18

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 18-22

Wypalenie zawodowe wśród grupy pracowników ochrony
osób i mienia
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Wśród zagrożeń zdrowia pracowników wymienia się m.in. zagrożenia
o charakterze psychospołecznym. Stresogenne warunki panujące w pracy
oraz pojawiające się zjawiska patologiczne takie, jak np. mobbing lub
pracoholizm – generują u pracownika psychologiczne koszty. Skutkuje to
obniżeniem poziomu wykonywanej pracy oraz spadkiem jej wydajności.
Wykonywanie różnego rodzaju zawodów wiąże się z ryzykiem narażenia na
stres. Stałe zagrożenie zdrowia oraz życia stanowią nieodzowną część pracy
pracowników ochrony osób i mienia. Narażeni są oni na duże obciążenie
emocjonalne, które długotrwające może prowadzić do wystąpienia objawów
wypalenia zawodowego, będącego przedmiotem niniejszego artykułu.
W tym celu dokonano analizy artykułów polskich oraz zagranicznych.
Słowa kluczowe: psychologia pracy, mobbing, pracoholizm, wypalenie
zawodowe, pracownik ochrony osób i mienia, radzenie sobie ze stresem

Among the threats to the health of employees are hazards of a psychosocial
nature. Stress generating conditions at work and emerging pathological
phenomena, such as mobbing or workaholism are some of the psychological
costs employees may have to face. This results in poorer work performance
and reduced efficiency. The performance of various types of profession
involves the risk of exposure to stress. An inseparable aspect of the work
of security guards is the permanent threat to health and life. They are
exposed to a heavy emotional burden, which over a prolonged period may
lead to symptoms of professional burnout, which forms the subject of this
article. To this end, Polish and foreign articles were analyzed.
Key words: work psychology, mobbing, workaholism, professional burnout,
security guard, coping with stress
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Wprowadzenie
Nie istnieje zawód wolny od ryzyka narażenia na
stres. W opinii badaczy zawodami wysokiego ryzyka
są profesje, w zakresie obowiązków których znajdują
się m.in. interakcje z ludźmi, dostarczanie usług i pieniędzy, praca w godzinach zmianowych, pilnowanie
cudzej własności itp. [1-3]. Osoby rozpoczynające
swoją pracę w profesjach mundurowych, jak np. funkcjonariusze policji, straży pożarnej, żołnierze – liczą
się z faktem, iż praca ta będzie wywierać wpływ na
ich ogólny dobrostan [4]. Holland jest zdania, iż
specyficzne zmienne osobowościowe mają wpływ na
wybór ścieżki zawodowej, a jednostki tym samym
mogą realizować swoje potrzeby o charakterze emocjonalnym [5].
W opinii amerykańskiego portalu CareerCast.
com, w grupie najbardziej stresujących zawodów
2018 r. wymienia się funkcjonariuszy straży pożarnej,
żołnierzy, funkcjonariuszy policji oraz pilotów [6].
Cooper z Uniwersytetu Manchester spośród przed-

stawicieli 104 najbardziej stresujących zawodów w UE
wskazuje dodatkowo zawód strażnika więziennego
[7, 8]. I tak dla przykładu, badania przeprowadzone
przez Sygit-Kowalkowską i wsp. na grupie funkcjonariuszy służby więziennej pokazały, iż poziom wypalenia
zawodowego znajduje się w górnej granicy wyników
przeciętnych. Wraz ze wzrostem stażu pracy wzrastał
poziom wyczerpania oraz rozczarowania pracowników [9]. Badania Ogińskiej-Bulik i Kaflik-Pieróg
wykazały istnienie związku między depersonalizacją
i wyczerpaniem emocjonalnym funkcjonariuszy straży
pożarnej, a następującymi czynnikami stresogennymi:
brak nagród, obciążenie pracą, niepewna organizacja
pracy, poczucie odpowiedzialności oraz zagrożenia,
jakość kontaktów społecznych [10]. Podobne wyniki
uzyskała autorka w badaniu funkcjonariuszy policji [11].
Do grupy zawodów wysokiego ryzyka, mundurowych zaliczyć można również pracowników ochrony
osób i mienia.
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Specyfika zawodu pracownika ochrony osób
i mienia
Według art. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie osób
i mienia, ochroną osób są ‘działania mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej’ [12-14]. Z kolei ochrona mienia
definiowana jest według art. 2 pkt 5 Ustawy o ochronie
osób i mienia jako ‘działanie zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także
przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej
z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób
nieuprawnionych na teren chroniony’ [12-14].
W myśl ww. Ustawy ‘pracownik ochrony, to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego, i wykonująca zadania
ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo
na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, lub osoba wykonująca zadania
ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te
listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia’ [12].
Pracownik ochrony osób i mienia po otrzymaniu
wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej poza zadaniami przewidzianymi dla pracownika ochrony (niekwalifikowanego) wykonywać może
następujące zadania:
• konwojowanie mienia (wartości pieniężne, przedmioty wartościowe oraz przedmioty niebezpieczne);
• wykonywanie czynności związanych z ochroną
osób (ochrona VIP) – co wiąże się z posiadaniem do
realizacji zadań broni palnej i środków przymusu
bezpośredniego;
• opracowywanie planów ochrony;
• organizowanie oraz kierowanie zespołami pracowników ochrony;
• wykonywanie zadań ochronnych na obszarach,
obiektach oraz urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie;
• nadzór i kontrola nad pracą pracowników ochrony
fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
• użycie lub wykorzystanie środków przymusu
bezpośredniego (np. pałka służbowa, kajdanki)
zgodnie z przepisami prawa;
• użycie lub wykorzystanie broni palnej, ale tylko
w ściśle określonych przypadkach określonych
przepisami prawa [12, 14].
Pracownik ochrony powinien w swojej pracy
przestrzegać procedur oraz instrukcji bezpieczeństwa,
zapoznać się z technikami pomocy przedmedycznej,
interwencyjnej oraz samoobrony.

19

Terminologia, przyczyny oraz skutki wypalenia
zawodowego w grupie pracowników ochrony
osób i mienia
Termin ‘wypalenie zawodowe’ został wprowadzony po raz pierwszy w 1974 r. przez amerykańskiego
psychiatrę Herberta J. Freudenberga [15]. Zjawiskiem
tym zajęła się również Christina Maslach – psycholog społeczny. Wraz ze swoimi współpracownikami
z Uniwersytetu Berkeley prowadziła badania ludzi
pracujących w stresujących zawodach (m.in. psychiatrów, pracowników więzień, pracowników opieki
społecznej, pielęgniarek psychiatrycznych) [16].
Obecnie najpowszechniej stosowane jest ujęcie
Maslach [17, 18]. Według autorki jest ono odpowiedzią na działanie stresu związanego bezpośrednio
z pracą. Definicja ta zakłada, iż wypalenie zawiera
3 elementy składowe: depersonalizację, emocjonalne
wyczerpanie oraz poczucie braku osiągnięć osobistych.
W literaturze przedmiotu można znaleźć informację, iż osoby wypalone zawodowo cechują się
wysokim poziomem drażliwości i cynizmu, co z kolei
skutkuje negatywnym, zdystansowanym reagowaniem
na różne aspekty wykonywanej pracy [17].
Pines jest zdania, iż wypalenie dotyczy tych ludzi,
którzy rozpoczynali swoją pracę mając wzniosłe cele,
wysoki poziom motywacji oraz zbyt duże oczekiwania [19].
Czynniki mogące wywoływać symptomy wypalenia zawodowego można podzielić na 3 grupy:
• czynniki indywidualne (demograficzne, osobowościowe, związane ze środowiskiem zawodowym);
• czynniki interpersonalne (relacja pracownik
-klient, przełożony-podwładny);
• oraz czynniki organizacyjne (m.in. biurokracja,
brak możliwości rozwoju, trudne relacje interpersonalne) [20, 21].
Pracownik ochrony osób i mienia narażony jest
na duże obciążenie emocjonalne, wynikające z możliwej agresji ze strony osób trzecich, pracy w systemie
zmianowym oraz konieczności długotrwałej koncentracji uwagi [22]. Alfredsson i wsp. przeprowadzili
wywiad ze 197 pracownikami ochrony, pracującymi
na zmiany nocne. Okazało się, iż respondentów cechowało 2- i 3-krotnie częstsze występowanie trudności
związanych ze snem oraz przemęczenie w porównaniu
z ludźmi pracującymi w ciągu dnia [23]. Hertz i Charlton, jako skutki pracy zmianowej podali poczucie
winy oraz złość, dotykające mężczyzn pracujących
w ochronie oraz mające związek z faktem, iż praca
zakłóca ich możliwość uczestniczenia w całodziennym życiu rodzinnym [24]. Z kolei Begani i wsp.,
jako dodatkowe skutki pracy zmianowej wymieniają
również zaburzenia odżywiania [25, 26]. O niezadowoleniu z sytuacji socjalnej oraz z wysokości zarobków
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pracowników ochrony wspomnieli również Yadav
i Kiran [27].
Życie w ciągłym stresie, ciągłym napięciu oraz
chronicznym zmęczeniu prowadzi do wyczerpania
fizycznego oraz psychicznego, dalej zaś do problemów
ze zdrowiem (problemy ze snem, obniżenie nastroju,
problemy w małżeństwie/rodzinie, nasilone zachowania o charakterze agresywnym [28, 29]. W skrajnych
przypadkach pracownik ochrony może nawet popełnić
samobójstwo.
Metody przeglądu
Przy pomocy bazy Google Scholar, PubMed oraz
Wiley Online Library, przeszukano zagraniczną literaturę medyczną z lat 2008-2018 pod kątem artykułów
zawierających następujące słowa kluczowe: security
guards, security employee, work, stress, job satisfaction,
burnout syndrome, proffesional burnout.
Poniżej przedstawiono wyniki kilku badań autorów międzynarodowych na temat zjawiska wypalenia
zawodowego w grupie pracowników ochrony osób
i mienia. W Polsce brak jest dostępnych badań z ww.
zakresu.
Wyniki przeglądu
W literaturze przedmiotu niewiele jest badań
dotyczących wypalenia zawodowego w grupie pracowników ochrony osób i mienia. Gil-Monte w artykule
o wypaleniu zawodowym podkreśla, iż jest to poważny
problem wyrażony m.in. przez stan depresyjny [30].
Autor wspomina również o wcześniejszych doniesieniach, które wskazywały poczucie winy jako aktywizujące proces wypalenia.
Rosenbloom i wsp. zbadali grupę 100 pracowników ochrony firm lotniczych. Wyniki ukazały, iż
ci pracownicy, których cechował styl pracy skoncentrowany na działaniu znacznie częściej doświadczali
objawów wypalenia zawodowego. Syndrom wypalenia
rzadziej dotykał tych pracowników ochrony, którzy
stosowali styl unikowy [31].
Ciekawe badania przeprowadzili Vanheule
i Declercq mające na cele określenie zależności między wypaleniem zawodowym, stylem przywiązania
a zdarzeniami krytycznymi w grupie pracowników
ochrony. Okazało się, że jeśli w pracy pojawiały się
zdarzenia o charakterze krytycznym, bezpieczny styl
przywiązania skorelowany był z niskimi wskaźnikami
składowych wypalenia zawodowego; zaś styl unikowy
z wyższymi [32].
Rok wcześniej ci sami autorzy wraz ze współpracownikami badając grupę 530 pracowników ochrony
wykazali, iż zdarzenia krytyczne miały związek z wyższymi wskaźnikami składowych wypalenia zawodowego. Z kolei codzienne wsparcie emocjonalne oraz
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społeczne stanowiło bufory zapobiegające wypaleniu
zawodowemu [33].
Leino i wsp. w badaniu 1007 fińskich pracowników ochrony oraz 986 funkcjonariuszy policji
wykazali, iż są oni narażeni na doświadczanie wysokiego poziomu stresu oraz zdarzenia o charakterze
przemocowym (w tym atak z użyciem broni) podczas
wykonywania obowiązków służbowych [34]. W grupie badanych średnia wieku mężczyzn pracujących
w ochronie wyniosła 31 lat, zaś kobiet 28 lat. 27%
badanych przyznało się do rzadkiego doświadczania
przemocy w ostatnich 12 miesiącach pracy, natomiast
23% do częstego. Ci sami autorzy w badaniu 1010 pracowników ochrony stwierdzili, iż czynnikami ryzyka
dla zachowań przemocowych (w tym ataki fizyczne,
groźby napaści) są: młodszy wiek, płeć męska, małe
doświadczenie w ochronie, późne godziny pracy oraz
presja czasu [35]. Agresja werbalna skierowana jest
do pracowników ochrony zarówno z mniejszym, jak
i większym doświadczeniem na stanowisku.
Sposób radzenia sobie pracownika z sytuacjami
o charakterze stresowym jest znaczący, gdyż wpływa na jego ogólne funkcjonowanie na zajmowanym
stanowisku, a co za tym dalej idzie – konstruktywne
radzenie sobie ze stresem zmniejsza ryzyko pojawienia
się wypalenia zawodowego.
Malczewska-Błaszczyk w badaniach własnych
przedstawiła listę potencjalnych przyczyn sytuacji
o charakterze stresogennym, mogących prowadzić do
zaburzenia poczucia bezpieczeństwa – a idąc dalej za
potrzebą niniejszego artykułu – mogących przyczyniać
się do wypalenia zawodowego pracowników ochrony
osób i mienia. Autorka na liście wymienia m.in.:
• duży stopień dezintegracji środowiska ochroniarskiego;
• obawę przed utratą uprawnień do wykonywania
zawodu;
• niskie zarobki;
• zbyt dużą odpowiedzialność;
• wykonywanie działań pod presją pracodawcy lub
klienta;
• możliwość napaści z użyciem broni;
• niską rangę zawodu pracownika ochrony osób
i mienia w perspektywie społecznej;
• działanie pod presją czasu, np. w konwojach;
• monotonię pracy;
• ciężkie warunki pracy, tj. praca na zmiany nocne;
• praca w stresujących warunkach (udział w konwojach, ochrona VIP);
• niewystarczającą wiedzę na temat konstruktywnego radzenia sobie ze stresem [36, 37].
Podsumowanie
Stres zawodowy spotykany jest w wielu profesjach.
Osoby znajdujące się w grupie zawodów wysokiego
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ryzyka wykonują swoje obowiązki z dużą odpowiedzialnością przy jednoczesnym ryzyku utraty zdrowia, a nawet życia. Opierając się na wynikach badań
autorów przedstawionych w niniejszym artykule,
można stwierdzić, iż do ww. grupy zawodowej można
zaliczyć również pracowników ochrony osób i mienia.
Napięcia oraz przeciążenia emocjonalne wynikające
ze specyfiki wykonywanej pracy mogą ulegać kumulacji, co negatywnie wpływa na życie zawodowe oraz
osobiste jednostek pracujących. Wśród czynników
ryzyka pojawienia się symptomów wypalenia zawodowego można wymienić m.in. narażenie na sytuacje
stresowe, zdarzenia krytyczne, zachowania agresywne,
przemęczenie i trudności ze snem będące następstwem
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pracy zmianowej, presję czasową, mniejsze doświadczenie w pracy na stanowisku ochrony osób i mienia.
Za główne czynniki ochronne uznać można wsparcie
emocjonalne oraz społeczne. Temat wypalenia zawodowego w grupie pracowników ochrony osób i mienia
jest warty zainteresowania i prowadzenia bardziej
szczegółowych badań.
Źródło finansowania: Praca nie jest finansowana z żadnego źródła.
Konflikt interesów: Autorzy deklarują brak konfliktu
interesów.
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