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-Nie ma badań, które poka-
zywałyby, że pracownicy jednej 
branży są bardziej narażeni niż 
pracownicy innej - stwierdza 
w tekście Angeliki Kucińskiej 
z „Glamour” Igor Rotberg, 
psycholog, terapeuta i trener 
rozwoju osobistego. – Ale rze-
czywistość jest taka, że praco-
holizm często dotyczy osób, 
które nie pracują w wyzna-
czonych godzinach, wyko-
nują wolne zawody, pracują 
w dopiero rozwijających się 
branżach. Więcej pracują 
osoby zatrudnione na etacie 

niż przedsiębiorcy. 
Z badań wynika, że pracoho-

lizm to problem globalny, a osób 
uzależnionych od pracy ciągle 
przybywa. Badanie CBOS-u 
wykazało, że pracoholikiem 
jest co piąty Polak (19 proc.), 
natomiast 36 proc. znajduje 
się na prostej drodze do uza-
leżnienia. Sęk w tym, że praco-
holik nie dostrzega problemu. 
Jest w stanie dla pracy wiele 
poświęcić, łącznie z czasem 
dla siebie i rodziny. Można 
pojawić się w biurze koło połu-
dnia, wyjść po 3 godzinach, 

W  dzisiejszych  czasach  pośpiech,  brak  czasu 
i nadmiar pracy są bardzo popularne. Pracoholik 
po przyjściu do domu,  czy  też po przyjeździe do 
hotelu od razu otwiera laptopa. Czas wolny to dla 
niego  udręka.  Najważniejsze,  że może  pracować, 
inaczej jest nieszczęśliwy.
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ale nadal być pracoholikiem. Nie 
chodzi o to, ile godzin w pracy się 
siedzi, ale z jakim poczuciem się 
z niej wychodzi. Pracoholik nie jest 
w stanie poradzić sobie z poraż-
kami, niedoskonałościami, jest 
wiecznie niezadowolony z siebie 
i innych, jedynie pochowały pod-
noszą u niego samoocenę. Pracę 
zawsze stawia na pierwszym 
miejscu. – Jeśli w pracy stawiane 
są nierealne cele, do tego wpro-
wadzana jest atmosfera rywaliza-
cji, to jest to idealne środowisko, 
żeby zostać pracoholikiem – mówi 
Igor Rotberg. 

Jeśli praca jest dla nas pasją, to 
spędzamy w niej tyle samo czasu 
co pracoholik. Jednak jak stwier-
dza dla serwisu Papilot.pl Iwona 
Kowalewski, ekspert Sita, specja-
lista w dziedzinie relaksu, pasjo-
natów od pracoholików odróżnia 
fakt, że rozumieją znaczenie odpo-
czynku i regeneracji. - Jeżeli dzień 
pracy zaczniemy kilkunastoma 
minutami odprężenia, podczas 
których nabierzemy dystansu i per-
spektywy do codziennych zadań, 
i podobnie go zakończymy, będzie 
to skutkować lepszą pamięcią, kon-
centracją i pomysłami, zarówno 
dotyczącymi życia zawodowego, 
jak i osobistego.

Człowiekowi świadomemu swojej 
wartości, kompetencji, którego 
porażki nie są w stanie złamać, 
umiejącemu wyciągnąć wnioski 
z krytyki, lubiącemu swoją pracę 
tak samo, jak urlop, pracoholizm 
nie grozi. 

-Trudno jest namówić pracoho-
lika do pójścia do terapeuty. Ważne 
jest, i dobrze byłoby to propago-
wać wśród pracodawców, żeby śro-
dowisko pracy zwracało uwagę na 
to, czy zaangażowanie pracownika 
wynika z pracowitości i zaintereso-
wania pracą, czy jest to raczej uza-
leżnienie od pracy – podkreśla Igor 
Rotberg. 

Trzeba mieć świadomość, że 
praca ponad siły, to krótka droga do 
zmarnowania sobie życia. U praco-
holika relacje z rodziną i znajomymi 
stają się coraz gorsze. A żaden 
sukces w pracy nie zastąpi porażki 
w domu, życie nie może być tylko 
dodatkiem do pracy. 
Pracujesz  po  kilkanaście 

godzin dziennie? Zastanów się, 
czy to pasja, a może już obsesja? 

PRACOHOLIZM
PRACA PONAD SIŁY WBREW ZDROWEMU ROZSĄDKOWI
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