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WYDAWNICTWA ZWARTE 
 

1. HAMER H.: Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi. Warszawa: Centrum 
Doradztwa i Informacji Difin, 2007, s. 59-60: Pracoholizm. Sygn. 43829 

 

   Książka Hanny Hamer przeznaczona jest dla rodziców, którym zależy 
na przyjaznym kontakcie z dorastającymi dziećmi, i dla młodzieży, która 
chciałaby znaleźć z rodzicami wspólny język. W rozdziale na temat 
pracoholizmu, czytelnik znajdzie zbiór pytań, na które powinien 
odpowiedzieć każdy, kto może być uzależniony od pracy. 
 

2. KARNEY J.E.: Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z 
psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydaw. Akademickie „Żak”, 
2007, s. 397-405: Pracoholizm. Sygn. 43463 

 

         „Psychopedagogika pracy” to kompendium wiedzy z zakresu   
     psychologii i pedagogiki pracy. W rozdziale „ zjawiska patologiczne we  
     współczesnym przedsiębiorstwie”, autorka omawia m.in. zjawisko  
     uzależnienia od pracy.  
        Pracoholizm jest procesem, najczęściej wyróżnia się trzy jego fazy:  
     wstępną (tzw. prodromalną), krytyczną oraz chronicznego uzależnienia.  
     Autorka książki omawia symptomy charakterystyczne dla poszczególnej  
     Fazy, a także przytacza główne źródła postaw pracoholicznych oraz  
     prezentuje różne podziały typów pracoholizmu. 
        W książce znajdziemy także test, opracowany przez amerykańskich  
     Anonimowych Pracoholików, służący uświadomieniu sobie znaczenia  
     pracy i jej miejsca w naszym życiu.   
 
3. KILLINGER B.: Pracoholicy: szkoła przetrwania. Poznań: Dom 

Wydawniczy REBIS, 2007. Sygn. 43503 
 

        Książka Pracoholicy Barbary Killinger to światowy bestseller. Klasyka    
     studiów nad zjawiskiem uzależnienia od pracy. 
        Pracoholizm to chyba jedyne uzależnienie spotykające się z aprobatą  
     społeczną. Autorka dowodzi w swej książce, że podłożem tego  
     uzależnienia jest obsesyjno – kompulsywny pęd do zdobycia akceptacji i  
     sukcesu poprzez zapewnienie sobie kontroli i władzy. Omawia także  
     konkretne zmiany, jakie muszą zajść w życiu pracoholika, by wyzdrowiał.  
       Dodatkowym walorem książki są wyznania osób uzależnionych,  
     pokazujące drastyczny wpływ tego zjawiska na nasze życie, a także  
     informacje potrzebne członkom ich rodzin i pracodawcom w radzeniu  
     sobie z tym problemem. Warto także zwrócić uwagę na zamieszczony w  
     książce test: Czy jesteś pracoholikiem? 
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4. SCHULTZ D.P., SCHULTZ S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej 
pracy. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002, s. 449-450: 
Pracoholizm. Sygn. 41244 

 

          Książka przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy chcieliby   
     efektywniej pracować, którzy chcieliby podejmować mądre i świadome  
     decyzje w swym własnym życiu zawodowym. Pokazano w niej, jak radzić  
     sobie z różnorodnymi problemami pojawiającymi się w pracy i w związku  
     z pracą. Jednym z nich może być pracoholizm.  
        Autorzy rozróżniają dwie postacie pracoholizmu: zdrowi pracoholicy,  
     czasami nazywani entuzjastami pracy oraz niezdrowi pracoholicy  
     (prawdziwi pracoholicy). 
         
5. TERELAK J.F.:  Człowiek i stres: koncepcje – źródła – reakcje – radzenie 

sobie – modyfikatory. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. Branta, 2008, s.203-
207: Pracoholizm jako źródło stresu. Sygn. 44083 

   

            Człowiek i stres to książka, która obejmuje wszystkie aspekty stresu:  
     koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie oraz modyfikatory. Wszystko,  
     co w nadmiarze, a więc także i praca, może być przyczyną stresu.  
        W części poświeconej uzależnieniu od pracy znajdziemy: definicję tego  
     zjawiska, jego charakterystyczne cechy oraz typologię pracoholików. 
 

 

ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH 
 

1. FRĄSZCZAK A.: Pracoholizm (w:) Współczesne organizacje – 
wyzwania  i zagrożenia: perspektywa psychologiczna / pod red. M. 
Strykowskiej. Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 2002, s. 211-233. 
Sygn. 40743 
 

       Autorka artykułu przedstawia charakterystykę zjawiska i towarzyszące  
     mu symptomy fizjologiczne i behawioralne. Następnie omawia różne typy  
     pracoholików: nieustępliwego, bulimicznego, z deficytem uwagi,  
     rozkoszującego się pracą i opiekuńczego. Warte podkreślenia jest  
     sporządzone przez A. Frąszczak zestawienie cech pracownika  
     nieuzależnionego od pracy i pracoholika, z którego ewidentnie wynika, że  
     ten ostatni jest mniej efektywny. Autorka omawia także najbardziej  
     charakterystyczne cechy uzależnionego od pracy kierownika. Artykuł  
     kończy się omówieniem kosztów, jakie płacą bliscy pracoholika i  
     możliwości jego psychoterapii. 
 
2. POSPISZYL I.: Pracoholizm (w:) Katastrofy i zagrożenia we 

współczesnym świecie / red. W. Baturo. Warszawa: Wydaw. Naukowe 
PWN, 2008, s. 273-275. Sygn. 44393 
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             W artykule znajdziemy: definicję „pracoholizmu”, omówienie jego   
         przyczyn oraz poszczególnych typów pracoholików.   
 
ARTYKUŁY Z CZASOPISM 
 

1. BŁACHNIO A.: Ucieczka w pracę // Charaktery. – 1998, nr 7, s. 28 
 

        Autorka artykułu porusza takie zagadnienia, jak: przyczyny     
     pracoholizmu, objawy „zespołu odstawienia od pracy”, symptomy, które 

mogą świadczyć o pojawieniu się tego uzależnienia. 
 
2. GINOWICZ H.: Z nałogu w inny nałóg // Świat Problemów. – 2004, nr 5, 

s. 35-37 
 

        Przedmiotem rozważań w artykule jest zjawisko przechodzenia z   
 jednego uzależnienia w drugie. Alkoholik, który przestaje pić, musi 
poradzić sobie z szeroko rozumianym cierpieniem: nudą, apatią, 
napięciem, depresją, rozdrażnieniem, złością. Szuka więc takich zajęć lub 
czynności, które wciągną i pozwolą chociaż przez chwilę zapomnieć o 
alkoholu. Jednym z takich zachowań może być nadmierne zaangażowanie 
się w pracę.    
      

3. GOLIŃSKA L.: Na kłopoty – praca // Charaktery. – 2000, nr 6, s. 43 
 

  W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych wśród 150 
osób w wieku 25–60 lat. Przedmiotem badań były następujące kwestie: 
- Jakie są somatyczne i psychiczne koszty pracoholizmu? 
- Czy pracoholicy różnią się od pozostałych osób sposobem radzenia ze   
   stresem? 
- Czy są jakieś cechy, które sprzyjają pojawieniu się pracoholizmu? 

 
4. GOLIŃSKA L.: Pracoholizm małżonka i rodzica w percepcji i odczuciach 

współpartnera i dzieci // Nowiny Psychologiczne. – 2006, nr 1, s. 47-55 
 

       Celem artykułu jest przegląd doniesień klinicznych i empirycznych      
    dotyczących wpływu pracoholizmu współmałżonka na interakcje   
    małżeńskie oraz wpływu pracoholizmu rodziców na funkcjonowanie ich  
    dzieci w okresie dorosłości. 
 

5. MAĆKO A.: Nie o tym jak ciężko pracujemy, ale o tym jak pracujemy 
ciężko // Charaktery. – 2001, nr 9, s. 29-31 

 

        W artykule znajdziemy: definicje pracoholizmu, charakterystykę 
osób uzależnionych, typologię pracoholików oraz potencjalne skutki 
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pracoholizmu, wśród których coraz częściej mówi się o zagrożeniu 
karoshi – w dosłownym tłumaczeniu – śmierci z przepracowania. 

 
6. MANDAL A.: Nowe nałogi współczesnego człowieka // Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 7, s. 11-15 
        

        Autorka artykułu omawia, coraz częściej pojawiające się , nowe formy  
     uzależnień. Jednym z nich jest pracoholizm. W artykule znajdziemy:  
     definicję tego zjawiska, jego symptomy oraz genezę. Omówiono także  
     różne typy pracoholików oraz, kto szczególnie narażony jest na  
     uzależnienie od pracy. 
 

7. MOCZYDŁOWSKA J.: Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy // 
Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/2, s. 82-85 

 

         Przedmiotem rozważań w artykule są czynniki leżące u podstaw       
     uzależnienia od pracy i mające swoje źródło w dzieciństwie takie, jak:    

system wychowania w rodzinie, postawy rodziców wobec dzieci, system 
stosowania kar i nagród, sposoby wyrażania emocji.  

     Wśród czynników leżących u podłoża pracoholizmu nie można pominąć   
     także aktualnej sytuacji rodzinnej osoby uzależnionej. 
 
8. MOCZYDŁOWSKA J.: Uzależnienie od pracy // Problemy Alkoholizmu. 

– 2000, nr 2, dodatek Wychowanie w trzeźwości, s. VI-VII 
         

         W artykule znajdziemy opis: pierwszych sygnałów informujących o  
     nadmiernym zaangażowaniu się w pracę, skutków pracoholizmu,  jego  
     przyczyn oraz relacji pracoholika z innymi współpracownikami.            
 
9. WITKOWSKI T.: Szczęśliwi pracoholicy // Niebieska Linia. – 2006, nr 5, 

s. 33-34 
 

        Autor artykułu, obok negatywnych skutków pracoholizmu, szuka także   
     jego pozytywnych stron. Istnieją szczęśliwi pracoholicy, ludzie dla   
     których praca jest czymś fascynującym i nie stanowi ucieczki od  
     rzeczywistości.  
 
10. WOJDYŁO K.: Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w 

świetle dotychczasowych badań // Nowiny Psychologiczne. – 2003, nr 3, 
s. 33-50 

 

             W artykule znajdziemy: definicję pojęcia pracoholizmu, charakterystykę    
         osób uzależnionych od pracy, typologię tych osób oraz fazy procesu   
         uzależnienia od pracy. 

 



 6 

11. WOJDYŁO K.: Osobowość pracoholiczna: właściwości i mechanizmy 
regulacyjne // Nowiny Psychologiczne. – 2006, nr 2, s. 23-36 

 

  Przedmiotem rozważań w artykule jest osobowość pracoholiczna,    
charakteryzujące ją właściwości i mechanizmy regulacyjne. 
 

12. WOJDYŁO K.: Pracoholizm – rozważania nad osobowościowymi 
wyznacznikami obsesji pracy // Nowiny Psychologiczne. – 2004, nr 2, s. 
55-75 

 

             W artykule omówiono różne czynniki decydujące o kompulsywnym   
          zaangażowaniu w pracę i niemożności „wyłączenia się”. 
  

13. ZAWORSKA – NIKONIUK D.: Uzależnienie niechemiczne jako nowe 
zagrożenie w rozwoju człowieka // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 
10/11, s. 15-20 

 

        Autorka artykułu analizuje różne rodzaje uzależnień niechemicznych  
     takie, jak uzależnienie od: hazardu, miłości, pracy. W części dotyczącej    
     pracoholizmu znajdziemy fragment autobiografii osoby uzależnionej od  
     pracy. 

 
 
 

                                                       oprac. Agnieszka Graczyk 


