PSYCHOLOGIA PRACY

Jeden g∏´bszy po pracy
Nadmierne spo˝ywanie alkoholu jest wynikiem ró˝nych,
wspó∏wyst´pujàcych ze sobà czynników. Niniejszy artyku∏
skupia si´ tylko na tych z nich, które bezpoÊrednio wià˝à si´ ze Êrodowiskiem pracy. W praktyce bowiem pracodawcy majà ograniczonà mo˝liwoÊç wp∏ywu na rozwiàzanie problemów alkoholowych pracowników. Wa˝ne jednak, by podejmowaç wszystkie mo˝liwe oddzia∏ywania. Zw∏aszcza ˝e to dobry interes, tak˝e dla firmy.

Wyobra˝enia i rzeczywistoÊç
Stereotyp osoby z problemem alkoholowym wcià˝ znacznie odbiega od rzeczywistoÊci. PrzywykliÊmy uwa˝aç, ˝e alkoholik to
przedstawiciel marginesu spo∏ecznego, bezrobotny i obdarty. W najlepszym razie jawi
nam si´ jako pracownik fizyczny, odwiedzajàcy po pracy przys∏owiowà budk´ z piwem.
Tymczasem ostatnie badanie dotyczàce picia
alkoholu w Europie opublikowane przez
Komisj´ Europejskà w marcu 2007 roku1
wskazuje, ˝e przedsi´biorcy, menad˝erowie
i inni pracownicy umys∏owi nie ró˝nià si´
szczególnie od pracowników fizycznych
i osób bezrobotnych pod wzgl´dem cz´stoÊci
i iloÊci wypijanego alkoholu. Niezale˝noÊç
zjawiska nadu˝ywania alkoholu od statusu
socjoekonomicznego potwierdza te˝ deklarowany brak wra˝liwoÊci cenowej osób pijàcych. Dwie trzecie badanych Europejczyków
twierdzi, ˝e nie kupowa∏oby mniej alkoholu,
nawet gdyby jego cena wzros∏a o 25 proc.
Statystycznie co piàty pracownik w Unii
Europejskiej pije szkodliwie dla w∏asnego
zdrowia. Problem ten – wbrew stereotypom
– dotyczy jednak w tym samym stopniu pracowników umys∏owych, co fizycznych (tab. 1).
Wobec takich statystyk staje si´ jasne, ˝e
problem picia nie jest ju˝ prywatnym problemem pracownika. Nadesz∏y bowiem czasy,
gdy coraz trudniej znaleêç wykwalifikowany
personel. Wyszkolenie nowego pracownika
równie˝ poch∏ania niema∏e Êrodki. Ale
znaczne koszty generuje te˝ przymykanie
oczu na k∏opoty pracowników z piciem alkoholu (tab. 2). Powstaje wi´c pytanie: czy firma mo˝e coÊ zrobiç, zanim z powodu alkoholu straci dobrego pracownika?

Niemo˝liwe? A jednak…
Sk∏onnoÊç do nadmiernego picia jest wypadkowà czynników biologicznych, psychologicznych i warunków Êrodowiskowych.

I choç biologia jest
oporna na zmian´, to
jednak przyk∏ad milionów trzeêwych alkoholików Êwiadczy dobitnie
o tym, ˝e pod∏o˝e biologiczne nie skazuje na
na∏óg. Zatem warto analizowaç pozosta∏e czynniki, zw∏aszcza ˝e mo˝emy na nie wp∏ywaç.
Jednym z wa˝niejszych Êrodowisk funkcjonowania doros∏ych
ludzi jest miejsce pracy.
Nie dziwi wi´c fakt, ˝e
zwiàzki pracy zawodowej z nadu˝ywaniem alkoholu sta∏y si´ przedmiotem licznych badaƒ
Pami´taj!
naukowych. Dzi´ki tym
3-10
badaniom
obecnie
 Ju˝ dwa du˝e piwa wypijane regularnie pi´ç razy w tygowiadomo na pewno, ˝e
dniu prowadzà do powa˝nych powik∏aƒ zdrowotnych. Do ponadu˝ywaniu alkoholu
dobnych skutków prowadzà te˝ dwie lampki wina lub jeden
sprzyjajà nast´pujàce
drink zawierajàcy 40 g wódki.
czynniki zwiàzane z pra Ponad po∏owa procesu rozwoju choroby alkoholowej mocà zawodowà:
˝e
przebiegaç niezauwa˝ona przez otoczenie – mo˝na nie za1. niejasnoÊç roli zauwa˝yç,
˝e cz∏owiek jest w pó∏ drogi do Êmierci.
wodowej, tzn. niewystarWed∏ug
WHO, alkohol jest przyczynà Êmierci 1,8 mln osób
czajàca wiedza na temat
rocznie (3,2 proc. wszystkich zgonów na Êwiecie).
powierzanych pracownikowi obowiàzków, nie3. nadu˝ywajàca kultura organizacji, w tym
dookreÊlony zakres odpowiedzialnoÊci, brak
informacji co do oczekiwanego przez praco- m.in. autorytarny styl zarzàdzania, brak szadawc´ sposobu wykonywania pracy cunku dla pracownika, nieuzasadnione ˝àda(np. brak szkoleƒ wst´pnych, wprowadzenia nie ca∏kowitej dyspozycyjnoÊci, nadmierne
w obowiàzki), a tak˝e niejasnoÊci wynikajà- obcià˝anie ludzi zadaniami (lub przeciwnie
ce z wykonywania pracy na zasadzie samoza- – permanentne niedocià˝enie pracà), niejasnoÊç zasad premiowania i awansu zawodotrudnienia,
2. brak autonomii pracy, czyli wysokie wy- wego itp.,
4. z∏e relacje interpersonalne w miejscu
magania pracodawcy w po∏àczeniu z niewielkim wp∏ywem pracownika na to, jak zadania pracy – nadmierna rywalizacja, konflikty,
majà byç przez niego wykonywane oraz brak izolowanie niektórych pracowników, nierówuczestnictwa pracowników w podejmowaniu ne traktowanie, brak wsparcia ze strony
prze∏o˝onych i wspó∏pracowników,
decyzji w przedsi´biorstwie,
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Tab. 1 Czy w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy pi∏ Pan/Pani jakiekolwiek napoje alkoholowe
(piwo, wino, wyroby spirytusowe lub jakikolwiek inny napój zawierajàcy alkohol)?
Tak
Nie
Ârednia dla UE25
75%
25%
Przedsi´biorcy
81%
19%
Menad˝erowie
88%
12%
Inni pracownicy umys∏owi
82%
18%
Pracownicy fizyczni
84%
16%
Bezrobotni
74%
26%

5. praca pod presjà, w tym
zbyt krótkie terminy realizacji zadaƒ lub zbyt du˝o zadaƒ, nadmierna kontrola,
nieracjonalne ustalanie planów, np. sprzeda˝y (zbyt wysoki poziom w stosunku do
obiektywnych mo˝liwoÊci
rynkowych lub obiektywnie
zbyt ma∏e Êrodki przeznaczone na realizacj´ celu),
6. zaburzenie równowagi
mi´dzy pracà a innymi sferami ˝ycia (konflikt praca˝ycie rodzinne, brak wystarczajàcej iloÊci czasu na odpoczynek),
7. ogólny odczuwany poziom stresu, w tym zwiàzany
z odpowiedzialnoÊcià, szczególnie za innych ludzi.
Kluczem do zrozumienia
przyczyn, dla których warunki pracy wp∏ywajà na nadu˝ywanie alkoholu przez
pracowników mo˝e byç analiza motywacji do picia. Pozornie, dla chcàcego ka˝dy
powód jest dobry. Jednak
znany polski psychiatra Antoni K´piƒski wskutek wieloletniej pracy z osobami
nadu˝ywajàcymi alkoholu
stwierdzi∏, ˝e powody picia
mo˝na sklasyfikowaç i wyró˝ni∏ pi´ç g∏ównych motywów nadu˝ywania alkoholu,
mianowicie:

Tab. 2 W dniu, w którym pije Pan/Pani piwo, wino lub wyroby spirytusowe ile zazwyczaj wypija Pan/Pani?
mniej ni˝
1 porcj´
1-2 porcje
3-4 porcje
Ârednia dla UE25
11%
59%
18%
Przedsi´biorcy
9%
58%
19%
Menad˝erowie
9%
61%
19%
Inni pracownicy umys∏owi
9%
63%
18%
Pracownicy fizyczni
9%
54%
22%
Bezrobotni
8%
48%
22%

wi´cej ni˝
4 porcje
10%
12%
9%
9%
14%
20%

Tab. 3 Jak cz´sto w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy zdarzy∏o si´ Panu/Pani wypiç wi´cej ni˝ 5 drinków przy jednej okazji?
kilka razy
1 raz
1 raz
rzadziej ni˝
w tygodniu
w tygodniu
w miesiàcu
raz w miesiàcu
Ârednia dla UE25
13%
15%
16%
24%
Przedsi´biorcy
17%
19%
14%
20%
Menad˝erowie
9%
17%
18%
27%
Inni pracownicy umys∏owi
12%
15%
17%
26%
Pracownicy fizyczni
14%
18%
20%
25%
Bezrobotni
14%
18%
18%
24%
Tab. 4 Jak cz´sto pi∏ Pan/Pani jakikolwiek alkohol w ciàgu ostatnich 30 dni?
4-5 razy
codziennie
w tygodniu
Ârednia dla UE25
13%
8%
Przedsi´biorcy
17%
11%
Menad˝erowie
7%
8%
Inni pracownicy umys∏owi
9%
7%
Pracownicy fizyczni
11%
8%
Bezrobotni
10%
7%
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2-3 razy
w tygodniu
23%
26%
28%
24%
23%
21%

raz
w tygodniu
25%
21%
30%
28%
26%
30%

nigdy
31%
29%
28%
29%
22%
25%

1. alkohol s∏u˝y doÊç cz´sto do zmniejszenia dystansu mi´dzy ludêmi, prze∏amania
stanu izolacji i osamotnienia (tzw. kontaktowy styl picia, w Polsce wzmacniany te˝ kulturowo),
2. znaczna cz´Êç pijàcych traktuje alkohol
jako „pigu∏k´” na zm´czenie i rozdra˝nienie,
s∏u˝y on do obni˝enia poziomu napi´cia emocjonalnego, rozluênienia si´, odpr´˝enia po
ci´˝kim dniu (tzw. neurasteniczny styl picia),
3. cz´Êç osób dzi´ki alkoholowi doÊwiadcza poczucia mocy i gotowoÊci do dokonania
czegoÊ wielkiego (tzw. styl heroiczny),
4. niektórzy pijà dla samej przyjemnoÊci
z picia; przyjemnoÊç ta jest wynikiem zaspokojenia potrzeby oderwania si´ od rzeczywistoÊci, przejÊcia w kràg prze˝yç niezwyk∏ych,
zmiany stanu ÊwiadomoÊci (tzw. styl dionizyjski),
5. jeszcze inni pijà z powodów ucieczkowych – ch´ci zapomnienia o troskach i k∏opotach dnia codziennego, co wià˝e si´ cz´sto
z niskà samoocenà i autoagresjà (tzw. styl samobójczy).
Subiektywnie odczuwany poziom stresu jest
wynikiem zarówno warunków pracy, jak i osobowoÊciowych predyspozycji pracownika. Poza temperamentem, do czynników decydujàcych o tym, czy dana osoba w warunkach stresu b´dzie si´gaç po alkohol, nale˝à te˝: ogólny styl radzenia sobie w sytuacjach trudnych
oraz przekonania jednostki co do skutków, jakie przyniesie wypicie alkoholu. Stàd te˝ omawiane wczeÊniej sprzyjajàce piciu warunki
pracy mogà dla reprezentantów stylu neurastenicznego lub samobójczego stanowiç Êwietny pretekst do si´gni´cia po alkohol.
Cz´sto zdarza si´ te˝, ˝e kultura organizacji sprzyja kontaktowemu stylowi picia. Dobrym przyk∏adem takiej sytuacji sà ró˝nego
rodzaju imprezy integracyjne, na których
pracownikom serwuje si´ znaczne iloÊci alkoholu. Bywa te˝, ˝e firma wspiera „zakrapiany” model nieformalnych kontaktów
z klientami i przymyka oczy na fakt, ˝e pracownik po takim spotkaniu nierzadko wsiada za kierownic´ s∏u˝bowego samochodu, bo
rano musi byç ju˝ w dyspozycji prze∏o˝onego.

Za zdrowie najlepszych
Paradoksalnie na problemowe picie
w zwiàzku z pracà nara˝eni sà szczególnie
najbardziej rzetelni i lojalni pracownicy. We
wrzeÊniu 2007 r.
przeprowadzi∏am
2-3 razy
1 raz
w miesiàcu
w miesiàcu
badanie11, w któ17%
13%
rym porówna∏am
13%
11%
grup´ osób de17%
10%
klarujàcych, ˝e
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Koszty nadu˝ywania alkoholu
Nadmierne picie zawsze oznacza straty nie tylko dla osoby pijàcej, ale te˝ dla jej bliskich,
pracodawcy, bud˝etu paƒstwa. Z raportu przygotowanego na zamówienie Komisji Europejskiej2 wynika, ˝e straty materialne spowodowane nadu˝ywaniem alkoholu wynoszà
w Unii Europejskiej 125 mld euro rocznie. Na koszty te sk∏adajà si´ m.in. zniszczone mienie, koszty opieki zdrowotnej czy anga˝owania wymiaru sprawiedliwoÊci. Oszacowanie
kosztów spowodowanych nadmiernym piciem w odniesieniu do pracy jest trudniejsze. Jednak na podstawie badaƒ prowadzonych w kilku krajach ocenia si´, ˝e tylko z tytu∏u absencji chorobowych zwiàzanych z alkoholem traci si´ w Unii Europejskiej nawet 19 mld euro
rocznie. W Polsce nie obliczono dotychczas kosztów ekonomicznych nadu˝ywania alkoholu. Pos∏ugujàc si´ jednak wskaênikiem wyliczonym przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia, na poziomie 3 proc. PKB, orientacyjne straty z powodu nadmiernego picia wynios∏y
w Polsce w 2006 r. przesz∏o 30 mld z∏.
dniu w pracy z osobami, które pijà z innych
powodów. Okaza∏o si´, ˝e osoby u˝ywajàce
alkoholu jako sposobu na odpr´˝enie, by∏y
bardziej obcià˝one pracà przy mniejszych
mo˝liwoÊciach systemu nerwowego (system
nerwowy tych osób gorzej radzi sobie ze stresem – szybciej si´ m´czà i wolniej wracajà do
równowagi). Zatem ich subiektywnie odczuwany poziom stresu by∏ wy˝szy ni˝ w grupie
kontrolnej. JednoczeÊnie blisko 60 proc.
z nich bez wàtpienia nadu˝ywa∏o alkoholu.
Nadmierne spo˝ycie alkoholu w tej grupie
okaza∏o si´ skutkiem dzia∏ania trzech czynników:
1. d∏ugiego czasu pracy,
2. prób skutecznego wywiàzywania si´ zarówno z obowiàzków zawodowych, jak
i rodzinnych w sytuacji jawnego konfliktu
praca-dom,
3. l´ku przed utratà pracy.
Pojawia si´ wi´c nowy obraz alkoholika jako osoby sp´dzajàcej w pracy wiele godzin na
skutek koniecznoÊci utrzymania pracy i majàcej poczucie winy wobec rodziny, a wi´c
ujawniajàcej istotny konflikt ról. Konflikt ten
jest podsycany charakterologicznie cechà
zintegrowanego sumienia. Cecha ta powoduje, ˝e osoba stara si´ zadowoliç zarówno pracodawc´, jak i rodzin´. Bioràc pod uwag´, ˝e
dysponuje relatywnie mniejszymi zasobami
energii oraz jawnie deklaruje oczekiwanie,
˝e alkohol spowoduje redukcj´ stresu,
uprawnione wydaje si´ twierdzenie, ˝e nadmierne picie osób z tej grupy mo˝e byç wynikiem braku bardziej adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem. Za tezà tà
mo˝e dodatkowo przemawiaç fakt, ˝e czas
pracy korelowa∏ w przypadku tej grupy osób
m.in. ze zwi´kszonà gotowoÊcià do niesienia
pomocy innym oraz wi´kszym nasileniem
braku odwagi w kontaktach spo∏ecznych, co
mo˝e sugerowaç nieumiej´tnoÊç odmawiania i branie na siebie zbyt wielu obowiàzków.
Skoro problem nadmiernego picia dotyka
pracowników najbardziej sk∏onnych do
wspó∏pracy, pracujàcych najbardziej rzetel-

nie i starajàcych si´ jak najlepiej spe∏niç
oczekiwania pracodawcy, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pracodawcy op∏aca si´ zadbaç, by
osoby takie wygra∏y z nadmiernym piciem
zanim na dobre wpadnà w szpony na∏ogu.

Jak „wziàç si´ za bary”
Przede wszystkim nie warto udawaç, ˝e
problem nie istnieje. Statystyki pozwalajà
bowiem sàdziç, ˝e zjawisko nadmiernego picia dotyczy w jakimÊ stopniu ka˝dego przedsi´biorstwa. Niejednokrotnie dotyka te˝
bezpoÊrednio w∏aÊcicieli i zarzàdów firm.
Choç ostatecznie ka˝dy cz∏owiek sam decyduje czy wypiç alkohol, to jednak niewàtpliwie warunki pracy pomagajà mu t´ decyzj´
podjàç. ZaÊ koszty zdrowotne, spo∏eczne
i ekonomiczne zbyt cz´stego si´gania po kieliszek sà ogromne, równie˝ dla pracodawców.
Warto wi´c zidentyfikowaç i zmodyfikowaç te obszary kultury firmy (organizacji
i stylu pracy), które niepotrzebnie zwi´kszajà stres. W ustaleniu obiektywnych êróde∏ szkodliwego stresu w firmie pomóc mogà organizacje zajmujàce si´ analizà psychospo∏ecznych warunków pracy. Nale˝à
do nich m.in. PIP, CIOP lub organizacje
pozarzàdowe zajmujàce si´ problematykà
stresu w pracy. Dodatkowo warto zapewniç
pracownikom szkolenia w zakresie technik
radzenia sobie ze stresem, doskonalenia
umiej´tnoÊci asertywnych czy zdolnoÊci
optymalnego zarzàdzania czasem. Rozwiàzania takie nie sà kosztowne, a mogà skutecznie pomóc nie tylko w przezwyci´˝aniu
problemów z piciem pojawiajàcym si´
wskutek nadmiernego obcià˝enia psychicznego zwiàzanego z pracà. Mogà te˝ ogólnie
poprawiç efektywnoÊç funkcjonowania zawodowego pracowników, przynoszàc
w konsekwencji dodatkowe, wymierne zyski firmie.
Katarzyna Orlak
menad˝er i psycholog
Stowarzyszenie Zdrowa Praca
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