podobne: 86% funkcjonariuszy było uczestnikami zdarzenia trauma-
tycznego, a 76% przyznało, że uczestniczyło w takowym co najmniej dwukrotnie. 
Objawy właściwe dla PTSD wystąpiły u 5% badanych (Koniarek i Dudek, 2001). 

Badania prowadzone przez Ogińską – Bulik i Langera (2007) wykazały, że 79% 
badanych strażaków doświadczyło działania stresora traumatycznego. Najczęst-
szym ekstremalnym stresorem była ofiara śmiertelna podczas akcji, zagrożenie 
życia i zdrowia kolegów, zagrożenie własnego życia, a najrzadziej – śmierć kolegi. 
Autorzy odnotowali istnienie dodatniego związku między stażem służby a ob-
jawami PTSD, jednakże ciężko określić, czy przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
zwiększenie liczby traumatycznych doświadczeń wraz z wiekiem, czy wyczerpy-
wanie zasobów radzenia sobie z traumą. Wyniki badań Corneil i wsp. (1999; za: 
Mockałło, 2009a) wskazują, że ryzyko rozwoju PTSD wśród strażaków zmniejsza 
wsparcie społeczne pod postacią związku małżeńskiego. Wartym odnotowania 
jest fakt, że funkcjonariusze straży pożarnej są w większym stopniu narażeni na 
zetknięcie się ze zdarzeniem traumatycznym niż policjanci (Dudek, 2003; za: 
Ogińska – Bulik i Langer, 2007).
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Stres traumatyczny i  jego następstwa stanowią poważny problem w  zawodzie 
strażaka. Pomimo faktu rozwijania się pełnoobjawowego PTSD u  niewielkiej 
liczby funkcjonariuszy, należy zauważyć, że jedną z najczęstszych przyczyn prze-
chodzenia na rentę inwalidzką w tej grupie zawodowej są zgłaszane problemy ze 
zdrowiem psychicznym (Szubert i Sobala, 2002; za: Mockałło, 2009a).

ZAKOŃCZENIE

Stres zawodowy jest zjawiskiem obecnym w wielu różnorodnych profesjach, jed-
nakże istnieją grupy szczególnie narażone na oddziaływanie stresorów w miej-
scu pracy. Jedną z takich grup są funkcjonariusze grup dyspozycyjnych, którym 
w codziennym funkcjonowaniu towarzyszą nie tylko czynniki stresogenne zwią-
zane z organizacją pracy, ale również stresory specyficzne, wynikające z ciążą-
cej na nich odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i  życie, a  także spowodowa-
ne uczestnictwem w  sytuacjach ekstremalnych, traumatycznych, w  których są 
świadkami ludzkich tragedii, cierpienia i śmierci. Napięcia i przeciążenia wyni-
kające ze specyfiki pracy „funkcjonariuszy bezpieczeństwa” kumulują się, nega-
tywnie wpływając na ich życie zawodowe i osobiste. Fakt ten, powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w systemie wsparcia psychicznego dedykowanego ludziom wy-
konującym zawód wysokiego ryzyka.
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