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OO,ALKDHDLU 

Wp['owadzenie 

Wdr6d problem6w z~i~zanych· z alkoholem 5zczen~lne znaeZB
nie majQ ~on5ekwenc~e ekOn?)mic:;n·e i spoleczrie ~ol. srodDlo/isku 

prac~ osdb pij~cych, im.zatem poswiqca· si~ szczeadlnie duto 

u~agi. Wymienia.siQ tu przude ~S2Y5tkim straty spowodowane: 

- zwi~kszonQ ab~encjij chorobow~. wy2szQ 0 16-60 dni roc2nie 

u asdb nadu2jwaj~cych alkoholu nit u po~ostalych praeownikdw, 
- obniton~ wydajnosciQ praey (0 30-70~) u n~etrzei~ych pracow

nik6w. 
- .zwiQkszonq liczbQ wypadk6w przy pracy sPowodowany~h nietr2ei-· 

wo~ciQ ·(u ofiar - }O% smi~rteinYGh wypad~6w przy praey, 

stwierdzono alkohol we knsi) 1 

t 
- pogorszeniem 5i~ ..... sto5Unkc.h"1 mi_(;dzyludzkich w zakladzie pracy <.4). 

Zagrotenic. jakie stariowi~ mo2e,nietrzetwy pracoNnik pro

wad~Qcy pajazd lub·obslugujQcy cennQ maszyn~, jest· jut powsz2ch

nie rozumi~rie. Nie s~ j9s~Cze dostateczni~ brane po~. uwagq kon

sekweneje "przemyslOloJego kaca" w zakre"sie zmniejszenia wydajno
~,ci 'pracy,i zagroienia wypadki"em •. Kulisie~·'icz (3) t-Isrod o!Jja'l"low 

odstawienia alkoholu wystGpuj~cych w zespole uzaletnienia wy

r6tnia: drai)iwosc, niepok6j, sklonnosG do gniewu, zabu~zenia 

koncent['acji uwagi~ skurcze ~i~snlowe, drienie- rQk, b~le glowy. 

Czlowiek w takim stanie nie jest zatem .. zdolnt do wielu trud

niejszych i odpowiedzialniejszych zadart. ; 

,Ze wzgl~du na ogromne i·stale narastajQce, w zwiijzku ze 

wzrostem ,spa2ywania alkoholu i liczby os~b uzale2nionych, kosz
ty spole~zne, zbyt malo prowadzi siQ prac b~dawczyc~ w tym za

kresie. Znaczna 'wilikszasc dotyChczasowych badarl dotyczy obiek"
tywnej aceny skutk6w alkoholizpwania siQ' prac~Hnik6vl. i:ly,daje 

~iQ wskazane razszerzenie sp~ktrurn ~bserwacji.o subiektywnQ 

acen~ siabie w" rali pracow~ika. postaw wobee pracy i wsp61-· 

p~acown{k6w. jak i lasdw z~wodawych 0561) uzaloinion~ch. Stereo

typ pracol'lOi'ka uzaletnionego ad "alkoholu. pO\"lstaj~Acy \/ oparci.u 
jedynie"o roz~iar szk6d spolecznych, jest tak "jednoznacznie 

neRatYWny~ 2e Sprzyja6 Qo2e rezygnacyjnym postawol~ z~r6wno 

otoczenia, .jak i sa~ych os6b uZRletnionych. Jast to nroblen 
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ista-tny, bo jak pisze Roor:1" (5) stereotypy uZyt'lane przy zbioro

wym charakteryzo~aniu problem6w_ alkoholowy~h s~ czqsto 5ilny~ 

motorem zmian w pali tyee 5polecznej i w codziennych zacllO\~a

niach ludzi.-

Nie chodzi tu oczy~~~cie a 'z~i~kszanie, i tak jut przetataj~co 
duzej, tolerancji wobec wypadk6w pieia alkoholu'w zakl~dzic pra

cy i 'carego obyczaju pij'aekiego - zalat\'siania spra\'s slutbowy<;:h 

i prYI'Jatnych.lIprzy kielisz~u'lI, wkupywanie' sil; nowych i I;0zpija

nie mlodych pracmmikdw (1). Usuni~Gie tych haniebnych ob'ycza

j6\'1 ulatwil! maie '~astosowanie zabieg6\·, s'oejotechni,eznyeh" 

opartyc~ na znajomo~ei i wykorzystaniu zachQwa~ pr3widtowyeh 

posta.w pracowniczych w re~aCjaliZaC)i os6b. uzalei:nionych od 

alkaholu i odtwarza~iu·eto5u ~racy. 

Zadariie ekspertyzy. 

~~lem _p~acy jest acena takich aspektdw aktywna~ci zawodo

wej fiH~zczyzn uzalein.ionycn ad alkon.olu jak: zado\'Solenie z pracy, 

motywacja do pracy, rodzaj \~ykonYI'lanej pracy, cz~sto~~ zmian 

zatrudnienia oraz wypadanie z rali zavsodovsej, P6dstavsQ analJzy , 
's~ iLlfo['~acje uzyskane z ~rzech ir6del: 

1. !=,odsta\'JOwych danych metrykalnych i infa1.'macji a problernaeh 

alkoholo.~ych z~ll<lZanych z aktYI-Jno1c{Q zawodm·,q kazdego z ba";' 

< danych IT!~;!':czyzn" paejent6\·s poradni. od~~ykawyeh, 
2. infor-macji uzys_kanyc.h ad persanelu facllm/ego .poracini odwyko

\'Jyeh 0 problem8ch tyeh' pacjento\,l zl'li:ganych z naduzYll/aniem 

alkahol'l, 

3, ankie~y ~rzeprowadzonej z ka2dym z 349 m~tczyzn z~liezonych 

do omawianej, grupy. 

Ankieta z~wiera blok pyta_~ dia wszystkich respondentow O1.'8Z 

odrf:b~e bloki dra os6b prac~j<icYCh i' dla re~pondent6w 'nie pra

cuj<;!cych zarQbkowo~ Pyfania dotycz't \',ymiaru zatrudnienia, rod'za

ju zakladu pracy, ~odzaju wyko~ywane~ pracy, -zgodria~ci pracy , , 
z wyuczonym 2awodem, cZQstotli~o~ci zmian zaklad6vs pr~cy, 

zadmlOlenia z pracy t stosunku przeloionych i stosurikchi kol-eien

skich oraz nost~w wobec.proble~6w zawodowych. Pyt~no r6wniez 

a zarobki- i g16wne ir6dlo utrzymanio, a ankieterzy przBprow~~ 

dzali ocen~.wyposaz~nia i poziomu utrzymania porz~dku W IRiesz

kaniu i stopnia dbalo~Gi a wYnlQd .zewnQtrzny respand~nta • 
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00 !:Jad<lr'i \'/ybr1ano dr-a!]:;! 10501'13n1a, sposr6d 10 ~'larsza~~5kictl 

poradni odwykowych, cztery przyjmujQce pacjent6w ze ~rddmie
sCia, Pragi P61noc, Mokotowa i W91i. Z kolei w kaldcj z tyetl 

paradni sporz~dzono listq wszyst!cich m~tczyzn spelniajQcych 
warunki z.allc;zenia-do qrupy. a ,~1iQc.: wiek ad 30-60 lat, miej

see zamieszkariia na ter~nie ~larsza·.~y, ,ustalane 'rozfJoznanie 

uZaletnienia od alkohdlu, okres kontakt6w personelu ,poradn_ 

z pacj~ntem nie ~r6tszy nit rok (co pozwolilo na uzyskanic 
pelniejszych ob(ektywnych informacji a przyszlych respond~ntach 

8,nk iety) . 
Z tej obejlnujqcej 3680 os6b grupy wyjrano metodQ losow:;! 

czterystu ~.I2:i:czyzn 'do badar'i ankietol'lych. Perne" kl'Ja 1 i f ikuj;Jce 
5i~ do ocen~y ankiety uzyskano ad 349 respondcnt6vl. U 51 os6b 

nie przeprowa~zono ankiety z- rd2nych przyczyn, najczGsciej 
z powodu odmowy, trudnosci w nawiQzaniu kontaktu ~ responden
tern, z powodu przebywania w zakladzie karnYI~, wyjazdu nn dtu2-

SZ<i delegacjE;l~ nremozn~'sci usta'lenia rzeczY"'listeJo !1iejsca 

zamieszkania ankietowanego'itp., 

D~. badar'i'wybrano populacjE;l' warszawsk~, poniewa2 stwierdzono 

w skali kraju, te wo~ew6dztwo stoleczne nale2y do wojew6dztw 
charakteryzujqcych siQ \~ysokQ zapadalno',kiQ ·rejest'rr:J\.iCln'l. zar6\"I

n~ w le~znictwie a~bulatoryjnym jak i stacjonarnym na zaburze
nia alkoholowe. Rzeczywista zapadolnos6 jsst wytsza nit zare
jestrowana w plac6wkach lecznictwa odwy~oweoo, trudna j8St 

jednak do dokladnego okr~~leni~. Zalaszalna~6 Dierw5z0raZO~J 

d.J poradni odwyko\~ych nie jest zaleina jedynid od rzc-czywistc;j 

zap ada Ina sci \'I danym, rejonie. Stanowi, ana bmtio:;r.I Nypnd;";ovlO.l .wie

lu c~ynnik6w takich jak: rzeczywista za~adalno~~, d05t~pnQ~6 

ppradni od\~-ykowYGh, ich poziom, nracy, postawy rDelzin DUll prze-

1020nych i koleg6w w miejscu pracy i inne ~zynnikL srod~wiskQw~. 

Dane statystyczne zbierane prlez In~~ytut Psychiatrii 

i Meurologii (6, 7) wykaz~ly, 2c wsl(ainiic zapadalnoscL :nicrzony 

liczbij leczonych po caz pierwszy w noradniach odwy~owych no 

100.000 ludn~~ct r6snie ostatnjo z roku no [ok. ~ 1986' r. wy

nosit w skali kraju 293,3 wsr6d rn~2czyzn, natbmiast ~·waj.sto

lecznym warszawskim osiQonQt at 570,8. 

Potwierdzeniem wysokiej ~0~adalno1ci na zaburzenia SPOW07 

do~~nG nadu2ywaniem alkoholu w ytolicy jest r6wnieZ wysoki 
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ws~atnik pierwszorazowych psychoz alkoholowyc~ w"tYll"rejonie., 

Sz~zegdiowa analiza zaleina~ci @iQdzy" spotycieln 'alkoholu a za

padalnodci~ na Dsychazy alkoholowe wyka~ala, ie zapadalno16 
I 

na psycho~y jest silnie zwi~zana z poziomem spoiycia·alkoholu. 

'N Polsce, ~ okresie 1956-19pO spo2ycie alkoholu na osob!~ wzro-

510. 2,5-kr~tnie~, zapadaln"od6 szpitalna na psychozy ~ikoholowe. 
u m£iliczyzn .. w tym oiu,esie wzrost'a 5,5 razy (2). 

Ponadto stwierdzano, ~e w papw~ncji miejskiej hospitalizacja 

z pOI<lodu psychoz al"koholowych jest. dwukrotnic l<lyisza nii: ~~r6d' 
mieszka~cdw wsi (6). 

Tak wip':c wyboz:- m~iczyzn lecz0floVcl, w porad,niach. od\-Jy~o\'lych, 

z terenu War?zal-JY wydaje si~ \-J 'pelni uzasadniony, bowiem ~ tej 
popula'cji moiemy siG spodziewac najl·,ililksze9o nasilenia proble

m6w alkoholowych. Ogta~iczenie wieku ba~anych od 30 do 60 lat 

spowodowane bylo dwoma wzglQdami: 

1. najwy2S2q zapadalnodci<;! miez:-zon:;! \"lsp6lczY'FHliJdem 'znlo5ze~ 

wdr6d mQ!czyzn miGdzy··30 a 49 rokie~ !ycia, 

2. zbyt kr6tkim okresem czasu, w,kt6pym mozna by obserwowa~ 

rozwdj aktywna~ci zawodQwej asdb mlodszych i wplyw uzale!
nienia ns ich lo~y zawodowe. 

I 

Charakterystyka grupy 

W~r6d 349 m~!c~yz~ objGtych" bad~niami ~rednia wieku wy

nosila 44,8 lat, przy czyrn najliczniejsz~ nrupQ stanowil~ m~
lcz)(tni W I-lieku ad 30 do 39 lat (50,rFo). Dr;lil'z,co do"liczp-b

no~ci byla grupa wie~owa od 40-4? 13t (27,3~) i najmniej licz

n~ gruPQ stanowili najstatsi badani w wic~u 50 l'at i wi~cej 

(13,9"). 

Wi~kszod~ rn~!czyzn (67,2%) przynajmniej forrnalni~ pozo

stawala w zwiQzku mal!~~skim, ·co DiQty (22,D%)'byl rozwiedziony. 

Kawalerowie stanowili 9,6%, a wdowcy 1,4% calej yrupy. 

27~o, badany~h mialo w.yksztalcenie zaledwiC! podstal"lo;'le, 

34,8% - zawodowe zasadnicze, 

28,8% -, wyk~ztalcenie grednie, 
9,4~ii - wYi.sze~ 

Kliniczne objawy uzale~nienia od alkoholu u polo~y (52,1%) 

pacjentow wy~tGPowaly.od co najmniej 10 lat, u lO,6~ od 5 do 9 

lat, okres uzal~tnienia trwal kt6cej niZ 5 l~t u 29,3% pacj8ntdw. 
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Wyniki Qceny'aktyw~o~ci zawod~wej 

19 badnnych os6b (5,6~)'mial0 orzeczcinQ grupQ i~wa~ 

lidzk~. -Spo~r6d nich \'JiQksZD~C, tj~ l~ t?s6tJ.,' nie pcacDu.Ha, 

4 osoby zatrudnione byly w nienelnym wymiarze w sp61dzielniach 
/ ' . I .. 

inwalidzkich~ Tr~iala, utrata 'zdrmlia \·Ii<;!zala siQ' \oj' ~ych przy-

padkach z naduzywa'niem alkoholu. . , . 
W~r6d 349 bada~ych wiekszo~~ (72,8%) ~~acowala w pelnym wymi~-

rzC! zat["udnienia,- w niepelnym wY!iliarzC! - 2',4!., dorY\'l.cz9. 5I;ZO-' 

nowo -.4,6%, chalupnic.zQ - 1%, nie pI"acowal~ 19,5~i (tj. 68 

mQzczyzn w wieku produkcyj~yml. 

Badani pracowali w ["6i:nych dziedzinach \tl: 

-' zakladach p["iemysll;n"ych 

- usluga'ch 

- budownictwie 

- transporcie i lQczno~ci 

- handlu 
- gospodarce komunalnej 

- komunikacji 

- kulturze i sztuce 

ochronie zdrowia 
nauce i o5wiacie 

- administracji 

lQcznie w innych dziedzi~ach 

24:,2~i 

20,3% 

13,3% 
U,6% 

6,6% 

5,5% 

4',Yi 

2,3!. 

2,3:,; 

2, 3~i 

3, 7~i (~., kazdej 
ponU:ej 2~.L 

\'1 calej grupie stanowiska' sZ,eregowe zajmo,l1alo 79-,5%; ~retlni~ 

kierownicze 18,5%, a wyzsze'kierownicze 2% badanych • 

• , calel 349_ o5?bo\'/ej grup~e jako podstatlo'o'Jc, zr6dlo utrzy

ma~ia ·wi~kszo~~ (7.0,2%) podawala prac~ ~zarobkO~'lq, co piqty, 

(22,4%) korzystal w g16wnej miel:'_ze z pomocy matedalnej rodzi- . 

ny, 5,6% otrzymywalo renty, 6,9% - z3silki." 

72% zatru'dni~ne, bylo -w nlyklych p['zedsi~bior?~'.'1ach uspolecznio-

nych, 
2,'5%' - ~., sp"6hlzielniac'h inwa1idz~iChf 
2j,1% - w zakladach pl:'ywatnych, 
2,2% zal:'obko~o w innych farmach zatl:'udniAnia. 
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Pracownicy fizyczni wykHalifi~ow~ni n8jcz~~ciej zAtrudnie

ni ,byli \~ sektorze pry~/a,tnyn (76.9~" w ponhtnaniu z 62.0-% -. ' 
'w scktorze P3f'isbIOWYM i 42.9 b

• - \'1 sflrHrllip.lc~n~ci imlalif1zkie) •. 

~latomi3st resDondenci wy~o'nuj'lCY pcac-p' ,UmySll)l.l;J, 1"Ylna~Clj:~c:l k'>Ja";

lifikacji stanowili l~,~~ respondent6w-zatrudnionych w prz~d

si~biar5twach ~:jati5b,lo~lych. 14·13~. ' .. I spoldzielczosci' inw.JI.idz

kiej 'i .zaledw18 3,1~. I" przed5i~biorstt>J'ach nieusp-l,ecznianY'ch'. 

Analizujijc rodzaj wykonywanej pracy rookna 5twierdzi~. te 
najliczniejszl"! gI".up~ stanowili mQiczyzni WYkDn~-jQCY pI"ace fizycz

ne wymagajQce k~alifikacji zaw9dowych (65,1~) oraz proste prace 

fizyczne nie wymao'ajqC8 k~'lalifikacji (19,2!' .. L PracQ umyslowQ, 

\-1 kt6rej l'Jykorzystywali swoje z,awodowe' ur.liej~tnosci wykonywalo 

12,9%, a ni:e \>lymagajQce,kwaliflkacji 2-,B'~;; m'f,liczyzn. 

·Wykonywana pI"ac.a u wi~~szodci (61,7%) badanyeh byla z00rlna 

z wyuczonym zawodern, ca- tI"2eci (36,5%) nie korzystal z,wyuczo

nych urniej~tno~ci, a pi~ciu (1,0%) nie mialo jakichkolwtek kwa~' 

lifikacji zawodowych. 

l'iszystl<ich pracuj;;!cych re~pondent6w ,pytano czy s;:,l: zado\·I0-

leni Z \-IYkonywanej abeenie p'racy. Znaczna ~"'i~kszo~1! (79,4%) de-. , . 
klar'owa'!a :z;adowolenie ze swego o!Jecne[:Jo zatrudn~enia i zakJ:adu 

pI"8Cy. 

Zadawolenie z wykonywanej pracy bylo w spos6b ~stotny' 

5tatY5tyczni~ ~y2s2e! 

- U 'os6b, kt6rp. mialy satysfal<ejonuji},ce {ch Zar'obki (n'(. 01). 

- u os6b zatc-udnionych w sektorze prywat~y!11' (p(. DOl). 

- U os6b, ktdre pozytrwn~e ocenialy stosunek swych przetoto-

nych do prac'ownikow '.(p <. (1), 

- u'wykonujQcych prabe z~odne z PI"zyootowaniem zawodowym 

(D <.Oll. 
rHe shlierdzona natomias·t zaleznosci mirfdzy zadowoleniem, 

z pracy a: 

- pozytywnq lUb negaty.wnq, acen q 5 tosunk6\·s r.eiQdzy [Jr(JcOl-mikar:li 

\'1 zakl~dzie (zn'acz'~a t'li~kSZ05C (nanad no~.). ankictOl-I,anych 
, ./ 

oceni~ sto5unki koletetiskis ja~o dobre)~ 

- \·siekCer.1 respondent(hs •. 

- poziomem wyksztalcenia. 

CZaSeM trwania choroby, 
rodzajem \"Iy!~onplan.e'j '11'3Cy (f.1.zyczna lu!) Ur.Jys 1.00'Ja). 

31 



:-.aar'! zadowolenia z obecne~o' latrudnienia moze by~' teL' olipo

wiadi na Dytanie: jak post~Di.lby respandnnt po ead~kaln~j po
peal'/ie sytu'a~ji Hl<1terialne.i. nnrl<lni f:1ieli do \·;y~oru na5t(:fluj;.J~ 

ce moi:li\'lo~ci: 

1. ~rzestalbyn piacowa~. 

2. ~ozDstalby~ w tym samym zakladzie pracy. 

3 •. z~ienil~YQ p~ac~, 

4. trudno powiedzie6. 

Po3;:owa resppndeni6w pozostalaby w tyrn 'samym z<1kladzid I fyl

ko co, pi~ty zrnienilby· pracQ, co dziesi<)ty nie mi'l! zdecydowa
nej opinii a zaledwie 17?j, b'adanych deklarm·/alo,· ze prz.y ::lobrYHl 
z,atlezpieczeniu materialny~ p['zestaliby flraCO\~ac. 

W spos6b· statystyczni.e znamienny (p( .. Ol)' r6i:nily si~ 00-

powiedzi ['espondantd~ zadowolonych ze ~weno obecncgo zattudnie: 

nra (5tanowil~ oni 79% ~rac~~ijcyCh) od odpowiedzi osdb ni'zado
,wolonych ze .sweqo miejsca ptacy. 

W~r6~ zadowolonych, ~iQkszo~6 (5"%) chcialaby·iosta6 w tym sa~ym 

zakladzie, 'tylko co piQty zhienil~y pr3c~.· natoQi~st spo~rd1 

niezadowolonych jedynie co, trzeci pozost:::dby H t~, .: S:.Jnym Za~!a-. 

dzie. Odsetek respbndent6w, w~r6d zado~ulJnycl', kt6rlY chcieli-' 

~y zmieni6 praG~"byl dwukrotnie wytszy ni~ w~r6d zadD~o~onych 

z ak,tualnego miejsca zatru.dnieniJ. i<Ji~cej taz bylo I'israrl 
nich mQzczyzn, kt6rych, jak 5i~ akazuje; IJtrzY~iuj~ w pcacy J:~

dynie wzgl~dy ekonomiczne (23% d6 16~). 

Na otwarte pytariic, co 9rz~~e wszystkill s~lani~ tcsponden

ta·do [JozQstnwania w obecny~ zakr<'ldzi~, pr;]cy, ~Jir.kszo:~:~ (55,3!' .. ). 

~ymie~ialo:_ p~zyzwyczajenie do stabilizacji i niecllq~ do z·~i~n. '. . 
Stoi to w'-wyrainej sprzeczno5ci z c.ZIJ·stYI:l~ zr.li;"Jn:-"\mi ZakLJf1ol'/ 

,pracy u znacznej' wiQksz~5ci respandent6w. le~sz:! ~nrob~i. ni? 
w poprzednich miejscach zatrudnienia wYl:lienialo 34.0~ b~danych 
m~zczYzn. 10,7; stanOl'li1:y r-6i:n·;;. trudne do sklasyfikOl·Jt!nla 06-

powiedzi, np, dopracowanie do emerytury, chf;!G unii<nt'(:cia 15on

.flikt6w z dzlelnicowym, blis~o5~ zakladu p~acy ad ~liejsc3 Z8-. 

~ieszk8ria, mozliwos6 awonsu, wyjazdu za ~r~nic~, nraca uroz~a
.ic~n8, mo21iwo~6 dodatko~ych zarobk6~ • 

. N~ nyt~nie, co przede wszystkin "rtaje cz:o~ie:~owi nracn 

\Jzys.kano nast~~uj;Jce wybfJry: 
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- z;uobki 1 ~rod!'(i utrzYJaania 

- zarlo~/alenie z _sariej priley" z jej rodz'aju 

pocizucie, ~e j9St si~ potytecznyrn dl~ innych' 
. I 

"- przebywanic z lurltmi. spotyk~ni~ ~oleg6w 

- zOjQcie, moH iI':05~ dzJalania 

- szacunek, pozycjl~ \,1 'spoleczer1shlie 

- sp['a'.',dzenie 'siehle,' suye-h fllozli~-IO~ci 

inne .korzy~ci 

-" 33. ri 
-: 15, 7!i 

- 12,7!;, 

.- 11, ?<. 

- 10,&-"; 

'7,7% 

6, 6~i 

1 ~ l~.;. 

Uk lad. wyboro1;l byl podobny \01 rd'tnych gn.ipach t"licku i czasu tnl3-

nia cho['oby, nie \OlykazY\"~l tei: istotnych r6znic zalei:ni~ od 

\o,yksztalcenia' lub ,rod'zaju wykonywiflej praey .. 

Ponad polm,a (55,0%) responden tow okre~li la suoj<! p[,3eG 

jako m~ei:<;!eq. Deena ta koreluj~ z oplniQ ,0 stosunku przelozo

nego do pracQwnii<cS\-:. ','!~rod asci!) pozyty~"mie oceniajqcych stosu

nek 'przelozonych do pracmmik6w tylko 20,2'0 rna cz~sto uezucie, 

2e.praca prz~kracza ich sily i'rnQczy, a w ~rupie niezadowolo

nyeh ze swych kiero\'miko\'I odsetek ten \'Iynosi 39'fl!. (p( .02-)'. 

·tHe ,stwierdza- si.~ tak£e zaleino~ci z, opini'l a stosunkach kole

tenski-eh ~1 miejscu pracy. , 

Poczueie przeci~i:enia pracQ nie wykazywalo te~ .~ ~adanej gru

pie zwiqZku z faktem ezy 'respondent l',ykonuje p['ae~ z!]odo:;!" 

z kwalifikacjami~ ezy tet uwata, ze jegD kwalifikacje sij za 

malo \'Iyk?['zystane lub przechmie .'- 'sta'"liane \"ymagania przekr3-

czajq jego kwalifikaeje.' 

Sarnooeen~ N roli, pL'"aco::mika r.liala n.in. _okr€!!Hit odpO\'/iedt 

na pytanie ezy praeuje na takim sarnym poziomie ja!< ~'/i~ksz05~ 

l<aleg6 .. ,. 'lepiej od innych, ezy ·!)o['ze-j od 'innyeh~' Znaczna wi~k"': 

,szo~6 (63,5%) pozytywnie ocenila pozlom wykanywania swojej ro~ 
11 zawodo;'lej. Deena ta rdi:nila siQ od informaCji posiadanyeh 

przez pe['sonel poradni 1 za ... iartych \"' historiach chordlJ. Jat<O 

dobrze przystosowanych 'zawodo\1o r.IOZna na podst;n:Jie tych 10fo['

macji uzn~t 36,7% zatru~nionych.~e~pondent6u, ut['zymuje siQ 

" 

w pracy bez wi~kszyc~ konflikt6w 32,~~, natociast 23,8% wlelo

I(['otnie miala pm.,atn~ trudn,asci 'z pm'lOdu na'ruszer"t dyscypliny 

pracowniczej, ta~ieh' jak: nieusnrawicdliwiona nieobecno~~ w pra-

cy. pic.ie alkoholu na terenie zak1:arlu,' anre5y~me za:::hol'I,anie, 

drobne kradzie~e. A .j~dynie ?,l% badanych ,jest zdani~, 2e 

pracuje gorzej,od innych. 

·83 



W sposdb statystycznie 

waniach pracowniczych grunY 
wamienny r6i:ni sir; opinia 0 .z<l.cho-

" ' 

os6b f1racu.i:;1cyc~, 'II niepe'lnynl ~Jyrni<l-

{,lC zat{'u.dnienia ad pr,acownik6w 'fJeln!Jet.atowych" i~r;,lczyin.i prA

cuj,cy na pd'l et~t~, wzgl~dnie s8zonowo, rz~dziej oce~iani s~ 
jako w pelni p~zy~tosowani. zawodowo, pracojQcy bez zarzutu\~ 
ale i rzadziej odnotowane s~ informacje 0 powainych na~usze

niach dY5Cypli~y pracowniczej -' by~ mOi~ dlaton~, ie ze wznlQdu 
na charaktet tej arac' ~adz~ej takie informacje docieraj~ do 

,poradni i, rzad"ziej niz 0 p'elnoetato\1ych praco;.mikaCh zaklaJow 

pracy, cO,wykazuje tabela 1. 

\'lyr.liar 
zatrud-
nienia 

Zac~owariia pracownlcze 
(odsetki) 

,(N 281) 

Tabeln I" 

a wymiJr zatr~dni~nia 

, " 
, " 

--------I~- - -- -~t:~~!:!j~L - -- ---- - -- r - - ----- - + I " f:nzem bez za-: b,ez wi~k-: ~Jielak{'ot-.: beak _": : 
rzutu : sZyCh., :" nie naru-' : da- -" : I 

I . konfl:J.k- I sZa dysclJ- I nych I, :" 

: t6w : plin~ prtl- : : : 
: : cawnicz q : .: : 

========~~========~===========~============F========f=======~ 
I 1 I I I" 1 

niepe.lny:. IB,5: 44,4 : 11,.2 : 25,9 : 100.0: 
_____ ----""-------- _1 _______ - - __ 4 __ ----------1----.:. -___ + _____ ---t 

I I I I I I 

pelny : 38,6: 31,1 : 25',2' : 5,1 : 100,0: ______ ~ __ J~l ______ J ___________ ~ ____________ ~ ___ • ____ L _______ ~ 

I I I I I I I 

Razem : 3a,7: 32,4 : 23,U : '7.1 I lnO,O: 
I ! t I . ...L~~~_.--.-l 

~C05 
Pewnli -miat"q 5top~ia przystoSO\'1 !nia zal·/odQ\·I,=qo 

informac'ja "0 cz~stych' zmianaCh :z;aklac1u -p,racy. 
jest r6w"'~>C:I 
, 

W badanej grupie zal~dwie 7,t~ pracawalo ty1ka w jednym 

zakladzie pracy, 62,0% w '2-5 zakladnch, a 29,5% w 6 Illh wi~

cej miejscach :z;atiudnienia., 

Co ciekawsze nie rdtnila si~ pod tYln wZD~qdem rJruP8,o~dh obec

", nie pr~cujlicych od grupy niezatrudniony'ch ad dlu,z5zeQO czasu ~ 

l'l kaz~e.j" z nich o?setek pracuj~cych ~I jednym zakltldzie 11ynosil 7%: 

a osdb, kt6re przeszly przez co najmniej 6 miej$c zatruanienia 
"wyi/szy byl \1~'r6d nlepracuj!;1cy,ch .(38,2%~_ niz w~-r6d prR8u.i'lcych 

"(27,4%). R6znica ta nie jest jednak statystycznie istotna. , , , 

StwierdZa siQ natomiast zalezno~~ mi~dzy liczb~ zakladdw nracy 

a wiekiem rozpocz~cia pracy. ReSfJOnrlenci, ktdrzy rozpocz[~l~ 
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prac~ przed 17 rpkiem 2ycia rzadziej: utrzy~ywali si~ w jednym 

.zal<la~zie _praoy i cZG~ciej nale2;) do grupy cz~sto zmleniaju
cych pracG~' ni2 ei, ktdtzy zaczr~li pracowa6 po osiQnni~ciu 

pelnoletno~ci, co przedstawia tabela 2. 

\~iek inicjac}i 

labela 2 
zawodowej a liczba z~klad6w pracy 

(odsetkiJ 

(N : 349) 
, 

: " Liczba zaklad6w prncy : : 
Wiek podj~cia : ----------,------------.----,-----'1- 'R-':;em : 

praey : 1 : 2-5 : 6 : ': 

=======~==========~==========~==========J=~=~~~~~j~=========: 
) I I I I 

do 16 lat 1 4,0 : 59,0 : 36,7. : 100,01: __________ ..:. _______ , ___________ , ___________ J _________ J ____ " __ :... __ , 
I I I , , I 

I I I , I 
17 - 20 lat I 7,4 I b5~4 ,27,2 I 100,0 I 

I I , , I 
- - - - - - - - - - - - - '": - -: - -r,- - - - - -- - - -,- - - - - - -- - - -.--- - - - - - - -,- - - - - - - --, 

. I I I , , 
21 lat i wi~eej : ~13,2 : 66,2 : 20,6 : 100,0 : 

- - - - - - - - - - - - - - -- --r- - - - - - -- - - -,- - - - - ,- - - -'- -, - - - - -- - - -,- - - - - - - ~-, 
I I I' I . I 

Razem : 7,7 : 62,8 : 27,5 : 100,0 : 

p <.. UOl 

Nie stwierdzon~ istotnych zaletno~ci miQdzy czasem trwa

nia uzale2nienia a ~ozmiarem zatrudnienia. 

M~2czytni' uz~le2nieni kr6cej ni2 5 lat rdwnie cZQsto nie p~a

cuj~ jak pij~cy 10 lat i wi~cej. Podobnie ksztaltuje sip' od

setek osdb pracujijcych w ~posdb·systematyczny w pelnym wymiarze 

zatrudnienia. WiQkszo~~, prawie 3/4 ~adanych, pracowalo na pel

nyeh, etatach niezaletnie 6d czasu trw~nia uzale2nienia. 

Ptzeprowad~ono ocen~' l,cznej dlugo~ci'okr~sdw pozostawa

~ia bez pracy od czasu rozpoczQcia praey zawodowej. Nie mialo 

prz~rw w zatrudnieniu SO,O~. 
W pozostalei polowie-grupy: 

przerwy trwajqce lijcznie do pi~c!u miesi~cy 

- od sze~Giu m~esi~cy do roku 
- od roku do dwdch ,lat 

dwa do trzech lat 
- trzy do cztereoh 
-'czterv do pieeiu 

- niqd lat i wiQcej 

05 

3 ~ , 6~i 

23,O~~ 

14,9~o' 

16,2% 
4, O!;; 

2,2 ro 



l'J ze5ta\'li~,niu tyc:\ ni8 u\<fzqIQrlniono pir;ciu respondent',hl, 

'kt6rzy nie potrafili ol<re~ni6 CZJ5U ,trl-lanL~ bcz,czynnoscl 

zawodowej,' , ",', 

Okresol·te p~za5t<)\1anie ,bez pracy I!lpze by6 mi·a~CJ. trurlnosci 

w przystosm'/aniu zawodo\~ym, Zacho\'/anie ci:tfJlo1cJ pracy, od 

czasu pierwsze!]o zatrud'nip:nia" W sposob zn;Jmi'!:mny. ,statystycz

nie ~iijte si~ Z sukcese;- zawodowym. WszY5tk~rn respondentom za

da~ano pytanie, Nkt6LQ Z wy~onywanych dotychczas prac uwaza za 

swoje najwiGI<~ze osiQQniGcie zawodowe ,i i prOSzo~Q a 'podanie 

w h~kiGh latach p~ac~ t~ wykonywal. 

Z'a naj ... 1ir.ksze o5i~gniQcie Z'l"',odo;~e uznalo s\'l~, a...'Jecn;:~ )rac~ 

43,3% respondent6wi pra~~ wykonywanij w minionych l~tac~ 29,9~. 

Uznalo, 2e nie wyko~ywali niady pracy" kt6ra stanowilaby dia 
nich SUkCBS zawo~owy ~6.0%. 

W~r6d o~~b, ktdre uwa!aj~, ~e Dbecnie wykonywana praGa 

jest ic~ najwb~kszym oSi,wniQciem 72,3". st-ano~li;). l'lI;zczylni. 

,kt6rzy mieli zachawan~ ci~g!a~~ zatrudnieni~, w~rdd os6b wiQ-' 

z<;I,cych swoj 'sukces z dalmiB,] ~Iykonywan~ prac~ zllledwt,e pnl:o'.~a, 

na'le2y do gtupy pracujQcych bez przeni \./ zatrudnicniu. Zalez-' 

rio~cifte pr~edstawia tabela 3. 

Tabela 3 

CiQglos6 aktywno~ci zawodowej a najwiQk~ze asi~ani~ci~ 
za,wodawe 

(Odsetki. ~l ~=, 454) 

1 I '" , 'I , 
I I, 0 I I 
1 :_:'_~~!Y1i~~I§:L~~~£~~!!~ ____ : '1 : 

: NajwiQksze I dl' I\azem I 
: osi;~gni~cia : cis!!)la : Z uZ5zrroll :, , 1 
1 zawodmie 'I : przenlaml: : 
~=======================~==~======~===;==~======~~==== ===d: 
1 "I' ' 'I 
:N abecnej pracy ,72,3 1 22,7 110G,O 
t----'-----.:..--------------:----,.----..:-l----------:...----:---------
I. • I I , 1 

p~ mi,nianych latach : 52,.3 :' 44,7 : lOO,(J 
1-----------,-.------------1-----:...----,---------------,---------
I ' I, '\ I 

:11ie mial : 70,6 : 29,4 : 10,0.0 ,L ______________________ -1_ -- ______ -1 _______________ 1_ -- __ - --,.. 

I I' I I 

: RAZE;,I : 63,9 :' 31,1 : lOOja 
! 
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t-Jast(:pne .Dt\~iarte pyt;mi"e brzlTlialo: "Czym orJznaczala .SifJ 

ta praca, Ze uwaZa j~ pan za swdj najwiQkszy 5u~ces za~o~awyll • 

. Odpowiedzi kszt31taw31y siG nasicnuj~co: 
- rdZnie okre~lan1 wysO~Q pozycj~ w hierarchii 

. I 

p~acowriiczej w zawodzie wymienialo 

- zqodno~~ pracy z wysokimi kwalifikacjalTli 22,6% 

-. wysokie zarabki 16,7% 

Szczeg61nie duto odpowiedzi nie nadawalo siq do sklasyfi

kowania - 36,0%. W tej grunie palfaly stwierdienia: praea n6wa

tor~ka - jedyna w Polsce; motliwo~6 zdobycia' ~wiatow~j 51awy~ 

mo~liwa~6 awan5~; cZ~5te wyjazdy za qranic~; daj~ca efekty; 
p'otrzebna ludztomj zgodna z zamifowani;emi przebY"'lanie \'I~r6d 

'wielu kabiet j nie monotonna, 'urozmaicona; spokojn.a i \oJ ruehu. 

Zestawienie przeslanek, kt6re sklanialy re~pondent6w do 

uznallia pracy' za swe. najwiQkize osiqgniPocie za\'10dmI8 Z cir;!glo

dciq pracy zawiera tabela 4. Nie zamicszezono w.niej sze16dzie

SiQcioo~mi~ osobowej. grupy prac~j~cych, kt6rzy ni~ poteafi1i 

okre~li6, kt6ra Z dotychczas wykonywanych prae stanowila ich' 

naj~lif,lkszy za\~odowy sukces \·lzgl.Gdnic stwierdzali jednOZn<3CZ
nie, te nigdy w tyciu riie'~ieli istotnych o5iQgni~6 zawodqwych. 

Tabeia 4 

Ciqglo~6 zatrudnienia a f1Q.dsta\~y poczucia SUkC8SU 

zal'lodoweqo 

(Odset~i. N • 106) 

Podstawy poc2ucia 
sukcesu 

i Olcresy 'bezriz~nno~ci 
~---~~~~~q~~~--------
: zac'hoNanie ldluiej 
: ciQglo~ci :~rwajyce 
, ptacy ,-Iprzerwy 14 I 

~azelll 

: ,lzatt'udnic-: 
~::===== == == '" = = = =.= == = = = = ==~==== =======~g!M=== == ==~==:::====='== 
I . I. I I 

~~~~9~~~e9~t~j~_~~~e~2~!_~ __ Z~1~ _____ ~ __ ~!12 ____ ~_!QQlg~ __ _ 
I Pr.aca zgodna z kwaIi- I I I' 

: fikaciami ~ 76 2 : 23 8 : .100 0 : , _____ ~ ___________ ~------r----1------,----1-----,~---1 _____ , 
I . I \ I' ", I. I 
L~Y~2~!~_~~E~~~! _________ L __ ~Z1Z _____ J __ ~~1~ ____ J_!gQL Q ____ : 
I I I I I 

: Innp, I Sfl 2 I 41 [] . I 100 0 I, 
,- -,-- - -- - - -, - -.- - - -- - - - - - - - -}- - - -- L - -- ---1- -_._1_ - ---1-- -_1_ - -1-- : 

: RAZOI : 60,0 : 31,2 : 100,0 :. 
, I I I. I 

~ < .IlS 
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Istotnie cz~~ci'ej kieriJjil si? uznaJ<;lc St·/'}, 'prDCQ za naj
wi~k5Ze'O'si<l!Jni~cie stanO\~iskien i Z~'li1zan<l ~ nim /lozycj'J 

spolecznq m~2czytni, majQcy zacho0an~ ciijDlo~6 pracy. ~odobny 
jest- odsetek l'l~rdd re5Pondent~~·I.Z Z;)C~Q\olan'i ci?fllo~ciq 'p.racy. 

w gtupie, ktdrzy za najwi~ksz~.osi?nni~cie z~WOdOW8 uznawali 
prac~ zgod~~ z uzyskany~i ~walifikacjarni:' 

.Ni2szy jest n~tomiast Dd~et~k nsd~ a takiej stabilizacji 
zawodo~ej, ktdra' pazwalila 1m na'.za~nowanie ci~glo~ci pracy 

w 'grupie osdb, ~la kt6rych miar~· sukcesu s~ wysokie zarobki; . . 
a najni:i:~zy przy ~nny.Gh \"ymie.nionych uprzednio GZf,lsto ni~prze-
konywujQcych· uz'asad.nleniach. 

Rozwazano .r6wnie.2 ~ale2no~6 mi~dzy 'obecnie zajeam/anyr.1 

'stanowiskiem, a dlug~~ci~ okresdw bezczyhnodci w czas~e do
tychcza,sowej pracy. 

Stanowiska' podzielono nast~puj'lco: 

- 5zerego~e' (jedli respqndentowi nikt nie podleaa) 202 osoby 
drednie kierownicz~ (jedii jest geupa lud~it 

kt6Fy~i ,kieruje b~zpodrednio). 47 'os6b 
- wy2:sze kierqwnicze (jed~i, kier~je ludim1,' kt6ryrn 

z kolei podlegajQ inni pr~cownicy) 5 os6b 

,~oniewa2 n~ stanowiskach WY~5Zych kiirowhiC~Y~h pr~cowalo 
zale~wie piQciu respondent6w, W z8stawieniu polQ6zono .~redni~ 
1 wytsze stanowtska kier_owni~ze. 

2ale2nod~ mi~dzy rtotychczasow~ stabilizacj~ .~awodowq oce

nianQ w tym przypadku ci,glo1ci~ lub b~akiern ~i~~lo~ci pracy 
\ .' . , 

a'zajmowanym w trakcie prowadzenia badart stanowiskieQ p~zed-
steil'lia .tabela 5. 

',T:J.bcla 5 

Obecne stanowisko a dlugo!:1rf okrE)s6w bezczynnosci za~lOdoyl~j 

(Odsetkl. N .)5~) 
, I 

! Stanowisko t~~~~!:;~!£~i~;=~£r~l~;;;~~~;~~~:';---~-' 
'~==============~=~===~!~~~=g~g~~=======~~=~g~t~gQ!~Q1M====== 

, I 'I , 
. :"'§~~E~H1~~~ ____ : ______ L ____ 2~1.~ _________ l. _____ ~~l.~ _____ ~' ___ . __ , , , 

, Kiermmicze . : 24 6 .:. - 11 (~ -
~--------------------I------~----------T-----~-~------------, , , 
: nAZDl : 100,0 : I.nO,U 

p ( III 
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Z danych zJwartych w tabeli 5 ~ynikn; ka o50by, ·~t1rc 

w ciQgu 2ycia byly bardziej U5ta~ilizowane w aktywno~ci z~

wodowej.(przyjmujQc j~k6 miarQ' zachawanie ~i~~lo~ci pracyj 

lstatnie cZQ~ciej zajmawa~y abeenie 5'ana~isko kiero~nicze , 
.. ( co czwarty bada~y z t.ej grupy). Na tomi as t w~to.d respandentol'!, 
ktorzy majQ za sob~ dlu~sze przerwy w zatrudnieni~, stanowi5~o 
kierownicze zajmuje co dziesi~ty. 

Odr~rinej ~nalizie poddana ·60 osabow~ oruPQ niepracuj~

cych. ~~~r6d bezczynny~h ·zawada.wo respondcntch" pral·lie polo.wa 

(45,6%) nie pra90wala ad kilku miesi~cy do ·roku .• 

\lJ~r6d pOlostalych ~redni czas be,zezynnci!!ei zawodowej 1'I.y
nasi 1 pi~6 i pol roku, przy ~zym'najdlu2ej - ad asi~mnastu lat 

nie 'praeowal jeden badany, ~ eztery osoby nie udzieilly adpo

~liedzi • 
pyta.no nastQpnie a 'p;rzyczyny pozostaHani q bez praey. 

Ot;lpowledzi ksztaltowaly si~ nastIilPuj~co:' 
3B,2~ .. niepr1aeujQe'ych re~pondent6~1. pozostaj~ 'na reneie i nie 

odczuwa konleczno~ei podjQela praey zarobko~ej; 

- c~ piQty (20,6%) uwa2a, 2e ich stan zdrowia.nie' pozwala na 

podj~cie pracy; 

11, B% m~i:czyzn. podaje I i:e nie znajduje odp.DI"liednieno dla 

siebi~ stanowiska; 

lO,3~ usprawiedlJwia swoj~ b~zezynnad~ zwolnienlcm najezQ

~ciej dy~eypli~arny~;. 

4,4%.nie znajduje uzasadnienia (nie wlem, trudno powiedzie~); 

- 2,9~ a~kieto0anYCh twierdZi, ,!e sz~kaj~ praey; 

- 7,4% podaje r6i:ne Inne uzasadnienie, jak: "z powOdu piela'l, 

"zdabywa pieni~dze nie pracujije", "konty'nuuje naukG " , 
Ilustr6j 'mi.nie pozwala ll itp. 

Pozornie ustabilizowana sytuaeja w praty zawodowej -

stale jak wykazujfJ baJa.nia stosunkm>Jo \'1ysokie zarobki osdb 

uzal~i:nionych ad alkoholu nie zawsie stano~iQ miarq warunkow 
1'1 jakieh iyj~ oni i ieh rodz·ioy. 

Ankieterzy'shlierdzili w mieszk,:lOiach ponad"polo\'IY b,ada
nyeh (57,3%) 'wyratne cechy ubdstwa: PrzeeiQtny standard za
·ledl·de u 13,2~o;- a"b.a·rdzo dobr'a liyposa~enie PropoL'cjonalne do 

\>JY,50kieh zarobkchl U 2~ I 5~ ••. 
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· ~ niekt6~ych adnotacjach an~i8terow znajdujemy taltio in~ 

form<1cje j'ak:' szyby wybi te" okna zas!'Jnirite rly:dl) I orlpndnj'lcy 

t-ynk, 'brak rO~5ttl\.;o'Nych sprz[~t61'r, bpezanu, lot-ka, Slary. nic.i
see 'do spania stanowi barloR na ,zieni ·C,zr~5ta b[~z [1o~cielt, zlc

:'IY i s'toly leride od brudu, perne brudnych" na6iyri, t'ozklnd8j<,!

cych 6i~ resztek jedzenia, bufe1ek i kieliszk6w. !~6wniG razijCY 

dla ankic,ter6vl :,y1 zaniedbany,' \~Y.C11Qd cZQ~ci 'sal1Yc:' rC5Pondentq~I' 
Acz~olwiek dane te dotycz~ stosunkOWD ni~wielkieoa adsetka 

ankietawanych to.zcozumiale jest, 2e te r~2~ie przypa~ki w 
pawszechnej ~wia~omod~i u1egaj~ gene~alizaCji~ 

Podsumowanie 

~ 10b1'az 105'61'; zawodowych w ·ceprez.entatYlmej gt"u[Jie m~2czyzn 

uzale2nionych-od alkoholu zamie5zkuj~cych w du2ej agIQmcrscji 
micjskiej jest zr~;~tcowany, .Znaezna wiQkszod6 badanyeh (70%) 

,utrzy~ywa1a ii~ z pracy zarobko~ej mimo wiele lat tt"waj'lcenO 

uzale2nienia ad alkoholu i miiilo wie:lu okres6\'j ~I przeszl05ci, 

(u polowy z n~ch) w kt6ryc~ pozostawa1i bez pracy~ Z danych 
obi~ktyw~ych wynika, 2e co czwarty z badJnych'wielokrotnie 

powa2nie nat"u5zat dyscyplin~ [Jrae~, a zaledwiB co trzeci jqst 

dl?b['ze przysto5D1'Iany zawo'dowo, Szereg pytar"i posre-dnich 0 Zi1-

dowoleni~ z pracy, a motywy skl~niaj~ce ich do nozostawania 

w obecnYm zakladzie pracy, a przyczyny, dla kt~rycn l~dzie 

pracujQ, -w5kazuj~ na zaehowanQ prawidlowij Inotywacjt~ du a'<ty~

no~ci zawodowej u znacznej wir;:k~zo~ci 'badanyeh. 

Ozynnikiem korzystnym jest r'chmtez fakt, lC ~liQks~os6 
badanych rna kwalifikacje za~odowe i ceni sobie prnCt: w wyu

czonym z3\>JOdzie. 

Jaka sytuacja niesi~ z SO~ij jednak PG~ne niebcz/lil!cz811-

stwa. Wielu z badanyeh wykonuje odpowledzialne zadania, w cza

sie kt6rych skutki n~,etrzetw'osci lub ob~a~'IY Clbstynency jne magi] 

przyczynia~ si~ dh wypadk6w i znacznego obni2enia wy~ajnasei 
prGey.· 

~ catej grupie co [Ji~ty bad any ~~2GzyznR ~ wie~u f"lrodu~
cyjnym ·pozostawa.l bez pi:aey najcz~~iej n8 LitrzYr.laniu rodziny," 

W grupie tej u.blisko polowy'okrcs bezczynnasei nie przekra

czal ,roku, Diar~c pod uwaq~ d6~6 liczn~ i dlunie prz~rwy 
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I·J z::!tr~rlriieniu U< OJ11fJ oUeeni.e Jl!ttY\'JI1ycft Z<1\Hltlm.!O mOLn;] o'cznld

~a~, 22 n<1wet 'sro1r6d tyeh 60 ~ezrobatHych cz~~~ nr~y u~iejQt

'OBj l'Jsi161~r,jcy ,pon~rlni ari'.-Iy\{o'wyeh i ~rorJO\'lis~a fl'i'lcjentrS\oI no~ 

rlejmic nr<1c'~ z<1rahka~Q. 

WORK PERFORMANCE ASSESSMENT IN ALCOHOL ·ADDICTS 
SUMMARY 

A l1uestionnaire' survey of \'lOr!{' nerforr.l:lnce was c<lrrierJ 1 

out on a :]roup of 349 male clients of alco-halblOl treatment 
centers in ~arsaw. 70. percent ,of " subjects earned,their living 
in ~ regular employment despite their many years depehdence~ 
Fifty percent of respondents were periodically out of employ
ment. Every fourth of respondent~ had a rbcord of repeated 
breach of wo'rx discipline,' while only every third indicated 
a good work performance. The majoriiy of su6jects wer~ quali
fied for their occup~tion and,~igh1y valuer! employment in the' 
voca·tion acquired by training. Every fifth one was u~2mployed, 
usually maintained by their family_ In a half of the cases. 
duration of unemployment was over a y_ea.r . 
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