
12 FAZ WYPALENIA 

ZAWODOWEGO

Psycholog Herbert Freudenberger i North  
stworzyli teorię wypalenia zawodowego, jako proces 12 faz.  

Kroki nie muszą następować w kolejności po sobie. Można doświadczać  
2 lub 3 etapów w tym samym czasie.

FAZY 1 - 3

2. Coraz cięższa praca.  
Podejmowanie coraz większej

liczby zadań. Potrzeba uznania za
wszelką cenę. Poczucie bycia
niezastąpionym. Delegowanie

zadań, uważane jest za
czasochłonną i niepotrzebną

czynność.  
 

FAZA 4 - 6

FAZA 7 - 9

8. Zmiany w zachowaniu. 
Nieufność i paranoiczne

myśli. Brak
elastyczności. Niska

kreatywność. Zmniejszenie
aktywności

społecznej. Ograniczenie życia
emocjonalnego. 

FAZA 10 - 12

5. Zmiana wartości. 
Błędy rosną pomimo intensywnych

wysiłków. 
Uczucie bezsensowności

wykonywanej pracy. 
Zakłócenia w koncentracji. 

Unikanie osobistych kontaktów. 

11. Depresja.  
 Negatywny stosunek do życia i

pracy. Uczucia beznadziei i
wyczerpania. Przyszłość jest

ponura i mroczna. Dystansowanie
się od przyjaciół. Brak powodu,

aby wstawać i robić to, co
wcześniej robiło . 
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1. Sprawdzania się w pracy. 
Nadmierny entuzjazm i ambicja do
pracy. Potrzeba działania i kontroli. 
Zwiększone pragnienie sprawdzenia
się w miejscu pracy, zmienia się w

determinację, a później w
przymus. Osobiste ograniczenia i

potrzeby są pomijane. 

7. Wycofanie. 
Brak dostrzegania własnych

potrzeb. Uczucia dezorientacji, problemy
z koncentracją i z pamięcią. Izolacja od

innych. Reakcje psychosomatyczne:
omdlenia, obniżona odporność, kołatanie
serca, ucisk w klatce piersiowej, problemy

z oddychaniem, 

4. Tłumienie konfliktów. 
Zapominanie i błędy. 

Utrata koncentracji i pamięci. 
Opóźnianie w ważnych zadaniach. 

Chroniczne zmęczenie, brak energii,
uczucie słabości. 

Zrezygnowanie z hobby. 

10. Wewnętrzna pustka 
Fobie, ataki paniki. Nieokreślony strach
i nerwowość. Poczucie niepewności i

strachu w obecności innych ludzi.
Negatywny stosunek do życia i pracy.

Aby przezwyciężyć te uczucia, ucieczka
w przejadanie się, seks, alkohol lub

narkotyki.  

3. Zaniedbanie swoich potrzeb.  
Problemy z dostrzeganiem

własnych potrzeb. Zmniejszona
zdolność do cieszenia się i
odczuwania przyjemności..

Zaburzenia snu. Zwiększone
spożycie papierosów, alkoholu i
kawy, środków uspokajających.

9. Depersonalizacja. 
Poczucie wewnętrznej pustki.

Niezdolność do oceny
sytuacji i podejmowania

decyzji. Brak pewności co do
tego co i jak się wykonuje.

Automatyzmy. 

6. Zaprzeczanie pojawiającym się
problemom. 

Zbyt długie przerwy i nieobecności w
pracy. Negatywny stosunek do pracy,

poczucie bycia wyzyskiwanym. 
Niecierpliwość, nietolerancja,

rozczarowanie. 

12. Syndrom wypalenia.  
Problemy sercowo-

naczyniowe,  żołądkowo-
jelitowe. Potrzebna pomoc
lekarska. W ekstremalnych

przypadkach 
  myśli samobójcze.
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