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Jak uniknąć wypalenia 
zawodowego?



Plan warsztatu

krótkie definicje

koło życia i hierarchia wartości

poczucie szczęścia

model „mam wpływ”

użyteczne antidota 



Herbert Freudenberger

Zespół objawów przejawiający się na poziomie 
fizycznym (uczucie zmęczenia, bóle głowy, podatność 
na zachorowania), na poziomie behawioralnym 
(łatwość wpadania w złość, zmienność zachowania) 
oraz psychologicznym (uczucie złości, zmęczenia, 
znudzenia)



Christina Maslach

Wypalenie jest odpowiedzią organizmu na długotrwałe 
przeciążenie psychiczne w pracy zawodowej, przy braku 
umiejętności poradzenia sobie z obecnym stanem.

Symptomy świadczące o występowaniu syndromu wypalenia 
zawodowego: 
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Postawy typowe dla osób narażonych 
na wypalenie zawodowe:

 angażowanie się w pracę całym sercem,

 duże oczekiwania względem własnej osoby,

 negowanie własnych granic obciążenia,

 spychanie na dalszy plan osobistych potrzeb,

 dobrowolne i chętne przyjmowanie nowych 
obowiązków.



Możliwe powody:

 Stawianie sobie wysokich wymagań przy niewielkich 
możliwościach wpływu na sytuację,

 Działania niezgodne ze swoimi wartościami,

 Brak lub mała dbałość o swoje ciało, dietę, ćwiczenia 
fizyczne, rytm snu, relaks i podstawową higienę,

 Perfekcjonizm i nadodpowiedzialność,

 Zaniedbywanie rozwoju zawodowego,

 Brak partnerskich relacji i systemu wsparcia. 



Koło życia





Hierarchia celów według stoików





 Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?

 Jak to, co dla Ciebie najważniejsze wygląda w zestawieniu z Twoim 
kołem?

 Która z zaznaczonych ósemek w największym stopniu wpływa na 
pozostałe?

 W których obszarach chciałbyś zwiększyć poziom swojego zadowolenia?

 Co  zrobisz, aby oczekiwany poziom satysfakcji osiągnąć?

 Którym obszarem chcesz się zająć w pierwszej kolejności, aby poprawił 
się obraz całego koła?

 Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy zajmiesz się tym obszarem?

 Zapisz dwie pierwsze rzeczy, które zrobisz w tym celu.



Od czego zależy?



Przydatny model



Skuteczne antidota



Skuteczne antidota



Skuteczne antidota



Skuteczne antidota



Skuteczne antidota



JAKI BĘDZIE TWÓJ PIERWSZY 
KROK?



Aby uniknąć wypalenia zawodowego

CO ZROBIĘ?

 jutro …

 w przyszłym tygodniu …

 w następnym tygodniu …

 w kolejnym …


