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Gratulujemy postawienia pierwszego kroku na drodze do pokonania wypalenia zawodowego.
Za chwilę poznasz swój poziom wypalenia oraz otrzymasz wiedzę na temat jego źródeł
i możliwych rozwiązań.
Wypalenie zawodowe można pokonać. Przed Tobą raport, który posłuży Ci jako
przewodnik w drodze do odzyskania energii, zaangażowania i satysfakcji zawodowej.
Życzymy Ci, by ten pierwszy krok był początkiem budowania zdrowej i satysfakcjonującej
relacji z pracą.

Piotr Kobiór
właściciel firmy WORKsperts
pomysłodawca projektu pokonajwypalenie.pl

pokonajwypalenie.pl

Narzędzia do Wypalenia Zawodowego Maslach przetłumaczono na język polski i udostępniono poprzez serwis
pokonajwypalenie.pl dzięki firmie WORKsperts.
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1. Wprowadzenie
2. Dlaczego wypalenie zawodowe jest ważne?
3. Twój profil
4. Twoje wyniki MBI
Twoje wyniki na skali MBI
Twoje wyniki MBI w percentylach w porównaniu do norm dla całej populacji
5. Dlaczego środowisko pracy jest ważne?
6. Co powoduje wypalenie zawodowe w środowisku pracy?
7. Twój profil życia zawodowego
8. Twoje wyniki AWS
Twoje wyniki na skali AWS
Twoje wyniki AWS w percentylach w porównaniu do norm dla całej populacji
9. Zalecenia

Załączniki
Załącznik A. Profile wypalenia zawodowego
Załącznik B. Profile wypalenia zawodowego a wyniki na skali MBI
Załącznik C. Wskazówki dotyczące zmniejszenia stresu w pracy
Załącznik D. Rozwiązania problemów dotyczących życia zawodowego
Załącznik E. Polecana literatura
Załącznik F. Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu MBI
Załącznik G. Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu AWS
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W niniejszym raporcie wykorzystano wyniki Zestawu Narzędzi do Wypalenia Zawodowego Maslach
(Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach - MBI oraz Kwestionariusz Obszarów Życia Zawodowego AWS) w celu oceny wypalenia w kontekście pracy zawodowej. Skale MBI oceniają, jak często czujesz
Wyczerpanie, Cynizm i Skuteczność zawodową. Skale AWS oceniają stopień dopasowania lub stopień
niedopasowania, jaki odczuwasz w kluczowych aspektach swojej organizacji: Obciążenia pracą, Kontroli,
Nagrody, Społeczności, Sprawiedliwość i Wartości. Niezgodność może przyczynić się do wypalenia.
Ten raport pomoże Ci…

Należy pamiętać, że raport służy do interpretacji Twoich wyników ewaluacji, ale nie jest narzędziem
diagnostycznym.
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Wypalenie to coś więcej niż tylko uczucie przygnębienia. Jest to chroniczny stan braku równowagi w pracy i
może być znaczącym problemem w Twoim życiu.
Wypalenie to utrata energii. Czujesz się stale przytłoczony, zestresowany i wyczerpany. Wymagania pracy są o
wiele większe, niż jesteś w stanie z siebie dać. Skala Wyczerpanie mierzy wyczerpanie energii emocjonalnej, w
odróżnieniu od wyczerpania fizycznego lub zmęczenia psychicznego. Wyczerpanie jest wyraźnym sygnałem
stresu w emocjonalnie trudnej pracy. Przykładem tej skali jest "Czuję się emocjonalnie wyczerpany z powodu
mojej pracy".
Wypalenie to utracony entuzjazm. Pasja do pracy wyblakła, praca "działa Ci na nerwy" i wydaje się być ciężarem
albo przykrym obowiązkiem. Zamiast robić wszystko najlepiej, jak potrafisz, mógłbyś ograniczyć się do minimum.
Skala Cynizm mierzy Twój emocjonalny, społeczny i poznawczy stosunek do pracy, współpracowników i
klientów. Przykładem tej skali jest "Wątpię w sens mojej pracy".
Wypalenie to utrata pewności siebie. Bez energii i aktywnego zaangażowania w pracę trudno jest być
zmotywowanym. Im mniej jesteś skuteczny, tym większe będziesz mieć wątpliwości dotyczące własnej wartości i
Skuteczności zawodowej. Skala Skuteczności zawodowej mierzy poczucie kompetencji i osiągnięć w pracy.
Przykładem tej skali jest "W mojej opinii jestem dobry/a w tym, co robię w pracy".
Wypalenie niesie ze sobą wiele konsekwencji, w tym choroby, poczucie beznadziejności, drażliwość,
niecierpliwość oraz pogorszenie relacji z rodziną i współpracownikami. W wyjątkowo trudnych przypadkach
wypalenie może negatywnie wpływać na funkcje wykonawcze mózgu, uwagę i pamięć.

Twoje wyniki wskazują na profil Zaangażowany.

W profilu Z
poświęcon
pochłonięte

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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Poniżej przedstawiono Twoje średnie wyniki dla skali MBI-GS.

Twoje wyniki na skali
MBI-GS
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Zauważ: Wyższe Wyczerpanie i Cynizm zwiększają wypalenie zawodowe, podczas gdy wyższa Skuteczność
zawodowa je zmniejsza.
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Poniżej przedstawiono Twoje wyniki w percentylach dla trzech skal MBI-GS w porównaniu do ogólnej populacji
ponad 19 000 osób o różnych zawodach.
Percentyl oznacza, jaki odsetek osób ocenił siebie jako mający mniejszą wartość na danej skali. Na przykład 95
percentyl na skali Wyczerpanie oznacza, że 95% ludzi odczuwało Wyczerpanie rzadziej niż Ty. Wyższe
Wyczerpanie i Cynizm przyczyniają się do wypalenia zawodowego, a wyższa Skuteczność Zawodowa zmniejsza
wypalenie zawodowe.
Powinieneś podjąć działania, aby zmniejszyć wypalenie zawodowe, jeśli:
●

Twój wynik w percentylach na skali Wyczerpanie wynosi 90 lub więcej, lub

●

Twój wynik w percentyla na skali Cynizm wynosi 90 lub więcej, lub

●

Twój wynik Skuteczności zawodowej wynosi 10 lub mniej.

Twoje wyniki MBI-GS w
percentylach
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Wyobraź sobie środowisko pracy, które jest wydajne, stabilne i niezawodne: gdzie ludzie traktują się nawzajem z
szacunkiem, pracownicy na pierwszej linii i menedżerowie szybko rozwiązują problemy, wszyscy partnerzy
biznesowi są skupieni wokół celów organizacji i dążą do osiągnięcia optymalnej jakości, kosztów i obsługi oraz
gdzie pracownicy są zaangażowani we wszystkie aspekty ciągłego kształtowania i doskonalenia pracy.
Pracownicy chcą odnieść sukces i pomóc w osiągnięciu celów organizacji. Często jednak różnego rodzaju
przeszkody wynikające ze środowiska pracy utrudniają te wysiłki. Tymczasem, jak zauważa doktor nauk
medycznych Richard Gunderman, kiedy działania pracownika są sprzeczne z ich podstawowym celem, może to
prowadzić do wypalenia.
Z kolei doktor Mark Linzer stwierdza, że gdy organizacja próbująca rozwiązać problem wypalenia wśród
pracowników, daje ludziom kontrolę nad swoim środowiskiem pracy i zapewnia im wsparcie, tworzy warunki
sprzyjające powrotowi do równowagi. To nie jest łatwe, ale jest to możliwe. Zespół dr Linzera zidentyfikował
przeprojektowanie organizacji pracy jako kluczową interwencję dla zmniejszenia wypalenia zawodowego.
Kiedy pracownicy odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu kluczowych procesów w organizacji, widzą poprawę
jako część swojej pracy i wierzą w sukces tych działań. Dzięki tym wysiłkom pracownicy analizują swoją pracę i
wykorzystują naukowe podejście do identyfikowania i rozwiązywania problemów. Tym samym zyskują głębsze
zrozumienie środowiska pracy dające solidne podstawy do ulepszania procesów i wyników. Najlepsza praktyka:
poświęć czas, aby porozmawiać o ulepszeniach procesów.
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Analizujemy sześć kluczowych obszarów Twojego życia zawodowego, aby ocenić stopień dopasowania między
Tobą a organizacją. Brak dopasowania lub niezgodność między Tobą a organizacją może prowadzić do
wypalenia.

Sześć Obszarów Życia Zawodowego
Obciążenie pracą — ilość pracy do wykonania w danym czasie. Rozsądne obciążenie pracą daje możliwość
robienia tego, co lubisz, realizacji celów zawodowych i rozwoju zawodowego. Obciążenie pracą staje się
problemem, kiedy wymaga wysiłku ponad ludzkie możliwości. Przykładowe stwierdzenie: "Nie mam czasu, by
wykonać to, co musi być zrobione".
Kontrola — możliwość podejmowania wyborów i decyzji w procesie rozwiązywania problemów i wypełniania
obowiązków służbowych. Dobre dopasowanie w tym obszarze zachodzi wtedy, kiedy istnieje zgodność pomiędzy
kontrolą i odpowiedzialnością. Niedopasowanie występuje wtedy, gdy nie masz wystarczającej kontroli, aby
wypełnić swoje obowiązki. Przykładowe stwierdzenie: "Mam kontrolę nad tym, w jaki sposób wykonuję swoją
pracę".
Nagroda — uznanie finansowe i społeczne za wkład włożony w pracę. Sensowny system nagradzania dostrzega
to, co wnosisz do pracy i dostarcza jasnych wskazówek na temat tego, co organizacja ceni. Ludzie doświadczają
braku uznania jako dewaluacji ich pracy i ich samych. Przykładowy element: "Cieszę się uznaniem innych za
swoją pracę".
Społeczność — jakość środowiska społecznego organizacji. Ludzie rozwijają się w społecznościach
charakteryzujących się wsparciem, współpracą i pozytywnymi uczuciami. Niedopasowanie w tym obszarze
występuje wtedy, gdy nie masz pozytywnych relacji z innymi. Przykładowe stwierdzenie: "Członkowie mojej grupy
otwarcie się ze sobą komunikują."
Sprawiedliwość — stopień, w jakim zasady organizacji są spójne i sprawiedliwe dla wszystkich, a zasoby są
przydzielane zgodnie z ogólnie przyjętymi i spójnymi procedurami. Sprawiedliwość świadczy o szacunku dla
członków organizacji. Brak sprawiedliwości wskazuje na nieład w wartościach organizacji i jej relacjach z ludźmi.
Przykładowe stwierdzenie: "Zasoby (np. materiały, urządzenie) są u nas rozlokowane sprawiedliwie".
Wartości — to, co jest ważne dla Ciebie i dla organizacji. Kiedy wartości osobiste i organizacyjne są spójne,
wspólny jest także sukces. Niedopasowanie występuje, gdy istnieją różnice między wartościami organizacji a
wartościami osobistymi, lub jeśli organizacja nie realizuje głoszonych wartości. Przykładowe stwierdzenie: "Moje
wartości i wartości mojej Organizacji (mojej Firmy) są podobne".
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Poniżej zaprezentowano Twoje średnie wyniki dla skal AWS.

Jeśli wynik wynosi 2 lub mniej ("Nie zgadzam się"), oznacza to niedopasowanie pomiędzy Tobą a organizacją i
jest to obszar wymagający uwagi.

Twoje wyniki na skali AWS
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Twoje wyniki w percentylach dla skal AWS w porównaniu do ogólnej populacji ponad 22 000 osób wykonujących
różne zawody są pokazane poniżej. Percentyl oznacza, że taki odsetek osób ma mniejsze dopasowanie z
organizacją w danym obszarze. Na przykład wynik wynoszący 92 percentyl Obciążenia pracą oznacza, że Twój
stopień dopasowania z obciążeniem organizacyjnym jest lepszy niż 92% badanych osób. Percentyle odnoszą się
do innych skal w ten sam sposób.

Twoje wyniki AWS w
percentylach
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Dwa najważniejsze zalecenia to: podejmij kroki, aby pokonać wypalenie zawodowe i szukaj możliwości by
przewodzić. Bycie aktywnym liderem w organizacji, zarówno nieformalnym, jak i formalnym, jest
najskuteczniejszym sposobem wpływania na źródła wypalenia zawodowego.
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Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie

Przemyśl sw
jest pozosta
temat czerp
rozwiązań d
Zalecamy t
1. Szukaj m
2. Zostań lid
Wywieraj w
zawodoweg
wydajności.
zalecane kr

13

Przykładowy raport
1. Zwróć się
wypalenia za
2. Zbierz i za
organizacji.
3. Poproś or
firmowym lu
kierownictwa
Jeśli sam ra
pracy jako l
(formalnym l
pomóc praco
szkoleń kszt

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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Kontinuum pomiędzy zaangażowaniem w pracę a wypaleniem zawodowym obejmuje trzy różne aspekty lub
skale: energię, angażowanie się i skuteczność. Każdy aspekt jest wyrażony pozytywnie w zaangażowaniu (wigor,
łączność i skuteczność) i negatywnie w wypaleniu (wyczerpanie, cynizm i nieskuteczność). Chociaż wszystkie
trzy skale są ze sobą skorelowane, ich wartości mogą przybierać różne kombinacje. Te kombinacje tworzą profile
wypalenia zawodowego o różnej charakterystyce i różnym położeniu w przestrzeni pomiędzy zaangażowaniem a
wypaleniem.
Profile są o
następnej s
interwencje
profilu. Nale
Osoba o pr
oraz wysok
Osoba o Ni
Nieefektyw
Wyczerpani
z pracy, któ
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Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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Poniżej znajduje się kilka sugestii dotyczących radzenia sobie ze stresem w pracy, które mogą pomóc w
pokonaniu wypalenia zawodowego.
a. Kiedy pr
idziesz
b. Przed w
kontakt
c. W pracy
twarzy,
d. Wykorz
lub zatrz
kilka mi
e. Spędzaj
f. Bądź uw
g. Pod kon
dnia. Up

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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Poniżej znajduje się Sześć Obszarów Życia Zawodowego wraz z informacjami o rodzajach problemów, które
możesz napotkać w każdym z nich oraz sugerowanymi rozwiązaniami.
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Problemy z obc
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Rozwijaj swo
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Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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Rozwiązania d
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Powiązane produkty dostępne poprzez Mind Garden:
The Multifactor Leadership Questionnaire mierzy szeroki zakres stylów przywództwa, w tym przywództwo
transformacyjne. https://www.mindgarden.com/16-multifactor-leadership-questionnaire
The Profiles of Organizational Influence Strategiesmierzy, w jaki sposób ludzie wykorzystują wpływy w swoich
organizacjach. https://www.mindgarden.com/135-profiles-of-organizational-influence-strategies
Media społecznościowe:
Polub stronę www.facebook.com/PokonajWypalenie — bądź na bieżąco z wiedzą dotyczącą wypalenia
zawodowego i otrzymuj wskazówki, jak je pokonać.
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Poniżej znajduje się lista Twoich odpowiedzi wymienionych według skal. W każdej skali poszczególne
stwierdzenia są uszeregowane według możliwego wpływu na wypalenie.
Częste odczuwanie aspektów Wyczerpania (Exhaustion) lub Cynizmu (Cynicism) może przyczynić się do
wypalenia. Skale Exhaustion i Cynicism wykorzystują ranking od wysokiego do niskiego — wysokie wyniki mogą
tutaj sygnalizować problem.
Odwrotnie, rzadsze odczuwanie aspektów Skuteczności zawodowej (Professional Efficacy) może przyczynić się
do wypalenia zawodowego. Skala Professional Efficacy wykorzystuje ranking od niskiego do wysokiego — niskie
wyniki mogą tutaj sygnalizować problem.

Wyczerpanie (Exhaustion)

Wynik

Skala
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Exhaustion

3

Exhaustion

3

Exhaustion
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Exhaustion

Pozycja

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie

Czuję się emocjonalnie wyczerpany z powodu mojej pracy.
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Cynizm (Cynicism)
Wynik

Skala
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Cynicism

1

Cynicism
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Cynicism

0

Cynicism

Pozycja
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Wątpię w sens mojej pracy.
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Skuteczność zawodowa (Professional Efficacy)
Wynik

Skala

4
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5

Professional Efficacy

5

Professional Efficacy

5

Professional Efficacy

Pozycja
W mojej opinii jestem dobry/a w tym, co robię w pracy.

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
5

Professional Efficacy

5

Professional Efficacy
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Poniżej wymienione są Twoje odpowiedzi według skal. W każdej skali poszczególne pozycje są uszeregowane
według stopnia niedopasowania ze środowiskiem pracy. Niedopasowanie może prowadzić do wypalenia.
Większość skal ma ranking od niskiego do wysokiego — niskie wyniki oznaczają niedopasowanie do środowiska
pracy.
Skale odwrócone wykorzystują ranking od wysokiego do niskiego — wysokie wyniki wskazują na
niedopasowanie do środowiska pracy.

Obciążenie pracą (Workload)

Wynik

Skala

2

Workload

3

Skala odwrócona
Workload

Pozycja

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
2

Skala odwrócona
Workload

2

Skala odwrócona
Workload

4

Workload

Nie mam czasu, by wykonać to, co musi być zrobione
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Przykładowy raport
.

Kontrola (Control)
Wynik

Skala

2

Control

2

Control

2

Control

3

Control

Pozycja
Mam kontrolę nad tym, w jaki sposób wykonuję swoją pracę

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie

.

Nagroda (Reward)
Wynik

Skala

2

Reward

3

Reward

2

Skala odwrócona
Reward

2

Skala odwrócona
Reward

Pozycja

Cieszę się uznaniem innych za swoją pracę
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Przykładowy raport
.

Społeczność (Community)
Wynik

Skala

4

Skala odwrócona
Community

3

Community

4

Community

4

Community

5

Community

Pozycja

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie

Członkowie mojej grupy otwarcie się ze sobą komunikują
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Przykładowy raport
.

Sprawiedliwość (Fairness)
Wynik

Skala

3

Skala odwrócona
Fairness

3

Skala odwrócona
Fairness

3

Fairness

3

Fairness

4

Fairness

4

Fairness

Pozycja

Zasoby (np. materiały, urządzenie) są u nas rozlokowane
sprawiedliwie

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
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.

Wartości (Values)
Wynik

Skala

3

Values

4

Values

4

Values

Pozycja

Moje wartości i wartości mojej Organizacji (mojej Firmy) są podobne

Pełny tekst dostępny jest w zamówionym raporcie
5

Values
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