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IX. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Praca stanowi dla człowieka źródło dochodu i satysfakcji, niestety, obecnie, w dobie 

konkurencji, nieetycznych zachowań i rosnących kosztów zatrudnienia stała się źródłem 

odczuwanego stresu. Stres związany z pracą zawodową, to aktualnie jedno z najpoważniejszych 

wyzwań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Skutki doświadczania stresu w pracy mają dla 

pracowników różnorodne konsekwencje,  przede wszystkim o charakterze zdrowotnym, związane 

z problemami  natury somatycznej i psychicznej (w tym choroba niedokrwienna mięśnia 

sercowego, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, zaburzenia układu trawiennego, dolegliwości 

układu mięśniowo- szkieletowego, zaburzenia depresyjne, nerwicowe, zaburzenia snu) oraz 

zmniejszenie odporności immunologicznej, prowadzące do powstania chorób wirusowych, 

bakteryjnych, degeneracyjnych, a także nowotworowych.Stres w pracy jest powszechnie 

uznawany za wynik relacji pomiędzy wymaganiami środowiska a możliwościami i potrzebami 

pracownika. Komisja Europejska wskazuje, że należy traktować go jako zestaw emocjonalnych, 

kognitywnych, behawioralnych i psychologicznych reakcji na niechętne i szkodliwe aspekty 

środowiska pracy, organizacji pracy i otoczenia pracy. 

Jedną z negatywnych konsekwencji stresu, a raczej braku umiejętnościradzenia sobie z 

nim jest - obok syndromu stresu pourazowego (PTSD- Post Traumatic Stress Disorder) - zespół 

wypalenia zawodowego. O ilejednak PTSD stanowi następstwo szczególnej postaci stresu 

ostrego, o tyle wypalenie zawodowe dotyczy raczej stresu przewlekłego. Objawy wypalenia 

zawodowego pojawiają się i narastają powoli, przez długi okres czasu. Mogą obejmować sferę 

psychiczną i/lub fizyczną, a tym samym wpływać na zachowanie w pracy i w środowisku 

rodzinnym. 

 Celem niniejszej pracy była ocena czynników wywołujących stres w  pracy Ratowników 

Medycznych, Strażaków i Policjantów, w tymustalenie występowania ryzyka zespołu wypalenia 

zawodowego, ocena umiejętności radzenia sobie ze stresem, stopnia radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych oraz  ocena wiedzy w zakresie metod łagodzących stres i zapotrzebowania służb 

mundurowych (Policjanci, Strażacy i Ratownicy Medyczni) w zakresie profilaktyki zespołu 

wypalenia zawodowego. 

 Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgodyKomisji Bioetycznej nrR-I-002/607/2018 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dyrekcji placówek medycznych skąd pochodzili 

respondenci. 

Badanie przeprowadzono w grupie 224 osób –członków Zespołów Wyjazdowych 

Pogotowia Ratunkowego, Policjantów i Strażaków na terenie województwa lubelskiego. 

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem: autorskiego 

kwestionariusza ankietowego,  standaryzowanej Skali Zamożności Rodziny (FAS), 



standaryzowanego Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), 

standaryzowanej  Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES),standaryzowanej Skali 

Kontroli Emocji (CECS), Standaryzowanej Skali Kompetencji Osobistej (KompOs), 

standaryzowanej Skali Wypalenia Zawodowego (LBQ). 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników postawiono następujące wnioski: 

1.Wszystkie badane grupy zawodowe  były obarczone ryzykiem  wypalenia zawodowego w 

największym stopniu odczuwali to policjanci  w najniższym strażacy; 

2.Najwyższy istotny statystycznie wpływ na stopień wypalenia zawodowego wystąpił w grupie 

policjantów,  następnie u ratowników medycznych, najniższy u strażaków. Ponadto istotny  

statystycznie wpływ występował w korelacji z  długością  stażu pracy – im dłuższy okres 

zatrudnienia tym większe ryzyko wypalenia zawodowego. Ponadto istotnie statystyczna korelacja 

występowała w konfrontacji z płcią osób  zatrudnionych. Bardziej narażone na wypalenie 

zawodowe  były kobiety; 

3. Czynniki takie jak wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, czy też status materialny miały 

istotny wpływ na poziom odczuwanego n stresu; 

4. Respondenci prezentowali wysoki poziom stylu  skoncentrowania na zadaniu w radzeniu sobie 

ze stresem. Istotnie wyższy wynik skali SSZ osiągnęli badani z wykształceniem wyższym w 

stosunku do osób z wykształceniem średnim oraz respondenci posiadający wysoki status 

materialny w stosunku do badanych ze statusem materialnym na poziomie średnim; 

5.Wykazano istotną statystycznie zależność  wykonywanego zawodu ze sposobem 

odreagowywania stresu jedynie w dwóch przypadkach – podnoszenia  kwalifikacji zawodowych 

oraz utrzymywania kontaktów towarzyskich. Strażacy i ratownicy medyczni  istotnie częściej w 

odróżnieniu do policjantów  stosują podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako technikę 

eliminującą stres. Utrzymywanie kontaktów towarzyskich istotnie częściej jest stosowane przez 

strażaków oraz policjantów  niż przez ratowników medycznych.( χ2- wartość testu Chi kwadrat 

Pearsona). W badaniu  kwestionariuszem  Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS Istotnie 

wyższy wynik skali SSE osiągnęli respondenci ratownictwa medycznego. W  skali SSU, nie 

wykazano istotnego zróżnicowania w żadnym z analizowanych przypadków, w podskali ACZ 

również, w podskali   PKT- przypadku poszukiwania kontaktów towarzyskich  istotnie wyższy 

wynik osiągnęli badani z najkrótszym stażem pracy; 

oraz postulat: 



W badanych grupach zawodowych należałoby podjąć działania profilaktyczne w zakresie 

wypalenia zawodowego,  ponieważ poziom korzystania z profesjonalnej pomocy w całej badanej 

grupie  był na poziomie niskim. Szczególnie niski w grupie ratowników medycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. SUMMARY IN ENGLISH 

Work is a source of income and satisfaction for a person, unfortunately, nowadays, in the 

era of competition, unethical behavior and rising employment costs, it has become a source of 

perceived stress. Work-related stress is currently one of the most serious health and safety 

challenges. The effects of experiencing stress at work have various consequences for employees, 

primarily of a health nature, related to somatic and mental problems (including ischemic heart 

disease, arterial hypertension, stroke, digestive system disorders, musculoskeletal system 

ailments, depressive disorders, neurotic, sleep disorders) and a decrease in immune resistance, 

leading to viral, bacterial, degenerative and cancer diseases. Stress at work is widely recognized 



as the result of the relationship between the requirements of the environment and the capabilities 

and needs of the employee. The European Commission indicates that it should be treated as a set 

of emotional, cognitive, behavioral and psychological reactions to the reluctant and harmful 

aspects of the work environment, work organization and work environment. 

One of the negative consequences of stress, or rather the inability to cope with it, is - next 

to Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) - burnout syndrome. However, while PTSD is a 

consequence of a specific form of acute stress, occupational burnout is rather related to chronic 

stress. The symptoms of burnout appear and increase slowly over a long period of time. They can 

cover the mental and / or physical sphere and thus influence behavior at work and in the family 

environment. 

The aim of this study was to assess the factors causing stress in the work of Paramedics, 

Firefighters and Police Officers, including the determination of the risk of occupational burnout 

syndrome, the assessment of the ability to deal with stress, the degree of coping with crisis 

situations, and the assessment of knowledge in the field of methods to alleviate stress and the 

needs of these services (Police officers, Firefighters and Paramedics) in the prevention of burnout 

syndrome. 

The research was conducted after obtaining the consent of the Bioethics Committee No.R-

I-002/607/2018 of the Medical University of Bialystok and the management of medical 

institutions from where the respondents came from. 

The study was conducted on a group of 224 people - members of the Departure Teams of 

the Ambulance Service, Police and Firefighters in the Lublin voivodeship. 

The study used a diagnostic survey method using: proprietary questionnaire, standardized 

Family Affluence Scale (FAS), standardized Coping Inventory in Stressful Situations(CISS), 

standardized Generalized Self-Efficiency Scale (GSES), standardized Emotional Control Scale 

(CECS), standardized Personal Competence Scale (CompOs), Standardized Burnout Scale (LBQ). 

Based on the analysis of the obtained results, the following conclusions were made: 

1. All the surveyed professional groups were burdened with the risk of occupational burnout to 

the greatest extent by policemen and the lowest by firefighters; 

2. The highest statistically significant impact on the degree of occupational burnout occurred in 

the group of policemen, then in paramedics, and the lowest in firefighters. Moreover, a statistically 

significant impact occurred in correlation with the length of employment - the longer the 

employment period, the greater the risk of burnout. What is more, a statistically significant 

correlation appeared in confrontation with the gender of the employed. Women were more 

exposed to professional burnout; 



3. Factors such as occupation, place of residence or material status had a significant impact on the 

level of perceived stress; 

4. The respondents presented a high level of task-focused style in coping with stress. Significantly 

higher scores on the focused on solving the problem (SSZ) scale were achieved by the respondents 

with higher education as compared to those with secondary education and by the respondents with 

a high material status as compared to the respondents with the material status at the middle level; 

5. A statistically significant correlation between the profession and the way of reacting to stress 

was demonstrated in only two cases - improving professional qualifications and maintaining social 

contacts. Firefighters and paramedics significantly more often, in contrast to policemen, use 

raising professional qualifications as a stress elimination technique. Maintaining social contacts is 

significantly more often used by firefighters and policemen than by paramedics (χ2- Pearson's Chi 

square test value). In the study, respondents of emergency medical services achieved a 

significantly higher score on the emotional overreaction (SSE) scale with the CISS Questionnaire. 

In the avoidance of stress(SSU) scale, no significant differentiation was found in any of the 

analysed cases, also in the engagement in substitute activity (ACZ) subscale, in theseeking for 

social contacts (PKT)subscale - in the case of looking for social contacts, a significantly higher 

result was achieved by the subjects with the shortest work experience; 

The postulate: 

In the surveyed professional groups, preventive measures should be taken in the field of 

occupational burnout, because the level of using professional help in the entire surveyed group 

was at a low level. Especially low in the group of paramedics. 

 


