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CZY JESTEM PRACOHOLIKIEM 
 

Zaznacz te odpowiedzi, zgodnie z Twoimi odczuciami.  

Lp. Wyrażenie TAK NIE 
1.  Zdecydowanie wolę wykonywać większość zadań sam/a, niż prosić 

kogoś o pomoc. 

  

2.  Zdarza mi się brać zbyt dużo zadań, co powoduje, że pracuję aż do 

wyczerpania sił. 

  

3.  Zdarza mi się, że czasami nie jestem w stanie się skoncentrować i 

rozpocząć pracy. 

  

4.  Bardzo zależy mi na uzyskaniu aprobaty, uznania i sukcesu.   

5.  Bardziej się ekscytuję na myśl o nowych wyzwaniach w pracy niż 

myśląc o rodzinie lub znajomych. 

  

6.  Irytuje się, kiedy ktoś prosi mnie, abym przestał pracować i odpoczął.   

7.  Wszystko robię w dużym pośpiechu.   

8.  Wolę pracować indywidualnie niż w zespole.   

9.  Najważniejsza jest dla mnie sama praca, dopiero w  drugiej kolejności 

liczą się dla  mnie są wyniki mojej pracy. 

  

10.  Bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi przerywa pracę.    

11.  Wykonuję kilka rzeczy naraz.   

12.  Zabieram moją pracę wszędzie: do domu, na wypad w weekend, na 

wakacje. 

  

13.  Denerwują mnie ludzie, którzy mają inne priorytety niż praca.   

14.  Mam wyrzuty sumienia, kiedy nie pracuję.   

15.  Więcej czasu spędzam pracując niż na spotkaniach z przyjaciółmi, czy 

inne rozrywki. 

  

16.  Mam czasami problemy z podejmowaniem decyzji.   

17.  Myślę o pracy niemal bezustannie, kiedy prowadzę auto, kiedy 

zasypiam, kiedy „słucham” innych. 

  

18.  Bywam zmęczony, miewam bóle głowy, nudności, bóle w klatce 

piersiowej oraz problemy ze snem i koncentracją. 

  

19.  Często działam pod presją czasu.   

20.  Najchętniej rozmawiam o swojej pracy.   

21.  Wpadam w złość, gdy ludzie nie podzielają moich perfekcyjnych 

standardów w pracy. 

  

22.  Wstydzę się rozmawiać o swoich problemach w pracy.   

23.  Czuję się nieswojo kiedy nie mam kontroli nad sytuacją.   

24.  Zawsze pracuję lub czytam w czasie jedzenia.   

 
Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś TAK, masz problem. Pracoholizm jest rodzajem uzależnienia 

psychicznego, który w zaostrzonych przypadkach objawia się objawiającego się obsesyjną potrzebą 

ciągłego wykonywania pracy nawet kosztem rodziny, snu czy odpoczynku.
1
 Pozbawia obiektywnego 

spojrzenia na świat. Jak większość uzależnień może być niebezpieczne dla zdrowia. Być może 

powinieneś poradzić się specjalisty.  

 

Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś NIE, to znaczy, że los oszczędził ci tej przypadłości i nie 

masz problemów z pogodzeniem życia służbowego z życiem prywatnym. 
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