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WPROWADZENIE 

Zainteresowanie stresem związanym z wykonywaniem pracy zawodowej od wie-
lu lat utrzymuje się w Polsce na dość wysokim poziomie. Jak przyznają znawcy 
problematyki, składa się na to co najmniej kilka przyczyn. Po pierwsze – przed-
stawiciele nauk medycznych i psychologicznych wskazują na to, że zagrożenie 
stresem wzrasta w rozmiarach niemal epidemicznych. Po drugie – specjaliści 
zajmujący się problematyką organizacji i zarządzania twierdzą, że stres w pracy 
w znaczący sposób powiązany jest z negatywnymi postawami i zachowaniami 
pracowników; po trzecie – kadra kierownicza doszła już dawno do przekonania, 
że ujemne konsekwencje stresu zawodowego są niezmiernie kosztowne w wy-
miarze ekonomicznym1. 

Jak zauważa Christina Maslach i Michael P. Leiter dzisiejsze miejsce pracy 
jest zimnym, wrogim i wymagającym środowiskiem i to zarówno na płaszczyź-
nie ekonomicznej, jak i psychologicznej, a ludzie są wyczerpani emocjonalnie, 
fi zycznie i duchowo. Codzienne wymagania, przed jakimi stoją w pracy, w rodzi-
nie i wszystkim co pomiędzy, osłabiają ich energię i entuzjazm. Coraz trudniej 
o radość z sukcesu, czy też o dreszcz emocji związany z osiągnięciem czegoś 
istotnego. W takich warunkach nie budzi zdziwienia, że oddanie i zaangażowanie 
w pracę gasną, a pracownicy stają się cyniczni i zdystansowani2.

1 Na powody tego zainteresowania zwraca uwagę Nina Ogińska-Bulik we wprowadzeniu do opraco-
wania Stres zawodowy u policjantów. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Łódź 2007, s. 5.

2 Ch. Maslach, M.P. Leiter, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, 
Warszawa 2011, s. 15.
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Niniejszy tom jest częściową próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
stresu związanego z wykonywaniem zawodu w tzw. służbach mundurowych, 
a zawarte tu opracowania dotyczą przede wszystkim zagrożeń związanych z peł-
nieniem obowiązków w miejscu pracy; dotyczą także specyfi ki problemów, z ja-
kimi mogą się spotkać osoby zatrudnione w instytucjach penitencjarnych, agen-
cjach ochrony, czy też w policji i wojsku. 

Tom otwiera artykuł Małgorzaty Leśniak i Macieja Szaszkiewicza doty-
czący więzienia jako instytucji opresyjnej i sytuacji depresyjnej. Punktem wyj-
ścia autorów artykułu jest stwierdzenie, że więzienie jest instytucją opresyjną 
przede wszystkim dla osadzonych, a osoby poddane karze pozbawienia wolno-
ści przeżywają negatywne emocje, takie jak złość, gniew, czy agresja. Emocje 
te powodują, że osadzony odczuwa swój pobyt w więzieniu jako dolegliwość, 
na którą składa się między innymi brak poczucia bezpieczeństwa – nie tylko ze 
strony współwięźniów, ale również funkcjonariuszy służby więziennej. Jednak 
wszechobecny nastrój emocjonalny o zabarwieniu agresywnym lub depresyjnym 
nie dotyczy tylko i wyłącznie więźniów. Ulegają mu także przedstawiciele perso-
nelu więziennego, choć w stopniu znacznie mniej nasilonym. Wynika to z atmos-
fery i warunków pracy, w jakich funkcjonują. Ilustracją tej tezy są przytoczone 
w artykule wyniki badań na temat atmosfery pracy w wybranych jednostkach pe-
nitencjarnych okręgu krakowskiego. Artykuł kończą rozważania na temat moż-
liwych form wsparcia dla funkcjonariuszy służby więziennej doświadczających 
stresu i wypalenia zawodowego. 

Podobnej problematyki dotyczy artykuł Katarzyny Czekaj, w którym au-
torka podejmuje problematykę wypalenia zawodowego personelu jednostek pe-
nitencjarnych. Na zjawisko wypalenia zawodowego autorka stara się spojrzeć 
w dwóch perspektywach, mianowicie jako efekt dyspozycyjnej oraz sytuacyjnej 
oceny stresu. W pierwszym przypadku proces wypalenia zawodowego powiąza-
no ze sposobem funkcjonowania jednostki w jej środowisku pracy z uwzględnie-
niem różnic indywidualnych w przejawianych strategiach radzenia sobie w wa-
runkach stresu zawodowego. Wzięto pod uwagę zarówno indywidualne cechy, 
jak i sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych stanowiące względnie stałe 
wzorce zachowań i przeżyć danej jednostki w obszarze jej aktywności zawodo-
wej. Autorka zauważa, że zarówno predyspozycje osobowościowe, jak i podej-
ście do wykonywania zadań stanowią istotne predykaty do wypalenia zawodo-
wego. Idąc tym tropem, opisuje potencjalne cechy, którymi powinien odznaczać 
się personel więzienny. W kontekście sytuacyjnej oceny stresu odnosi się do 
charakterystyki miejsca pracy, instytucji, która przez swoją specyfi kę stwarzać 
może sytuacje stresowe mogące prowadzić do wypalenia zawodowego, niezależ-
nie od indywidualnych strategii przezwyciężania sytuacji trudnych. Opisuje tu 
również cechy sytuacji, które wpływać mogą na ocenę poznawczą jednostki, jako 
sytuacji stresowej oraz cechy mogące zmniejszać jej stresogenny charakter, jak 
kontrolowalność i przewidywalność zdarzenia. Na koniec autorka zwraca uwagę 
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na kwestię wczesnej prewencji wśród pracowników szczególnie narażonych na 
wypalenie zawodowe. Pomóc w tym może zarówno znajomość potencjalnych 
czynników stresogennych w miejscu pracy, jak i narzędzia pomiarowe służące 
do wczesnej diagnozy cech i typów osobowości predestynujących lub będących 
w grupie zagrożonej wypaleniem zawodowym, pamiętając przy tym, że wypale-
nie jest zjawiskiem specyfi cznym, które należy różnicować od doświadczanego 
stresu w pracy, zmęczenia, alienacji czy też depresji. 

Z kolei Agnieszka Malczewska-Błaszczyk w swoim opracowaniu zwraca 
uwagę na problem stresu w zawodzie pracownika ochrony. Niestety, wciąż zbyt 
mało jest dostępnych publikacji na ten temat, a w zawodzie tym, podobnie jak 
w innych „mundurowych” występują specyfi czne czynniki stresogenne. Autor-
ka nawiązuje do takich problemów jak: duży stopień dezintegracji środowiska, 
przedmiotowe traktowanie związane z niską rangą zawodu, niskie zarobki, nie-
zabezpieczone warunki socjalne w pracy, przemęczenie związane z wydłużają-
cym się czasem pracy, doznania traumatyczne, niekompetencja współpracowni-
ków, konfl ikt ról, obawy przed utratą uprawnień, czy zmianą branży wynikające 
z braku pewności siebie, pozostawanie w zawodzie z powodu braku innych 
perspektyw, czy też skonkretyzowanych planów na życie. Zdaniem autorki naj-
ważniejsze problemy w tym zawodzie, to przede wszystkim brak profesjonalnej 
pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i systemowych rozwiązań, 
które pozwalałyby na skuteczną eliminację stresorów, a także zauważalny brak 
wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem, czego skutkiem 
może być „ostateczne rozwiązanie” – samobójstwo. W artykule opisano kilka 
przypadków samobójstw dokonanych przez pracowników ochrony. 

Tę część rozważań kończy opracowanie Ewy Wach na temat ustalania 
motywacji zamachów samobójczych dokonanych przez osoby ze służb mun-
durowych. Jak zauważa autorka, wśród zadań jakich podejmuje się psycholo-
gia sądowa jest odtwarzanie sylwetki psychologicznej oraz sytuacji życiowej 
osób, które dokonały zamachu samobójczego. Celem takich czynności jest 
przede wszystkim ustalenie ewentualnej motywacji dokonania samobójstwa. 
Podejmuje się je zarówno w tych przypadkach, w których istnieją wątpliwości, 
czy śmierć określonej osoby mogła nastąpić wskutek samobójstwa, czy raczej 
zabójstwa, a także wówczas, gdy oględziny zwłok i miejsca zdarzenia jedno-
znacznie stwierdzają samobójstwo, jednak nieustalona jest motywacja działania 
sprawcy tego czynu. Odtworzenie stanu psychicznego i procesu motywacyjne-
go samobójcy ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, 
że targnięcie się na własne życie było spowodowane niekorzystnym oddziały-
waniem innych osób lub instytucji na osobę samobójcy. Autorka, na podsta-
wie analizy przypadków śmierci samobójczej osób związanych z tzw. służbami 
mundurowymi, w których opracowano opinie psychologiczne dla potrzeb wy-
miaru sprawiedliwości, przedstawiła model postępowania psychologa w takich 
sprawach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stresu zawodowego, 
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mobbingu i innych czynników niekorzystnie oddziaływujących na psychikę 
pracownika. 

Drugą część tomu stanowią artykuły dotyczące specyfi ki problemów, 
z jakimi spotkać się mogą głównie funkcjonariusze służby więziennej, choć 
znalazł się tu również artykuł dotyczący charakterystyki psychologicznej Ci-
chociemnych. 

Witold Tomasz i Angelika Hejmej w opracowaniu dotyczącym zjawiska 
nieformalnych struktur podkultury więziennej zauważają, że kara pozbawienia 
wolności stosowana w polskim systemie karnym jest jedną z najbardziej krytyko-
wanych kar stosowanych wobec osób popełniających przestępstwa. Skazani osa-
dzeni zostają w zakładach karnych, czy też aresztach śledczych, czego skutkiem 
jest występowanie czynników kryminogennych wynikających z izolacji i przeby-
wania w zamkniętym środowisku. Tworząca się w ten sposób odmienność pod-
kulturowa warunkowana jest przez wiele czynników, które determinują jej roz-
miar, formę, normy i zasady kształtujące się przez grupę osadzonych więźniów. 
Zjawisko podkultury więziennej wywołuje szereg negatywnych konsekwen-
cji, do których należy: autoagresja, agresja ukierunkowana na współwięźniów, 
pracowników zakładów karnych czy też rodziny, przemoc psychiczna i fi zycz-
na, zaburzenia psychiczne, a także seksualne. Zjawisko to wpływa negatywnie 
na proces resocjalizacji, gdyż destrukcyjnie działa na osobowość osadzonego, 
szczególnie młodocianego i ogranicza mu tym samym możliwość podejmowa-
nia decyzji dotyczących własnego postępowania. Zasadnym wydaje się zatem 
stwierdzenie, że im większy wpływ norm i zasad podkulturowych, tym proces 
resocjalizacji jest bardziej zaburzony. 

O zachowaniach homoseksualnych kobiet odbywających karę pozbawie-
nia wolności piszą autorzy kolejnego artykułu – Tomasz M. Krystian i Anna 
Jasińska – twierdząc, że izolacja, wynikająca z odbywania kary pozbawienia 
wolności, zakłóca typowy dla jednostki rytm funkcjonowania i prowadzi do 
deprywacji jej naturalnych potrzeb, co wymusza na osadzonych w zakładach 
karnych konieczność adaptowania się do nowych warunków życia. Strategie 
przystosowawcze kobiet cechuje pewna zażyłość pomiędzy współosadzonymi 
oraz koncentracja na uczuciach. Jednopłciowe związki erotyczne, choć rzadko 
zależą od faktycznej orientacji homoseksualnej, stanowią dla kobiet ważny ele-
ment ich życia społeczno-emocjonalnego. Osadzone kobiety, wchodząc w in-
tymne relacje z innymi osadzonymi, kierują się najczęściej chęcią przetrwania, 
względami towarzyskimi, emocjonalnymi lub pobudkami instrumentalnymi 
czy subkulturowymi, rzadko motywując swoje decyzje autentycznym pocią-
giem fi zycznym. Zaobserwowane u kobiet tendencje do odtwarzania w warun-
kach izolacji schematów przypominających te panujące na wolności oraz do 
zawiązywania przez nie relacji o charakterze uczuciowo-partnerskim, stwarza 
możliwości oddziaływania terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego, opartego 
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nie tylko na wychowaniu i kształceniu, ale także na odwoływaniu się do we-
wnętrznego świata przeżyć skazanych.

O zabójcy z motywów seksualnych pisze z kolei Angelika Hejmej. Powo-
łując się na wyniki licznych badań autorka dowodzi, że przestępstwo zabójstwa 
bez względu na motyw sprawcy jest zawsze warunkowane przez szereg determi-
nant, jakimi są chociażby rodzina i proces wychowania, środowisko, społeczeń-
stwo, doświadczenia życiowe, przebyte choroby, urazy, relacje z najbliższymi 
itp. Jest to szerokie spektrum czynników, którego niewielką tylko część stanowi 
motywacja sprawcy oraz jego funkcjonowanie w otaczającym świecie. 

Tom kończy artykuł Jakuba Lickiewicza, Jolanty Szymańskiej i Łukasza 
Burkiewicza dotyczący Cichociemnych, którzy stanowili elitę Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. Szkoleni w Wielkiej Brytanii do działań w kraju, byli gotowi 
do wszelkich poświęceń dla okupowanej Ojczyzny. Jednak mimo tego, że do 
służby w kraju zgłosiło się ponad 2600 kandydatów, na spadochronie zrzucono 
jedynie niewielką ich część. Artykuł porusza problematykę cech psychicznych 
Cichociemnego. Dotychczasowa literatura przedmiotu skupiała się głównie na 
aspektach treningu fi zycznego, marginalizując zagadnienie osobowości i tempe-
ramentu. Dzisiaj problem ten jest aktualny w procesie rekrutacji współczesnego 
żołnierza wojsk specjalnych. Od idealnego żołnierza, popularnie nazywanego 
„komandosem” oczekuje się nie tylko doskonałej sprawności fi zycznej, lecz tak-
że odpowiednich predyspozycji psychicznych, takich jak wiara we własne moż-
liwości czy też zaangażowanie i poświęcenie. Jak wynika z analizy dokumentów 
z okresu działalności Cichociemnych, cechy te były ważne także w tym czasie. 
Pozwoliło to autorom na postawienie tezy o istnieniu profi lu psychologicznego 
idealnego wojownika, bez względu na czas i epokę, w której działa. 




