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Trudny podopieczny  

czy trudna relacja 
 

 

 

 

Nota od autora: 

 

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie praktycznej i rzetelnej wiedzy 

psychologicznej z zakresu psychologii zarządzania oraz wskazówek do działania 

dla kierowników i dyrektorów dziennych i całodobowych placówek 

terapeutycznych. 

Dobór metod i wiedzy, przedstawionych w artykule, opiera się na praktyce 

szkoleniowej i licznych rozmowach, które przeprowadziłam z kadrą 

zarządzającą, terapeutami zajęciowymi i innymi psychologami. 

Zdaję sobie sprawę z faktu, iż artykuł nie wyczerpuje w całości tematu, 

ma stanowić źródło inspiracji do działania i zmian oraz dyskusji wewnątrz 

placówek. To solidna podstawa teoretyczna, na której opiera się budowanie 

profesjonalnego kontaktu terapeutycznego i niesienie pomocy podopiecznym 

i ich rodzinom. 

 

 

 

 



  

  

 
pcs.edu.pl 

 

 

Profesjonalna relacja terapeutyczna 

 

Relacja terapeutyczna to więź, łącząca klienta i terapeutę, 

której głównym celem i zadaniem jest działanie na korzyść procesu leczenia. 

Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i rozwój relacji spoczywa na barkach 

terapeuty oraz pozostałych członków zespołu terapeutycznego, 

zaangażowanych w leczenie i kontakt z podopiecznym. 

Relacja pomiędzy terapeutą a podopiecznym jest kluczowym elementem, 

na którym opiera się zaufanie i od którego bardzo często zależy powodzenie 

naszych oddziaływań terapeutycznych.  

Budując ochronny mur, za którym terapeuta może ukryć swoje odczucia 

i potrzeby, jednocześnie nie dopuszczając do siebie klienta, utrudniamy rozwój 

procesu zdrowienia, gdyż zaufanie i poczucie bezpieczeństwa (będące 

elementami niezbędnymi w leczeniu) opiera się na obustronnej szczerej 

i otwartej relacji, w której granice są przepuszczalne.  

Mówiąc o relacji terapeutycznej, powinniśmy skupić się przez chwilę 

na granicach fizycznych i psychologicznych w relacji. Granice w kontaktach 

międzyludzkich można podzielić, najogólniej rzecz ujmując, na fizyczne 

i psychologiczne. Granice fizyczne związane są z naszym komfortem 

i dyskomfortem uzależnionym od fizycznej odległości od innych osób 

w sytuacjach społecznych.  
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Granice fizyczne, w zależności od zażyłości i sytuacji, możemy zaklasyfikować 

w następujący sposób: 

• Granica dystansu publicznego - 3,5m i więcej, to średni dystans, jaki 

utrzymujemy w sytuacjach publicznych, np. w kontakcie z wykładowcą czy 

na konferencji 

• Granica dystansu społecznego- około 1,2-3,5m, to dystans, 

który charakteryzuje bycie w odległości z osobami, z którymi nie łączą nas 

bliższe kontakty, będącymi dalszymi znajomymi lub w sytuacjach 

formalnych 

• Granica dystansu indywidualnego- około 45cm-1,2m, to dystans 

prywatny, do którego dopuszczamy wyłącznie osoby najbliższe – rodzinę 

i przyjaciół 

• Granica dystansu intymnego- do 45cm, dopuszczamy do niego 

najbliższych członków rodziny, partnera, dzieci. 

 

Komfort w granicach fizycznych jest kwestią podlegającą uwarunkowaniom 

kulturowym, i różni się w zależności od kraju i regionu w których zostaliśmy 

wychowani. Należy pamiętać również, że nasze poczucie komfortu fizycznego 

jest kwestią indywidualną, opartą na naszych doświadczeniach życiowych. 

W niektórych sytuacjach granice fizyczne naszego komfortu przesuwają się 

tymczasowo, na przykład gdy zmuszeni jesteśmy wejść do zatłoczonego 

autobusu, stać w ciasnej kolejce, podczas zabawy w klubie lub na koncercie czy 

podczas uprawiania sportów zespołowych. 

W relacji terapeutycznej dystans fizyczny odgrywa bardzo ważną rolę. Należy 

zachować fizyczny dystans i komfort, jednocześnie dbając o to, by zachować 

elastyczność i reagować na potrzeby klienta. Nie zaleca się przekraczania 

kontaktu fizycznego, co w sytuacji pracy z dziećmi lub pacjentami 

z niepełnosprawnością intelektualną może stanowić duże wyzwanie. 

Najważniejszą zasadą, na której powinien opierać się kontakt terapeutyczny, jest 

poznawanie i ciągłe weryfikowanie własnych emocji, poczucia komfortu 

i satysfakcji w relacji pomagania. Wszelkie sygnały dyskomfortu, 
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niezadowolenia, przekraczania granic własnych (i pacjenta) to znaki 

ostrzegawcze, które terapeuta powinien natychmiastowo identyfikować i na nie 

reagować. 

Podobnie jak z granicami fizycznymi, w relacjach międzyludzkich kierujemy 

się również dystansem wyznaczanym przez granice psychologiczne. Zdrowe 

granice psychologiczne to takie, które są elastyczne i przepuszczalne. Dzieje się 

tak dlatego, iż będąc w różnych sytuacjach społecznych, spotykamy się 

z osobami o innych systemach granic, w związku z czym nasze granice na siebie 

oddziałują oraz nakładają się na siebie. Elastyczność i przepuszczalność naszych 

granic psychologicznych powinna jednak pochodzić od nas samych, a nie być 

wymuszaną przez czynniki zewnętrzne (to ja się zgadzam na większą 

elastyczność, a nie jestem do tego przymuszany).  

Istnieje kilka rodzajów granic psychologicznych w relacjach międzyludzkich. 

Możemy wyróżnić granice zdrowe, mury, brak granic oraz system uszkodzonych 

granic. 

Mury zamiast granic – charakteryzuje osoby, które decydują się na izolację 

i odgrodzenie się od innych. To system osób unikających bliskości i intymności 

w relacjach prywatnych i zawodowych, kierujących się sztywnością w relacjach, 

ochraniających swoje „ja” przed licznymi zagrożeniami płynącymi z zewnątrz. 

Osoby, które otaczają mury, często odmawiają próbom zacieśniania relacji, 

przyjaźniom , w relacjach kierują się zaś ostrożnością i lękiem (niechęcią). 

 

Brak granic – to system uszkodzony, a właściwie jego brak. Jako brak granic 

psychologicznych możemy przyjąć trudności w budowaniu relacji i związków, 

poprzez nadmierne „wchodzenie” w granice innych oraz brak ochrony przed 

naruszaniem sfery osobistej przez innych. Dlatego osoby o braku granic mogą 

kojarzyć się nam z zarówno o postawie agresorów jak i ofiar. Brak granic 

psychologicznych może wiązać się z dużym dyskomfortem w relacjach, 

poczuciem zagrożenia i trudnością w odmawianiu innym. 
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Uszkodzony system granic – to system będący połączeniem sztywnych murów 

oraz braku granic. To mury z lukami, przez które osoba może zostać 

zaatakowana. Uszkodzone granice w relacji związane są z niepewnością, 

częściowym poczuciem bezpieczeństwa i częściowym poczuciem ciągłego 

zagrożenia. Uszkodzony system granic psychologicznych związany jest 

z trudnościami w szanowaniu cudzych granic, co prowadzi do konfliktów. 

 

Nienaruszony system granic – to system elastyczny, w którym dochodzi do 

przepływu uczuć i informacji w relacji. To system pożądany, w którym osoba 

posiada poczucia bezpieczeństwa w relacji, rozumie, że inni posiadają granice, 

rozumiejąc swoje potrzeby umie asertywnie odmówić, buduje relacje w sposób 

satysfakcjonujący i świadomy. 

 

Terapeuta bierze na siebie odpowiedzialność za własną granicę oraz 

identyfikuje system granic, w którym funkcjonuje klient. Różnice w granicach 

psychologicznych są konsekwencjami wychowania, doświadczeń, stanu zdrowia 

oraz stopnia asertywności i otwartości granic innych osób, z którymi wchodzimy 

w relacje. Przykładowo, jeżeli dziecko, o dużej otwartości i potrzebie bliskości 

fizycznej, karane było za nadmierną wylewność uczuć, może wykształcić 

zaburzony system granic na bazie odrzucenia własnych uczuć przez rodziców 

oraz poprzez skojarzenie, że okazywanie uczuć spotyka się z odrzuceniem, 

zranieniem lub karą. W związku z tym, bardzo ważne jest, by terapeuta miał 

świadomość swoich uczuć, systemu granic (który wcale nie musi być tym 

zdrowym) oraz wpływu swoich zachowań na potencjalne powodzenie 

lub niepowodzenie terapii klienta. Należy identyfikować u siebie samego 

momenty, w których pojawia się przeniesienie, przeciwprzeniesienie 

i nadmierne zaangażowanie czy identyfikacja z sytuacją pacjenta. 
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Trudny podopieczny? 

 

W jakich sytuacjach można mówić o trudnym kliencie lub pacjencie? Czy 

w sytuacji, w której nie stosuje się do naszych zaleceń, gdy mimo naszych starań 

nie widzimy postępu lub poprawy jego stanu? A może w sytuacji, gdy musimy 

mierzyć się z jego agresywnym zachowaniem? Które rodziny naszych 

podopiecznych to trudne rodziny? Czy takie, które ignorują zalecenia 

specjalistów? A może takie, które wykazują nadmierne zaangażowanie, chęć 

kontroli i zdominowania procesu terapeutycznego? A może takie, 

które obiecując chęć współpracy nie stosują się do zaleceń? 

W związku z faktem, iż na relacje z klientem i jego rodziną wpływa wiele 

czynników, nie da się jednoznacznie zdefiniować co najbardziej utrudnia pracę 

terapeuty, z perspektywy trudności zewnętrznych. Jednym z zadań terapeuty 

jest zadbanie o dobrą jakość tej relacji i odpowiedzialność, by relacja pacjent – 

terapeuta oraz rodzic (opiekun) – terapeuta służyła procesowi zdrowienia. 

Trudności w relacji są konsekwencją zaburzeń, relacji w lokalnej społeczności, 

dotychczasowych nawyków (np. wyuczonej bezradności leżącej u podstaw 

postawy roszczeniowej) i postępowania stanu chorobowego. Dlatego powinno 

się przyjmować, że znajdujemy się w trudnej relacji lub relacji, w której 

pojawiają się problemy, a nie w relacji z trudnym pacjentem. Sytuacja 

wpływająca na zachowanie pacjenta, generująca agresję, bezsilność, 

roszczeniowość, ma działanie generujące problemy, w związku z tym należy 

przyjąć, że my sami będąc pod działaniem takich czynników nie mielibyśmy 

gwarancji, że nasze zachowanie nie byłoby takie samo. To podejście oparte 

na empatii, które ułatwia pracę z drugim człowiekiem w szczególności w tych 

najtrudniejszych momentach. Dzięki przeniesieniu ciężaru z pacjenta lub jego 

rodziny na patologiczne czynniki wpływające na ich niezgodne z naszymi 

oczekiwaniami działanie, łatwiej jest zachować profesjonalizm w relacji 

i zapobiegać własnemu wypaleniu. 
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Czy jednak wina leży zawsze w stu procentach po stronie czynników 

zewnętrznych i niezależnych od pacjenta – odpowiedź na to pytanie nie zawsze 

jest prosta i jednoznaczna. To kwestia, którą zespół terapeutyczny we 

współpracy z innymi specjalistami porusza w każdym przypadku indywidualnie. 

Istnieją czynniki w relacji, które mogą wpływać w szczególny sposób 

na powodzenie terapii i których terapeuci powinni być świadomi. To procesy 

o podłożu psychologicznym, często działające na poziomie podświadomym, 

uruchamiające się w sytuacji, gdy w relacji z pacjentem występuje jakiś element 

odwołujący się do ważnych pozytywnych lub trudnych przeżyć terapeuty 

z przeszłości. Może się tak wydarzyć, gdy na przykład relacje pacjenta ze swoimi 

bliskimi układają się w podobny sposób do relacji terapeuty z własnymi bliskimi 

w przeszłości lub gdy na przykład relacja pacjenta i terapeuty przypomina 

pacjentowi własne relacje z bliskimi. W związku z tym, iż odpowiedzialność 

za relację terapeutyczną spoczywa po stronie specjalisty, zauważenie 

zaskakujących zachowań, własnych uczuć, własnego nadmiernego 

zaangażowania,  czy niecodziennego zachowania względem konkretnego 

terapeuty – leży po stronie zespołu terapeutycznego. 

Zjawiska o których mowa, czyli psychologiczne przeniesienie 

i przeciwprzeniesienie, mają miejsce w terapii psychologicznej, lecz mogą 

pojawić się również w relacji pomagania terapeutycznego nie tylko o podłożu 

stricte psychologicznym. 

 

Przeniesienie to zjawisko, które opisał i badał sam Freud i jego uczeń Jung. Jeżeli 

dochodzi do przeniesienia, pacjent „rzutuje” na osobę terapeuty swoje 

nieświadome uczucia czy myśli w taki sposób, że osoba terapeuty jest 

utożsamiana przez pacjenta z ważną dla pacjenta osobą, na przykład rodzicem. 

W ten sposób w relację terapeutyczną wkrada się nowy element, czasami 

zupełnie niespodziewany, gdyż terapeuta traktowany jest przez pacjenta 

nieświadomie jako rodzic. W związku z tym mogą pojawić się w relacji 

terapeutycznej początkowo zupełnie niezrozumiałe zachowania po stronie 

klienta, niemożliwe do spełnienia oczekiwania względem terapeuty i próba 
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zmiany kształtu relacji na mniej profesjonalną i bardziej osobistą. Zjawisko to nie 

pojawia się często, należy jednak pamiętać o tym iż istnieje takie 

prawdopodobieństwo. W praktyce przeniesienie może wyglądać w bardzo różny 

sposób. Może przypominać chęć zaprzyjaźnienia się, coś na kształt zakochania, 

poczucie, że pacjent się na danym terapeucie uwziął, i wiele innych relacji które 

zagrażają profesjonalizmowi relacji terapeutycznej. Gdyby okazało się, że (np. po 

lekturze tego artykułu) uświadomili sobie Państwo, iż znajdują się Państwo 

w takiej relacji, zalecam konsultację ze specjalistą (psychologiem 

lub psychoterapeutą). Dalsze działania powinny być oparte o współpracę całego 

zespołu i wsparcie specjalisty. 

 

Przeciwprzeniesienie to zjawisko występujące u terapeuty, które rozumiane jest 

jako tak zwane przeniesienie zwrotne, czyli odpowiedź terapeuty 

na przeniesienie występujące u pacjenta. Przykładowo, w sytuacji gdy klient 

nieświadomie przenosi uczucia i życzenia na terapeutę, ten, również 

nieświadomie, „wchodzi w rolę”, którą narzuca mu pacjent. Terapeuta może 

reagować niezgodnie ze swoimi zasadami i profesjonalizmem, nadmiernie 

współodczuwając sytuację pacjenta, dzieląc jego nieszczęście, odczuwając 

wyjątkową zażyłość. Nie jest to sytuacja, w której terapeuta kieruje się po prostu 

empatią. To sytuacja, w której terapeuta traci dystans, profesjonalizm i ogląd 

sytuacji, w której znajduje się pacjent. Świadomość sytuacji, które mogą budzić 

w terapeucie nutę rezonującą w odpowiedzi na działania klienta wymaga dużej 

pracy nad sobą, autopoznania i autodiagnozy. Przeciwprzeniesienie, będące 

niczym krok w tańcu, którego melodię gra pacjent, w praktyce objawiać się 

może nadmiernym zaangażowaniem terapeuty w sprawę klienta, jego rodziny, 

zaburzeniem obiektywizmu w relacji z klientem, niewspółmiernymi wyrzutami 

sumienia i poczuciem odpowiedzialności za los pacjenta oraz utratą 

profesjonalizmu w kontakcie z klientem oraz w zachowaniu względem niego. 

U terapeuty mogą pojawić się również emocje i zachowania, będące 

konsekwencją wejścia w nieformalną rolę, narzuconą przez klienta, na przykład 

złość czy irytacja, które klient przypisuje swoim rodzicom, a których terapeuta 

sam z siebie by nie odczuwał. Niezwykle istotne jest, by zaciągnąć rady 
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specjalisty (psychologa lub psychoterapeuty) w celu ustalenia dalszego 

postępowania terapeutycznego wobec pacjenta. Przeciwprzeniesienie jest 

zjawiskiem potencjalnie niebezpiecznym dla relacji terapeutycznej. 

 

W elastycznej relacji terapeutycznej, do pełnej gamy uczuć ma prawo nie 

tylko klient, lecz również terapeuta. By uchronić się i nie dopuszczać do 

opisanych sytuacji zagrażających granicom terapeutycznym, należy mieć 

świadomość własnych nieprzepracowanych trudności, sytuacji, które powodują 

wzbudzenie własnych trudnych emocji a w razie potrzeby zasięgnąć pomocy 

specjalisty, który ułatwi nam poradzenie sobie z elementami mogącymi wpłynąć 

negatywnie na relację terapeutyczną.  

W razie jakichkolwiek pytań, lub potrzeb szkoleniowych zapraszam do kontaktu 

pod adresem kontakt@pcs.edu.pl lub na stronie pcs.edu.pl. 

 

 

Magdalena Popek 

Psycholog, trener 
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