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WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PRACOWNIKÓW 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

BURNOUT AMONG EMPLOYEES OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Streszczenie: Artykuł wskazuje na istotność problematyki wypalenia zawodowego w sekto-
rze usług MŚP, wskazując na cel odnoszący się do analizy wypalenia zawodowego w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Struktura artykułu wyraża się w warstwie teoretycznej i em-
pirycznej. Poprzez weryfikację empiryczną postawionej tezy ukazano, że ponad 50% zatrud-
nionych w omawianym sektorze posiada symptomy wypalenia zawodowego, ze wskazaniem 
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przyczyn objawów i  skutków. W artykule zasygnalizowano problem, nie odnosząc się do 
niego w sposób szczegółowy, ponieważ prezentacja autorki ma charakter wprowadzający do 
zagadnienia i będzie sukcesywnie rozszerzana o informacje z badań rozszerzonych.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, MŚP, pracownik

Abstract: The article indicates the importance of the problem of burnout in the SME service 
sector, pointing to the goal of analyzing burnout in small and medium-sized enterprises. The 
structure of the article is expressed on the theoretical and empirical levels. Through empiri-
cal verification of the thesis, it has been shown that over 50% of workers in the sector in qu-
estion have symptoms of burnout, pointing to the causes and effects of burnout. The article 
indicates the problem without a detailed discussion of it, because the author’s presentation 
is preliminary and will be successively enriched with information from extended research.
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Wstęp

Kwestia wypalenia zawodowego dotyczy coraz większej liczby zatrudnionych. 
Staje się doświadczeniem pracowników współczesnej organizacji i  niekoniecznie 
organizacji dużej, np. o  charakterze korporacji. Przedsiębiorstwa z  sektora MŚP 
coraz intensywniej kształtują przestrzeń gospodarczą i  pracownicy zatrudnieni 
w takich organizacjach borykają się z problemami analogicznymi dla pracowników 
dużych firm. W obiegowym pojmowaniu zagadnienia wypalenie zawodowe kojarzy 
się z tzw. przepracowaniem, a to, zdaniem wielu, ma miejsce w korporacji, w  du-
żej i wielkiej firmie, gdzie pracownik jest bardzo często anonimowym „trybikiem” 
systemu. Tymczasem zmieniają się wzorce kariery, rośnie kompleksowość pracy, 
a sektor usług rozwija się w dynamicznym tempie. Od pracowników tego sektora 
oczekuje się coraz większego zaangażowania emocjonalnego, co w  częstym kon-
takcie z  ludźmi, wynikającym z  charakteru usług, rodzi wiele problemów. Rosną 
wymagania nie tylko ilościowe, ale także jakościowe, co często prowadzi do wyczer-
pania emocjonalnego i   znużenia pracą. Powstaje zaburzenie równowagi między 
tym, co pracownik daje i  otrzymuje, a  to już prosta droga do osłabienia ogólnej 
kondycji pracownika, a przy większej liczbie w ten sposób zdysharmonizowanych 
pracowników, do pogorszenia kondycji firmy. 

Celem artykułu jest analiza wypalenia zawodowego, podjęta w kontekście wy-
branych zagadnień teoretycznych weryfikowanych empirycznie. Badania przepro-
wadzone wśród pracowników sektora usług MŚP wskazują, że kwestia wypalenia 
zawodowego jest dużym problemem dla tych firm i  obejmuje ponad połowę za-
trudnionych. Takie wyniki świadczą o konieczności weryfikacji polityki kadrowej 
w małych i średnich przedsiębiorstwach.
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1. Teoretyczne aspekty wypalenia zawodowego

Zjawisko wypalenia zawodowego zostało także opisane przez wielu ekspertów. 
Na przykład A. Pines i E. Aronson1 przedstawili wypalenie zawodowe jako stan od-
powiadający fizycznemu, psychicznemu i  emocjonalnemu wyczerpaniu, który ich 
zdaniem powstaje podczas zaangażowania w obciążające sytuacje, w tym pracę za-
wodową. Wskazali oni, że nie tylko praca zawodowa może nieść ze sobą zjawisko 
wyplenia, ale wypaleniu sprzyjają także inne obciążające człowieka sytuacje. Schaufeli 
i Enzmann porównali wypalenie zawodowe do akumulatora, który mimo ładowania 
ciągle traci energię. Sytuację odnieśli do pracownika silnie angażującego się w pracę2.

Widać zatem, że wypalenie zawodowe taktowane jest jako składowa ogólne-
go stanu wypalenia człowieka. Wypalenie może u konkretnego człowieka dotyczyć 
głównie pracy zawodowej, może łączyć się z  całokształtem stresujących sytuacji 
w życiu, może być jednocześnie skutkiem i przyczyną wypalenia ogólnego.

Poszukując przyczyn ujawnienia się wypalenia wyróżnia się grupę przyczyn 
wynikających z poziomu człowieka, jego relacji i z przyczyn organizacyjnych.

Przyczyny z tzw. poziomu człowieka, nazywane niekiedy indywidualnymi, do-
tyczą takich cech, jak: niepewność, zależność, niska samoocena i brak wiary w sie-
bie, defensywność, unikanie trudnych sytuacji3. Przyczyny wypalenia związane z re-
lacjami człowieka mają charakter interpersonalny i można je określić następująco: 
zaangażowanie w spawy innych, ciągły kontakt z osobami w trudnej sytuacji, kon-
flikty, rywalizacja, brak wzajemnego zaufania, przemoc psychiczna, a tym samym 
zaburzona komunikacja, agresja słowna czy mobbing4.

Przyczyny organizacyjne związane z  wypaleniem zawodowym odnoszą się 
głownie do źle zorganizowanej pracy, zbyt wysokich wymagań w stosunku do pra-
cowników, nieprawidłowych zasad delegacji uprawnień, pracy pod presją czasu, 
niestabilności zatrudnienia czy braku możliwości rozwoju zawodowego5. Można tu 
dołączyć inne elementy związane z nieprawidłowo realizowanymi zasadami zarzą-
dzania kadrami w szerokim i wąskim ujęciu tego zagadnienia, to znaczy w ujęciu 
funkcyjnym i przedmiotowym.

Objawy wypalenia zawodowego zależą także od etapu tego wypalenia. Inne 
pojawią się w fazie początkowej, a inne w fazie silnego zaawansowania całego pro-
cesu. Nasilenie poszczególnych objawów także będzie podlegać zróżnicowaniu na 

1  A. Pines, E. Aronson, Career burnout: Causes and cures, Free Press, New York 1988. 
2  K. Erenkfeit, L. Dudzińska, A. Indyk, Wpływ środowiska pracy na powstanie wypalenia zawodowego, 
„Medycyna Środowiskowa” 2012, Vol. 15 nr 3, s. 121-128.
3  J. Szmagielski, Stres i  wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych, Warszawa 2009, s. 23-27.
4  E. Bilska, Jak feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego, „Niebieska Linia” 2004, nr 4, s. 4.
5  Na podst. Ch. Maslach, P.M. Leiter, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w orga-
nizacji, PWN, Warszawa 2011, s. 17-18.
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poziomie poszczególnych etapów, zatem najwłaściwiej będzie pogrupować objawy 
wypalenia zawodowego w zależności od przestrzeni ujawniającej wypalenie. Mogą 
to być przestrzenie emocjonalne, intelektualne, społeczne i fizyczne. Przestrzenie 
emocji będą generować następujące objawy: rozczarowanie, apatia, rozchwianie 
emocjonalne, brak tolerancji, drażliwość, nieufność, stereotypowość w  myśleniu. 
Przestrzenie związane z intelektem są źródłem objawów, takich jak: zaburzona kon-
centracja, obniżona sprawność intelektualna, pogorszenie pamięci i nieproduktyw-
ność, uczucie przeciążenia, problemy z decyzyjnością i kreatywnym działaniem.

Przestrzeń społeczna dostarcza objawów, które polegają na unikaniu kontaktów 
towarzyskich i  ze współpracownikami, unikaniu skupisk ludzkich, unikaniu prze-
bywania w pracy, robieniu długich przerw w pracy. Wymienionym objawom często 
towarzyszą objawy fizyczne związane z  bezsennością, przewlekłym zmęczeniem, 
obniżonym tempem reagowania, obniżoną odpornością, różnymi dolegliwościami 
gastrycznymi. Może wystąpić pobudzenie nerwowe i różnego rodzaju tiki.

Specjaliści są zdania, że najpierw pojawiają się objawy z obszaru emocjonalne-
go i społecznego. Później dołączają się intelektualne i fizyczne. Stanowi to bardzo 
uciążliwy stan, tak dla pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ w wyniku takiego 
stanu rzeczy marnotrawią się możliwości pracownika. 

W celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu można przedsięwziąć środki za-
radcze, które mają charakter indywidualny i organizacyjny. W zakresie tych pierw-
szych sugerowane jest podjęcie działania opierającego się na tzw. 5 krokach Kerbe-
ra6, które polegają na: rozpoznaniu problemu, ustaleniu priorytetów, odzyskaniu 
kontroli nad sytuacją z wykorzystaniem asertywności (etap mówienia „nie”), oraz 
na wprowadzaniu odpoczynku, tak podczas pracy, jak i w okresach urlopowych.

Organizacyjne środki zaradcze wiążą się z działaniami całej organizacji, w któ-
rej funkcjonuje pracownik oraz uwzględnieniu zmian w działaniach kadry zarzą-
dzającej, jak i samych pracowników, co odnosi się do konieczności przekształceń 
dotychczasowej polityki kadrowej w firmie7.

Istotnym zagadnieniem, w świetle rozpatrywanych kwestii, jest pomiar wypale-
nia zawodowego. Odnosząc się do tego szerokiego zagadnienia w sposób sygnalizu-
jący, należy wskazać na kwestionariusze pomiaru wypalenia zawodowego. Są nimi 
w Polsce kwestionariusze LBQ i MBI. Pierwszy kwestionariusz ocenia cztery czyn-
niki wypalenia zawodowego: rozczarowanie, odczucie braku skuteczności, brak za-
angażowania w relacje z klientami i zmęczenie psychofizyczne. Drugi z kwestiona-
riuszy koncentruje się w wersji podstawowej na ocenie zaangażowania, odczuciach 
osobistych osiągnięć, depersonalizacji i wyczerpaniu emocjonalnym. Kolejne opcje 

6  M. Litze, H. Schuch, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2007, s. 63-65.
7  T. Chirkowska-Smolak, Organizacyjne czynnki wypalenia zawodowego, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2009, nr 4, s. 4-5.
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kwestionariusza MBI stopniowo poszerzają zakres ocenianych cech, aż do uzyska-
nia kilkudziesięciu cech łącznie.

Niezależnie od istnienia zestandaryzowanym metod oceny wypalenia zawodowego 
można stosować proste badania bezpośrednie – ankiety lub wywiady kwestionariuszo-
we komponowane w swej merytorycznej warstwie w zależności od potrzeb i zaintereso-
wań badającego. W poniższej części zaprezentowano właśnie takie wyniki badań.

2. Ocena wypalenia zawodowego – wybrane wyniki badań

2.1. Metodyka badań 

W  niniejszym opracowaniu zaprezentowano ocenę wypalenia zawodowego 
wśród pracowników sektora usług MŚP w  województwie śląskim. Usługi zostały 
dobrane celowo jako przestrzeń łatwo podlegająca wypaleniu zawodowemu. Bada-
nie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników, których liczbę 
wyliczono na poziomie około 7900, co przy 5% poziomie ufności, 50% wielkości 
frakcji i  3-procentowym błędzie maksymalnym dało próbę badawczą równą 940 
pracowników. Wśród takiej grupy przeprowadzono badanie ankietowe (zwrotność 
na poziomie 60% – 384 respondentów), uwzględniające następujące problemy ba-
dawcze: przyczyny wypalenia zawodowego, objawy wypalenia zawodowego, skutki 
wypalenia zawodowego i metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Badanie 
przeprowadzono w okresie styczeń/luty 2020 r. stawiając tezę główną, że wypalenie 
zawodowe stanowi problem dla pracowników usług w sektorze MŚP, i więcej niż 
50% pracowników usług sektora MŚP podlega wypaleniu zawodowemu. 

2.2. Wnioski badawcze 

W efekcie badań stwierdzono, że:
	 do wypalenia zawodowego przyznaje się 67% badanych respondentów (tj. 258 osób);
	 usługi podejmowane w działania badanych przedsiębiorców MŚP dotyczyły dzia-

łalności medycznej, doradczej, terapeutycznej, edukacyjnej, gastronomicznej i  hotelarskiej;
	 najsilniejsze wypalenie zawodowe wskazali pracownicy związani z działalno-

ścią medyczną, terapeutyczną i edukacyjną; najniższy poziom wypalenia zawodowego 
przejawiali pracownicy sektora doradczego, gastronomii i hotelarstwa; 
	w wymienionych branżach częściej mężczyźni niż kobiety wykazywali objawy 

wypalenia zawodowego, ale lepiej z nimi radziły sobie kobiety;
	 najczęściej wstępującymi przyczynami wypalenia zawodowego w  usługach 

sektora MŚP są: stres i przeciążenie pracą, niestabilność zatrudnienia, niskie wynagro-
dzenie i  ogólne przemęczenie. Inne czynniki mają, zdaniem pracowników, mniejszy 
wpływ na wypalenie zawodowe (por. tabela 1);
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	wśród badanych respondentów większość mężczyzn (77 – 70%) wskazywa-
ła na wymienione wyżej przyczyny jako podstawę wypalenia zawodowego w sektorze 
usług MŚP (przekrój badanych dotyczył 110 mężczyzn i 147 kobiet);
	 najbardziej podatny na wypalenie zawodowe jest sektor edukacyjny i medycz-

ny; najniższą podatnością na wypalenie zawodowe cechuje się sektor gastronomicz-
no-hotelarski. Wydaje się, że otrzymany rezultat może wiązać się z tym, że w sektorze 
edukacyjnym pracuje duża ilość zatrudnionych w szkołach, uczelniach, i ich zatrudnie-
nie w MŚP usług edukacyjnych bardzo często ma charakter dodatkowy, uzupełniający 
i kontakt z coraz większą ilością osób ma charakter stresujący;
	 proces wypalenia zawodowego przebiega w  różnych okresach zatrudnienia 

i  nie udało się podczas badania wychwycić prawidłowości dla zatrudnionych w  po-
szczególnych sektorach MŚP;
	 podatność na wypalenie zawodowe jest bardzo słabo skorelowana ze stażem 

pracy i wiekiem (średnio r = 0,25), ale silnie jest skorelowana z jej intensywnością, ilo-
ścią oraz z sytuacją rodzinną, osobistą i stanem zdrowia pracownika (średnio r = 0,76);
	 najczęstszym przejawem wypalenia zawodowego jest unikanie kontaktów to-

warzyskich i ludzi w ogóle, co silnie koreluje z pracą w sektorze edukacyjnym, medycz-
nym i terapeutycznym (średni współczynnik korelacji r = 0,88) – por. tabela 2;
	 inne przejawy wypalenia zawodowego, które często występują wśród pracow-

ników w pracy w sektorze usług MŚP, polegają na apatii, zmęczeniu, braku tolerancji 
wobec innych ludzi oraz na ujawnianiu się złych stanów zdrowia.
	 skutki wypalenia zawodowego najintensywniej ujawniają się wśród pracowni-

ków edukacji i pracowników medycznych, a najsłabiej w gastronomii i hotelarstwie;
	 78% respondentów stwierdzających u siebie wypalenie zawodowe jednoznacz-

nie określa, że jest to „winą” pracodawcy. Pozostałe 22% uważa, że ich cechy osobiste 
w znacznym stopniu predestynują ich do poddania się wypaleniu zawodowemu. Głów-
nie pracownicy medyczni i z sektora edukacji upatrują przyczyn wypalenia zawodowe-
go w działaniach pracodawcy;
	 środki zaradcze, w związku z wypaleniem zawodowym, podejmowane są przez 

pracowników wyłącznie we własnym zakresie i dotyczą wizyt u specjalistów – lekarzy 
i terapeutów ( terapeuci także są grupą dosyć mocno podatną na wypalenie zawodowe); 
respondenci w 100% nie widzą zainteresowania problemem u swoich pracodawców, 
którzy postrzegają go głównie w kategoriach słabości pracownika i jego mniejszej war-
tości w porównaniu z tymi pracownikami, którzy nie podlegają wypaleniu;
	 proces „zdrowienia” po ujawnieniu się wypalenia zawodowego związany jest 

z podejmowaniem różnych zmian życiowych i poddawaniu się nowym relacjom zawo-
dowym i prywatnym (61% respondentów). Proces ten związany jest z próbami prze-
wartościowania dotychczasowych sfer życia (30% respondentów), a w przypadku nie-
podejmowania zmian kończy się pogorszeniem ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej 
pracownika (10%).
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Podsumowując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że badany sektor usług 
MŚP zatrudnia ludzi, którzy jako pracownicy wykazują się wysoką podatnością na 
wypalenie zawodowe i często je deklarują. Przyczyn należy szukać głównie w sferze 
społeczno-organizacyjnej, a potem w  emocjonalnej. Mogłoby to sugerować potrze-
bę rozważenia przez menedżerów średniego i wyższego szczebla organizację pracy, 
która zintensyfikowałaby kreatywność zatrudnionych i udoskonaliła ich rozwój za-
wodowy, wpływając tym samym pozytywnie na inne sfery życia. 

Tabela 1. Przyczyny wypalenia zawodowego w MŚP
Table 1. Causes of burnout in SMEs

Przyczyny wypalenia zawodowego Ocena istotności
 przyczyny 

Stres 5
Nadmierne obciążenie pracą 5

Brak nagrody i pochwały za pracę 3
Brak sprawiedliwego traktowania 4

Konflikt wartości 3
Brak wsparcia ze strony firmy, przełożonego 3

Środowisko dysfunkcyjne 4
Monotonność pracy 3

Biurokratyzacja 3
Niewystarczające informacje dla pracownika 3

Wadliwe stosunki pracy 4
Presja czasu 4

Niestabilność zatrudnienia 5
Niskie wynagrodzenie 5

Zmęczenie, nerwica egzystencjonalna 5
Alienacja w pracy 3

Stan zdrowia 4
Cechy osobowościowe 4

Wadliwa delegacja uprawnień 4
Negatywne zachowania ze strony klientów 4

Ograniczenie autonomii 3

(ocena: 3pkt – mały wpływ; 4pkt – średni wpływ; 5 pkt – duży wpływ)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Tabela 2. Objawy wypalenia zawodowego
Table 2. Symptoms of occupational burnout

Sektor 
me-

dyczny

Sektor 
dorad-

czy

Sektor 
terapeu-
tyczny

Sektor 
eduka-
cyjny

Sektor ga-
stronomii 
i hotelar-

stwa

Średnia

Rozczarowanie 5 3 4 5 2 3,8
Apatia, zmęczenie 5 3 4 5 3 4,0

Rozchwianie 
emocjonalne 3 2 2 4 2 0,6

Brak tolerancji 5 4 4 5 2 4,0
Drażliwość, 
nerwowość 5 3 4 5 2 3,8

Zaburzona 
koncentracja 3 3 4 5 2 3,4

Obniżona 
sprawność 

intelektualna
3 4 4 5 3 3,8

Pogorszenie 
pamięci 3 4 4 5 2 3,6

Problemy 
z decyzyjnością 3 4 4 4 2 3,4

Unikanie 
skupisk ludzi 5 4 4 5 3 4,2

Unikanie 
kontaktów 

towarzyskich
5 5 5 5 4 4,8

Unikanie 
przebywania 

w miejscu pracy
4 3 3 4 2 3,2

Negatywne 
objawy fizyczne 4 4 4 5 3 4,0

Średnia 4,1 3,5 3,8 4,6 2,5

(5 pkt – bardzo wysoki poziom ujawienia cechy; 4pkt – wysoki poziom ujawnienia cechy; 
3pkt – średni poziom ujawnienia cechy, 2pkt – niski poziom ujawnienia cechy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Zakończenie

Syndrom wypalenia zawodowego nie jest problemem wyłącznie psychologów. 
Pracodawcy powinni skupiać swoją uwagę na tych zagadnieniach ze względu na 
skuteczność zarządzania personelem. Skuteczna i efektywna polityka kadrowa sta-
nowi ważny aspekt nowoczesnego przedsiębiorstwa. Przedstawione wyniki badań 
dotyczą pracowników sektora MŚP, co może być szczególnie ważne dla pracodaw-
ców w tych firmach, gdyż ich podejście do zasobów ludzkich wydaje się często mieć 
charakter zadaniowy, ograniczający widzenie problemów pracownika do kwestii 
odpowiedniego wynagrodzenia. Tymczasem okazuje się, że kwestie organizacji 
i  budowania stosunków społecznych przez pracodawcę mogą znacząco wpływać 
na pracownika i   jakość pracy, którą wykonuje, a  tym samym mogą wpływać na 
ograniczanie ujawniania się wypalenia zawodowego i jego negatywnych skutków.
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