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Osoby z Syndromem Oszusta mają wrażenie, 

że wszystkie ich osiągnięcia i sukcesy są

wynikiem przypadku lub szczęścia.

Obawiają się też, że pewnego dnia

wyjdzie na jaw przed ludźmi z ich otoczenia,

iż tak naprawdę wcale nie są tak kompetentne, jak oni

uważają. Osoby te wątpią w swoje osiągnięcia i negują

ich wartość.
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„Nie będę lepiej się 
wypowiadać, nic o tym 

nie wiem, tylko się 
wygłupię...”

„Ta piątka z egzaminu to 
przypadek...”

„Lada moment wszyscy zauważą,
że nie jestem kompetentny, a ten awans 

mi się nie należy...”

PRZYKŁADY MYŚLI 
W SYNDROMIE 

OSZUSTA
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Syndrom Oszusta

wynika z co najmniej kilku kwestii.

Główne to lęk i neurotyzm.

Jednak to nie wszystko.

Istnieje grupa ekspertów,

którzy twierdzą, że za ów Syndrom

odpowiada np. sytuacja rodzinna,

w której dorasta dana osoba.
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Przykładem doświadczeń rodzinnych, 

które powodują Syndrom Oszusta, 

jest między innymi ciągłe wrażenie, 

że dana osoba nie jest wystarczająca niemal

w każdej dziedzinie życia.

Niewystarczająco dobre oceny,

niewystarczająco dobre zachowanie, 

wygląd, poglądy…itd.
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Permanentne poczucie
bycia niewystarczająco dobrym w dzieciństwie 

powoduje, że u ludzi powstaje następujący 
schemat myślowy:

„Jeżeli chcę być kochanym 
i wartościowym człowiekiem 

– muszę sobie zasłużyć, 
muszę mieć osiągnięcia”.
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Syndrom Oszusta może ujawniać się u osób, 

które w latach szkolnych były zdolne, 

szybko się uczyły, miały bardzo dobre stopnie

oraz pozytywnie wyróżniały się na tle rówieśników.

Przez co były często chwalone i otrzymywały 

uznanie ze strony rodziców oraz nauczycieli.
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Następstwem takiej postawy

u opiekunów może być zrodzenie się

u dziecka, a następnie u dorosłej osoby 

przeświadczenia, że jeżeli nie jest 

najlepsza, to oznacza, 

że jest nic niewarta.

Taki człowiek podatny jest 

na zadowalanie innych kosztem

siebie oraz może odczuwać

przymus wywierania na innych

dobrego wrażenia.
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Syndrom Oszusta
a perfekcjonizm

10



Perfekcjonizm oraz Syndrom Oszusta

bardzo często idą razem w parze.

Człowiek z osobowością perfekcjonistyczną

rzadko jest usatysfakcjonowany z efektów swojej pracy czy też wyglądu.

Dąży do nieistniejącego ideału oraz ma wrażenie,

że to, co sobą prezentuje i to, co robi, zawsze może być jeszcze lepsze.
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Często o perfekcjonizmie mówi się w samych 

superlatywach.

Tymczasem potrafi on porządnie dać w kość.

Osoba mająca rys perfekcjonistyczny

nie wierzy we własne umiejętności

i czuje ciągły przymus udoskonalania.

Stale ma wrażenie, że powinna jeszcze więcej pracować,

czy też dokształcać,

ponieważ na bieżącym etapie nadal niewiele wie.

Mimo iż, osiąga wyraźne sukcesy

na polu zawodowym lub edukacyjnym.
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Lęk przed popełnieniem błędu, 

nawet najmniejszego, zmusza perfekcjonistę

do tego, aby starał się jeszcze bardziej. 

Co często jest niemożliwe i wywołuje frustrację.

Nieustanne dążenie do doskonałości

jest bardzo wyczerpujące.

Ostatecznie perfekcjonista i tak czuje się oszustem, 

który nabrał wszystkich na swoje umiejętności.

Jest przekonany, że inni zwyczajnie go przeceniają.
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Syndrom Oszusta
a poczucie

własnej wartości
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Młody człowiek dorastający w środowisku,
które notorycznie powtarzało mu 

negatywne komunikaty na jego temat, 
jest przekonany o swojej niskiej wartości.

To, że do niczego się nie nadaje, uważa za pewnik.
Dlatego nie potrafi uwierzyć, 

że może osiągnąć sukces.
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Taka osoba ma ogromny deficyt
akceptacji i zrozumienia ze strony innych osób. 

Natomiast kiedy otrzymuje już aprobatę
czy pochwałę, ciężko jest mu przyjąć ją do siebie.

Spowodowane jest to między innymi przez 
Syndrom Oszusta, 

który wytworzył się na podwalinach
niskiego poczucia własnej wartości.

Człowiek słyszy, że wykonał dobrą pracę, 
jednak nie dociera do niego, 

że to efekt jego wysiłku. 
Zasługę przypisuje szczęściu lub przypadkowi.
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Syndrom Oszusta
a stylprzywiązania
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Syndrom Oszusta częściej uaktywnia się w tej grupie osób,
które w domu rodzinnym wchodziły

w rolę dorosłego, opiekuna lub kogoś,
kto miał za zadanie dbać o organizację życia domowego.

Taka sytuacja może być spowodowana dysfunkcją
któregoś z rodziców lub ciężką sytuacją życiową rodziny.

Dochodzi wtedy do zjawiska parentyfikacji.
Dziecko bierze na siebie obowiązki rodzica i zajmuje się nim.

Tymczasem powinno być całkowicie odwrotnie.
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Zadaniem dziecka w rodzinie

nie jest pełnienie funkcji rodzicielskich.

Tymczasem czuje ono, że w tej sytuacji

tego się właśnie od niego wymaga.

Dokłada zatem wszelkich starań, 

aby spełnić te oczekiwania.

Jednak dziecko nie jest na tyle silne

i dojrzałe emocjonalnie,

aby sprostać temu zadaniu.
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Dochodzi u niego do pewnego rozdźwięku. 
Z jednej strony widzi, czego oczekuje od niego środowisko 

rodzinne, z drugiej zaś czuje, 
że nie jest na to gotowe pod wieloma względami. 

Udaje więc i stara się zachować dobrą minę do złej gry. 
Jednak w głębi duszy wie, że nie jest to dla niego dobre. 

Sytuacja utrzymuje się także w dorosłym życiu. 
Zmieniają się tylko okoliczności. 

Człowiek ma poczucie, że nie jest kompetentny,
a tylko udaje, że taki właśnie jest. 

Ma wrażenie, że lada moment wyda się, 
że tak naprawdę jest do niczego. 
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Na występowanie Syndromu Oszusta

mają też wpływ zaburzenia lękowe oraz depresja.

Zarówno lęki, jak i depresja zaburzają obraz siebie,

przez co człowiek koncentruje uwagę

głównie na swoich błędach, trudnościach, 

kompleksach czy niepowodzeniach.
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Osobie zmagającej się
z depresją lubzaburzeniami lękowymi

trudnouwierzyć
w pozytywnekomunikatyna swój temat

oraz w swoją sprawczość.

Z kolei SyndromOszusta
może powodować oraz wzmacniać 

stany depresyjne, choć warto zauważyć, 
że zależy to od czynników indywidualnych. 
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Osoby z Syndromem Oszusta

często stawiają sobie specyficzne wymagania.

Jednym z nich jest osiąganie swoich celów bez wysiłku.

Dodatkowo nie dają sobie pozwolenia na popełnienie

błędu. Takie schematy myślowe z reguły są nierealne.

Powyższy tok rozumowania sprawia, 

że osoba z Syndromem Oszusta

częściej dobiera sobie zadania, które nie są zbytnio 

wymagające i rzadko kończą się porażką.
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Zachowując się w ten sposób,

osoba z Syndromem Oszusta

zaniża własne standardy

i nie daje sobie szansy sprawdzenia się

w bardziej ambitnych aktywnościach.

Wszystko to spowodowane jest

m.in. lękiem, niepewnością przed tym,

iż wyjdą na jaw 

wszelkie niekompetencje danej osoby.
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Każdy człowiek popełnia błędy.
Podobnie jest z porażkami - dotyczą wszystkich.

Zarówno jedne, jak i drugie nie są powodami
do rezygnacji i zamartwiania się.

Często dzięki porażce dochodzi do refleksji nad tym,
co należy poprawić, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Warto, aby osoby z Syndromem Oszusta uświadomiły
sobie, że każda sytuacja może okazać się wartościowa.
Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką i naturalną.
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Jak sprawdzić,

czy to już Syndrom Oszusta?

Pomocny będzie test

do samodzielnego wykonania stworzony

przez psycholożkę dr Pauline Clance.
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Skala IP Clance

Przy każdym zdaniu należy zakreślić cyfrę, 

która najlepiej wskazuje jego prawdziwość.

Nie należy zbyt długo rozmyślać nad każdym  

stwierdzeniem.
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1. Często udawało mi się odnieść sukces w teście lub zadaniu,

mimo że przed przystąpieniem do niego obawiałam/em się, że sobie nie poradzę.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

2. Mogę sprawiać wrażenie, że jestem bardziej kompetentna/y,
niż jestem w rzeczywistości.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

3. Unikam ocen, jeśli to możliwe i boję się, że inni mnie oceniają.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze



29

4. Kiedy ludzie chwalą mnie za coś, co osiągnęłam/ąłem, boję się, 

że nie będę w stanie spełnić ich oczekiwań wobec mnie w przyszłości

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

5. Czasami myślę, że uzyskałam/em swoją obecną pozycję lub odniosłam/em obecny

sukces, ponieważ znalazłam/em się we właściwym miejscu i czasie lub znałam/em

właściwych ludzi.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

6. Boję się, że ważni dla mnie ludzie mogą się dowiedzieć,
że nie jestem tak zdolna/y, jak im się wydaje.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze
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7. Mam tendencję do pamiętania zdarzeń, w których nie dałam/em z siebie

wszystkiego, bardziej niż tych, w których dała/em z siebie wszystko.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

8. Rzadko udaje mi się wykonać projekt lub zadanie tak dobrze, jak bym chciała/ł.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

9. Czasami czuję lub wierzę, że mój sukces w życiu lub w pracy był wynikiem jakiegoś
błędu.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze
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10. Trudno jest mi przyjmować komplementy i pochwały dotyczące mojej

inteligencji lub osiągnięć.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

11. Czasami mam wrażenie, że mój sukces zawdzięczam szczęściu.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

12. Czasami jestem rozczarowana/y moimi obecnymi osiągnięciami i myślę,

że powinnam/powinienem osiągnąć znacznie więcej.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze
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13. Czasami boję się, że inni odkryją, jak bardzo brakuje mi wiedzy lub umiejętności.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

14. Często obawiam się, że mogę ponieść porażkę w nowym zadaniu

lub przedsięwzięciu, mimo że na ogół dobrze sobie radzę z tym, co robię.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

15. Kiedy coś mi się udaje i zostaję doceniona/y za swoje osiągnięcia,

mam wątpliwości, czy mogę powtórzyć ten sukces.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze
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16. Jeśli otrzymam wiele pochwał za coś, co osiągnęłam/ąłem, 

mam tendencję do pomniejszania znaczenia tego, co zrobiłam/em.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

17. Często porównuję swoje zdolności z osobami z mojego otoczenia

i myślę, że oni są bardziej inteligentni niż ja.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

18. Często martwię się, że nie zdam egzaminu,

mimo że inni wokół mnie są przekonani, że sobie poradzę.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze
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19. Kiedy podejrzewam, że otrzymam awans, waham się, aby powiedzieć o tym

innym, dopóki nie jest to faktem dokonanym.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze

20. Czuję się źle i zniechęcona/y, jeśli nie jestem „najlepsza/y” lub przynajmniej

„wyjątkowa/y” w sytuacjach, które wymagają osiągnięć.

1 2 3 4 5

zupełnie 
nieprawdziwe

rzadko czasami często zawsze



Punktacja w Teście Impostora

Test Impostora został opracowany, aby określić, czy osoba badana ma cechy 
charakterystyczne dla Syndromu Oszusta, a jeśli tak, to w jakim stopniu. 

Po wykonaniu testu na Syndrom Oszusta 
należy zsumować zakreślone cyfry ze wszystkich odpowiedzi.

Jeśli łączny wynik wynosi 40 lub mniej, 
respondent ma niewiele cech charakterystycznych dla Syndromu Oszusta.

Jeśli wynik wynosi od 41 do 60, 
respondent ma umiarkowane doświadczenia z Syndromem Oszusta.

Wynik od 61 do 80 oznacza, że respondent
często ma uczucia związane z Syndromem Oszusta.

Natomiast wynik wyższy niż 80 oznacza, że respondent często 
ma intensywne doświadczenia związane z Syndromem Oszusta. 

Im wyższy wynik, tym częściej i poważniej występuje
zjawisko Syndromu Oszusta w życiu osoby badanej.
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Jak „pokonać" 
Syndrom Oszusta?
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Po rozpoznaniu u siebie Syndromu Oszusta 
warto zastanowić się nad wprowadzeniem 
nowych praktyk, aby przestał negatywnie 

wpływać na jakość życia. 
W przypadku Syndromu Oszusta

bardzo pomocna jest praca nad pewnością siebie. 

Należy pamiętać, że jest to czasochłonny proces, 
który wymaga regularności. 

Natomiast, kiedy Syndrom zacznie powoli odpuszczać, 
nie tylko wzrośnie poczucie własnej wartości, 

ale również samoświadomość i odwaga. 
Jest to zależne również od czynników indywidualnych.
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Pierwszą metodą walki

z Syndromem Oszusta

jest opowiedzenie o swoich lękach

i wątpliwościach.

Kiedy Syndrom Oszusta najbardziej

dotkliwy jest w sprawach zawodowych,

ważne jest, aby osoba, której chcemy się 

zwierzyć była spoza tego środowiska. 

Może to być na przykład koleżanka

ze studiów, która bezstronnie oceni, 

czy lęk i niepewność rzeczywiście są słuszne

(gdyż może są).
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Kiedy pojawia się myśl, która zbija z tropu

i tylko umacnia w przekonaniu o niekompetencji,

pomocne jest przypomnienie sobie o zdobytych osiągnięciach.

Pamięć lubi płatać figle, dlatego lepiej zapisywać sobie na bieżąco swoje

sukcesy, aby w kryzysowej sytuacji móc po nie sięgnąć.
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Bardzo często Syndrom Oszusta będzie przejawiał się 

w przedwczesnej rezygnacji z pewnych działań. 

Zacznie pojawiać się lęk, poczucie niekompetencji, 

bezradności i nieskuteczności. 

W takiej sytuacji przede wszystkim

należy uświadomić sobie, 

że to jest właśnie wspomniany oszust.

Kolejny krok to zapisanie na kartce tego, 

co zrobiłoby się, gdyby lęk nie istniał. 

Następnie należy przeczytać te słowa na głos, 

najlepiej przy zaufanej osobie (to nie jest konieczne),

a potem zacząć realizować dany plan.
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Tutaj kolejną przeszkodą może być strach przed porażką.

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, 

że porażka nie jest wcale niczym złym. 

A wręcz odwrotnie! 

To źródło nauki i doświadczeń, 

które wzbogacają życie.
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Język ma znaczenie, dlatego warto 
zwrócić na niego uwagę. 

Asertywny styl wyrażania myśli 
wpływa na łagodzenie uczuć 

związanych 
z Syndromem Oszusta. 

Dzięki asertywności 
zwiększa się szacunek 

do samego siebie, 
a co za tym idzie, podnosi się 

poczucie własnej wartości. 
Przydatne zwroty to: 

chcę, wolę, postanowiłam/em, 
zdecydowałam/em. 42



Powyższe metody pokazują, 
że z Syndromem Oszusta

można walczyć na kilka sposobów.

Natomiast, kiedy zastosowanie ich 
nie przynosi rezultatów/ulgi, 
warto skorzystać z pomocy 

np. psychologa czy psychoterapeuty.
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***

E-book stanowi kompilacje danych dostępnych
na różnych stronach internetowych, w książkach psychologicznych 

oraz w innych materiałach dydaktycznych czy informacyjnych. 

Dzieliłam się także wiedzą praktyczną. 
Dołożyłam wszelkich starań, 

aby e-book zawierał wszystkie wykorzystane pozycje. 

Jeśli w procesie edycji jakiekolwiek źródło zostało pominięte, 
bardzo przepraszam i dołożę wszelkich starań, 

aby jak najszybciej zostało to uzupełnione. 

Projekt nie był finansowany z żadnych źródeł. 
Autorka i osoby zaangażowane nie dostały gratyfikacji finansowej 

za pomoc w przygotowaniu e-booka.
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