
Celem artykułu jest przeanalizowanie współczesnych zagrożeń organizacyjnych, 
z którymi borykają się menedżerowie. Autor koncentruje się na pięciu niebezpiecz-
nych obszarach, takich jak: przeciążenie informacyjne, toksyczny sukces, praca 
ekstremalna, wypalenie zawodowe i pracoholizm oraz przepracowanie.

Słowa kluczowe: stres menedżerski (managerial stress), toksyczny sukces (toxic success), praca 
ekstremalna (extreme job), syndrom wypalenia zawodowego (job burnout syndrome), pracoholizm 
(workaholism), karoshi (karoshi).

Uwagi wstępne

Współczesny świat nie istniałby bez sprawnych menedżerów, ludzi, którzy zmagają się 
ze sprzecznościami, próbują je przezwyciężyć, uporządkować, rozwiązywać problemy 
i doskonalić obszary swego działania. W owym współczesnym świecie dominują formy 
zorganizowane, które bez menedżerów nie mogą się obejść. Nawet chaotyczne formy 
wykazują pewne tendencje, a ludzie mają skłonność do podejmowania prób ich porząd-
kowania. Prof. A.K. Koźmiński [2008, s. 10] podkreśla, że „elementy ról menedżerskich 
stały się udziałem rzesz osób podejmujących zorganizowaną działalność”, co, jak stwier-
dza w dalszej części tekstu, prowadzi do „banalizacji zarządzania”, do ogromnej liczby 
„menedżerów mimo woli”, „menedżerów prowincjonalnych”, przy jednoczesnym dużym 
zapotrzebowaniu na „menedżerów elitarnych”, „światowców”. Cała ta różnorodność 
podejść i percepcji zawodu menedżera, wąskiej lub szerokiej, zorientowanej finansowo 
lub rozwojowo, autorytarnej lub demokratycznej, prowincjonalnej lub światowej (global-
nej), nie powinna zwieść aktualnych i potencjalnych menedżerów, tych profesjonalnych 
i amatorów. Wiele obszarów tej profesji jest niebezpiecznych, choć może trudno to sobie 
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wyobrazić. Niniejszy artykuł jest próbą nakreślenia mapy niebezpieczeństw czyhających 
na współczesnych kierowników.

Niebezpieczeństwa czają się tam, gdzie ich nie widać

Największym zagrożeniem w świecie menedżerów są czynniki psychologiczne. Ignoro-
wane, często wywołują niekorzystne następstwa somatyczne. Wymienić można:

napięcia wywołujące stres menedżerski, �
ślepą pogoń w kierunku toksycznego sukcesu, �
nadmierną gotowość do pracy ekstremalnej, �
szerzący się pracoholizm i wypalenie zawodowe, �
tragiczny efekt pracoholizmu – śmierć z przepracowania. �

Stres w zawodzie menedżera

W pracy menedżerskiej nie brakuje napięć wywołujących stresy zarówno o charakterze 
pozytywnym (eustresy), jak i te frustrujące, przygniatające (distresy). Do stresorów me-
nedżerskich należą: skomplikowane decyzje o dużym ciężarze finansowym i moralnym 
(zwolnienia pracowników, odpowiedzialność za realizację zobowiązań finansowych), 
niejednoznaczne struktury organizacyjne (wadliwe kanały komunikacyjne, niejasne re-
lacje w firmie, istnienie kilku przecinających się schematów strukturalnych), zbyt wyso-
kie wymagania odnośnie do menedżera (wydajność, kompetencje, obowiązki) i wresz-
cie nierzadkie dziś sytuacje konfliktowe i kryzysowe zmuszające menedżerów do coraz 
częstszej pracy w permanentnie podwyższonym napięciu, a także wszechobecna i coraz 
nowocześniejsza technologia, wkraczająca drastycznie na biurka dyrektorskie. Stresy 
menedżerskie nie są przypadłością jedynie wielkich organizacji. Występują na każdym 
szczeblu menedżerskim i w każdym typie organizacji, od instytucji publicznych po mi-
kroprzedsiębiorstwa. Wymienione przykłady stresorów menedżerskich mają podobny 
wektor kierunkowy, wskazują, że „czegoś jest za dużo”. Dziś coraz częściej tym „czymś” 
są informacje, na których współczesne organizacje budują (próbują budować) swoją po-
zycję konkurencyjną. Przeładowanie informacjami pociąga za sobą więcej pracy, szybsze 
tempo, słabszą wydajność, gorszą komunikację, wielozadaniowość (multitasking), które 
powodują epidemię stresu wśród menedżerów. Najbardziej pierwotnym stresorem in-
formacyjnym w dzisiejszych organizacjach jest komunikacja elektroniczna czyli: e-maile, 
raporty, memoranda, notatki służbowe, które przyjmują często formę organizacyjnego 
spamu. Jest to bardzo kosztowne zagrożenie. Szacunki amerykańskie mówią, że straty 
wynikające z zakłóceń uwagi przez nowoczesne środki komunikacji, z pocztą elektro-
niczną na czele, mogą sięgać nawet 560 miliardów dolarów [JK, 2007, s. 43-44], zaś 
w Niemczech te straty wynoszą 117 miliardów euro [Nadużywanie e-maili, 2007, s. 44]. 
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Można zaproponować 10 wskazówek pomocnych w ograniczeniu szumu informacyjnego 
[LaBrosse, 2008, s. 85-89].

Nie poświęcać czasu e-mailom, które nie generują wartości dodanej. Poświęcić 1. 
dziennie 15 minut na porządkowanie skrzynki e-mailowej i pozbycie się wiadomości 
powodujących marnotrawstwo czasu i uwagi.
Ustalić standardy poczty elektronicznej w swoim zespole. Wiele jest przypadków, że 2. 
wysyła się kopie wiadomości do osób, którzy jej nie potrzebują, tym samym powo-
duje się geometryczny postęp szumu informacyjnego.
Zarezerwować czas na korespondencję elektroniczną. Jasno określone bloki cza-3. 
sowe pomogą nie pogrążyć się w nieustannym odpowiadaniu na e-maile i uniknąć 
„rwania” rytmu dnia pracy. Konsekwencja w przestrzeganiu tej wskazówki da czas na 
spokojne przemyślenie, napisanie i odpisanie na strategicznie ważne wiadomości.
Kodowanie informacji organizacyjnych za pomocą koloru, wielkości i kształtu. Zalew 4. 
raportami organizacyjnymi powoduje niesłychane obciążenie czasowe i umysłowe 
menedżera. Można wyszczególnić najważniejsze informacje dla danych działów i ich 
szefów, podać właściwy dla poszczególnych komórek klucz analizy dokumentu.
Stosowanie słów kluczowych, wywołują procesy kojarzenia i przypomnienia, a także 5. 
dalszego wnioskowania, ułatwiają orientację w ogromnej ilości informacji, kierun-
kują procesy myślowe i podsumowują poszczególne poziomy rozwiązywania pro-
blemów. Należy używać słów kluczowych we wszelkich sporządzanych materiałach 
i poszukiwać ich w dokumentach otrzymanych.
Stosować techniki 6. mind-mapping, które ułatwiają kojarzenie, zapamiętywanie 
i umiejscowienie informacji w czasie i przestrzeni organizacyjnej.
Jak najproduktywniej wykorzystywać czas przeznaczony na czytanie. Spokojne, za-7. 
ciszne miejsce i wyznaczona ilość czasu podniosą poziom koncentracji i jakość infor-
macji wyciąganych z tych dokumentów.
Wykorzystywać historie i anegdoty. Są to potężne narzędzia rozszerzania pamięci, 8. 
nadają informacjom duszę, ułatwiają ich uchwycenie poprzez oddziaływanie na wy-
obraźnię.
Powtarzać najbardziej istotne informacje. Przezwyciężeniu przeładowania informa-9. 
cyjnego służy kilkakrotne powtarzanie, najlepiej znaleźć co najmniej trzy różne drogi 
przekazu informacji; spowoduje to zwiększenie ich przyswajania i zachowywania.
Dbałość o strategie zmniejszania stresu organizacyjnego. Pomocna może być w tym 10. 
wypadku japońska technika „5S”, z powodzeniem stosowana w systemach zarządza-
nia jakością [Łuczak, Matuszak-Flejszman, 2007, s. 338-339]:

Seiri �  (selekcja, porządek) to etap, na którym rozróżnia się przedmioty potrzeb-
ne od niepotrzebnych i usuwa się te zbędne; jest to przyjęcie zarządzania obszarem 
oparte na elementach zasadniczych; za pomocą tzw. czerwonych kartek przeprowa-
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dza się inwentaryzację wszystkiego, co jest do wyrzucenia lub jest aktualnie zbęd-
ne;

Seiton �  (systematyka, organizacja) to określenie sposobu i odpowiedniego miej-
sca składowania wszystkiego, co potrzebne w danej jednostce (narzędzia, środki 
transportu, materiały, surowce, półprodukty itd.); oznacza to postępowanie w taki 
sposób, aby w razie potrzeby każda rzecz była łatwo dostępna i w ilościach w danej 
chwili koniecznych. Celem jest stworzenia uporządkowanych i zadbanych miejsc 
pracy, funkcjonalnego systemu rozmieszczenie przedmiotów oraz wzrostu wydajno-
ści dzięki dostępności produktów, narzędzi, dokumentacji itp.; na tym etapie szcze-
gólny nacisk kładziemy na „intensywne ulepszanie”, czyli walkę z wszelkiego typu 
stratami, oraz doskonalenie wszystkich procesów i działań zachodzących w miejscu 
pracy;

Seiso �  (sprzątanie, czystość) to eliminacja brudu, kurzu, wiórów i innych za-
nieczyszczeń, uczynienie miejsc pracy i urządzeń doskonale czystymi, co oznacza 
sprzątanie przy pomocy personelu inspekcyjnego, demonstrowanie związku między 
stratami, brudem i anomaliami funkcjonowania oraz usunięcie przyczyn powstawa-
nia strat lub brudu; w praktyce jest to kilkakrotne dokładne czyszczenie, sprzątanie 
przy pełnym postoju, stworzenie harmonogramów czyszczenia codziennego oraz 
prowadzenie czyszczenia wraz z przeglądem urządzeń, miejsc pracy;

Seiketsu �  (schludność, utrzymanie czystości) to określenie warunków, które 
umożliwiłyby stabilizację w czasie wdrożonych zachowań organizacyjnych, porząd-
ku i czystości oraz ustanowienie standardów trzech zrealizowanych „S”, stworzenie 
struktury i metody autokontroli, określenie sposobu dochodzenia do przyczyn nie-
prawidłowości;

Shitsuke �  (samodyscyplina, przestrzeganie wszelkich zasad) ma na celu osią-
gnięcie skrupulatnego przestrzegania zasad czterech poprzednich „S” i uczynienie 
z utrzymywania porządku i czystości zwyczajowych praktyk; na tym etapie należy 
stworzyć warunki pozwalające na uniknięcie degradacji, osobistych redukcyjnych 
interpretacji metodyki 5S przy jednoczesnej tolerancji w stosunku do sytuacji wy-
jątkowych.

W stronę toksycznego sukcesu

Popularność zawodu menedżera związana jest zapewne z powszechnym wyobrażeniem 
menedżera jako człowieka sukcesu. Sukces jest celem każdego menedżera, to największe 
zadanie, jakie przed nim stoi – i właśnie orientacja na sukces powoduje w społecznej per-
cepcji stawianie znaku równości między menedżerem a sukcesem. Sukces jednak może 
być także groźny, przybierać formę toksyczną, która zatruwa nie tylko menedżerów, ale 
także ich podwładnych oraz ich środowisko rodzinne i społeczne. We współczesnych 
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czasach przymus osiągnięcia sukcesu powoduje, że praca menedżera staje się coraz bar-
dziej nieznośna, a sukces nabiera coraz bardziej toksycznego odcienia. Na symptomy 
toksycznego sukcesu zwraca uwagę Palu Pearsall [2003, s. 65-73]:

zaabsorbowanie własną osobą: roztargnienie i skupienie na sobie, wywołujące w re- �
zultacie tak zwaną „ślepotę zrodzoną z nieuwagi” na najważniejszych ludzi i najważniej-
sze sprawy w życiu;

poddawanie się naciskom: uznawanie zewnętrznego ośrodka kontroli i poczucie, że  �
nie ma żadnego wyboru, że trzeba zachowywać się i reagować zgodnie z oczekiwaniami 
przełożonych;

wzloty i upadki oraz „obecności i nieobecności”: oscylowanie pomiędzy stanem ner- �
wowej energii a depresyjnym wycofaniem oraz pomiędzy pełnią uwagi w pracy i brakiem 
uwagi w domu;

chroniczny cynizm: nieustanny brak zaufania, cynizm i wrogość w stosunku do in- �
nych ludzi oraz ich poglądów;

zrzędliwość: niezdolność przeżywania przyjemności, utrata zdolności lub chęci cie- �
szenia się drobiazgami oraz uśmiechania się i śmiania wraz z innymi z siebie samego;

poczucie, że nie ma się chwili spokoju: odczuwanie ciągłego podenerwowania, gdyż  �
tak wielu ludzi i tak wiele spraw nieustannie domaga się naszej uwagi;

wielozadaniowość: poczucie, że robienie tylko jednej rzeczy naraz jest stratą czasu; �
izolacja psychiczna: gonitwa myśli, cofanie się myślami do tego, co nie zostało zro- �

bione (co prowadzi do depresji), lub wybieganie myślami naprzód do spraw, które pozo-
stały do załatwienia (co prowadzi do stanów lękowych); przebywanie myślami w pracy, 
kiedy się jest w domu i odwrotnie;

wyczerpanie: nieustające zmęczenie, zaburzony rytm snu i zapadanie w drzemkę  �
w chwilach spokoju;

stosunek do czasu: wyznawanie poglądu, że czas to pieniądz, a każda chwila, której  �
nie spędza się produktywnie na zarabianiu pieniędzy, jest jego marnowaniem;

wyzyskiwanie związku: zaniedbywanie, wykorzystywanie i nadużywanie intymnych  �
związków poprzez traktowanie ich jako rzeczy oczywistej, wykorzystywanie ich wyłącz-
nie jako ucieczki przed stresem, próby szybkiego przywrócenia dawnej bliskości lub me-
tody zmniejszania stresu;

zanik życia duchowego: poczucie pustki duchowej i bezwartościowości życia, które- �
mu często towarzyszą okresy tęsknoty duchowej i zadawanie sobie pytania o sens życia;

hamowana chęć władzy: duża potrzeba rządzenia, frustracja z powodu braku do- �
statecznej władzy i kontroli oraz zmniejszająca się świadomość i zaprzeczanie potrzebie 
więzi i bliskości z innymi ludźmi;

obsesja na punkcie samodoskonalenia i dbałości o własne zdrowie: egoistyczne za- �
absorbowanie dietą, ćwiczeniami fizycznymi, książkami i seminariami na temat samodo-
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skonalenia oraz różnymi szybkimi i łatwymi technikami redukowania stresu, które służą 
do „zarządzania” stresem, a nie do rozwiązania tego problemu;

choroby będące skutkiem napięć: cały zestaw chorób współczesnej cywilizacji, od  �
astmy i chronicznych infekcji do raka i chorób serca, które, jak wiadomo, mogą być 
skutkiem ubocznym syndromu toksycznego sukcesu oraz sposobu życia i pracy, na jaki 
wskazują wymienione wyżej objawy.

Widać zatem, że nie każdy sukces uskrzydla i podnosi jakość życia, nie każdy sukces 
wiąże się z prestiżem i ma słodki smak. Toksyczna odmiana sukcesu jest typowa dla tzw. 
menedżerów ekstremalnych.

Nadmierna gotowość do pracy ekstremalnej

Termin praca ekstremalna zawdzięczamy S.A. Helwett i C.B. Luce, które definiują go 
jako pracę co najmniej 60 godzin w tygodniu, wynagradzaną bardzo dobrymi zarobkami 
oraz spełniającą co najmniej 5 z 10 wyróżników [2006, s. 49-59]:

nieprzewidywalny rytm pracy, �
wysokie tempo pracy i krótkie terminy na wykonanie zadań, �
bardzo szeroki zakres odpowiedzialności, typowy dla więcej niż jednego stanowiska  �

pracy,
obowiązki służbowe poza regularnymi godzinami pracy, �
dostępność dla klientów 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, �
odpowiedzialność za zyski i straty firmy, �
odpowiedzialność za rekrutację i prowadzenie nowych pracowników, �
duża liczba podróży służbowych, �
duża liczba bezpośrednich przełożonych, �
fizyczna obecność w miejscu pracy co najmniej 10 godzin dziennie. �
Najczęstsze okazały się: nieprzewidywalny rytm (91%), wysokie tempo pracy i krót-

kie terminy (86%), obowiązki służbowe poza godzinami pracy (66%) i dostępność dla 
klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (61%) [Hewlett, Luce, 2006, 
s. 49-59]. Na gruncie polskich organizacji badania wykazują następującą kolejność [Kuc, 
Żemigała, 2010, s. 70-86]: wysokie tempo pracy i krótkie terminy (59%), bardzo szeroki 
zakres odpowiedzialności (57%), nieprzewidywalny rytm pracy (44%) i odpowiedzial-
ność za zyski i straty firmy (39%). W USA odsetek pracowników ekstremalnych wynosi 
21% (w firmach globalnych 45%), w Polsce menedżerowie dopiero zaczynają zmagać 
się z ekstremalną naturą pracy, ich odsetek wynosi niecałe 4% i są to sami mężczyźni, 
podczas gdy w USA w tej grupie są także kobiety.
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Epidemia pracoholizmu i syndrom wypalenia

Coraz szybsze tempo pracy, coraz więcej pracy i coraz bardziej ekstremalny jej charakter 
mogą prowadzić do pracoholizmu i syndromu wypalenia zawodowego. Syndrom wypa-
lenia zawodowego powstaje wskutek stresów wynikających z przepracowania [Schultz, 
Schultz, 2002, s. 447]. Wymienia się trzy podstawowe wymiary syndromu wypalenia 
zawodowego [Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001, s. 397-422.; Maslach, Jackson, 1981, 
s. 99-113]:

obezwładniające wyczerpanie, odczuwanie nadmiernego napięcia i zmniejszenie  �
emocjonalnych i psychicznych sił;

depersonalizacja, poczucie oddzielenia od wykonywanej pracy, wykonywanie jej  �
w sposób bezduszny, bez mentalnego zaangażowania;

poczucie nieefektywności i braku umiejętności; ocena własnej pracy jako nieproduk- �
tywnej, nieudolnej i bez osiągnięć.

Za rosnący odsetek wypalonych menedżerów odpowiada w dużej mierze nowo-
czesna technologia informacyjna i opisane powyżej przeładowanie informacjami. Ale 
nie wszystko da się wytłumaczyć fizycznym (technicznym, technologicznym, informa-
tycznym) środowiskiem pracy. Znaczenie ma także nastawienie menedżerów do pracy. 
Wypalenie zawodowe zdaje się być powodowane właśnie ową nadmierną gotowością 
do pracy ekstremalnej, motywowaną często wysokimi zarobkami, a przeradzającą się 
w patologiczną pogoń za zyskiem bez względu na wszystko, co może pchnąć menedże-
ra w stronę toksycznych zachowań i takiego też sukcesu. Poza tym menedżerowie na 
drodze ku wypaleniu zawodowemu mają przerost ambicji [Niehouse, 1984, s. 80-85], 
które pozwalają im sądzić, że wszystko, co będą chcieli osiągnąć, osiągną, tylko muszą 
wystarczająco ciężko pracować. Powoduje to wpadanie w pułapkę ciągłego przyspiesza-
nia i frustrację nieosiągnięcia celów, które wciąż się przesuwają. Menedżerowie dotknię-
ci „wypalaniem zawodowym” są uzależnieni od swojej pracy. Oceniają siebie i innych 
a także swoje środowisko tylko przez pryzmat pracy, życie jest równoważne pracy. Takie 
uzależnienie określa się nie inaczej jak pracoholizm. Nie należy mylić entuzjastów swo-
jego zawodu i zaangażowanych w pracę menedżerów, z pracoholikami, którzy są ludźmi 
przygnębionymi, sfrustrowanymi, smutnymi, często schorowanymi i uzależnionymi od 
różnego rodzaju używek, co w konsekwencji prowadzi do ich wypalenia. Pracoholicy 
oceniani są przez swoich szefów często jako nad wyraz produktywne jednostki, podob-
ny może być ich odbiór w społeczeństwie [Gini, 1998, s. 45-56], jednak od środka są 
zatruwani przez pracę, co wciąż nie jest traktowane tak jak inne uzależnienia (alkoho-
lizm, nikotynizm, zakupoholizm, seksoholizm itp.). Pracoholicy tkwią w iluzji wydajności 
i skuteczności, jednak należy dobitnie podkreślić, że pracoholizm to uzależnienie i jak 
każde uzależnienie jest szkodliwe [Hameresh, Slemrod, 2008, s. 1-28]. Dziwi więc pa-
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nująca i pielęgnowana w niektórych organizacjach kultura pracoholizmu, wynosząca pra-
cę ponad siły jako jednie słuszną wartość i podnoszącą bezgraniczne oddanie się pracy 
do rangi organizacyjnego fetyszu.

Śmierć z przepracowania – już nie tylko japoński problem

Takie fetyszyzowanie pracoholizmu może doprowadzić nawet do śmierci z przepraco-
wania. W Japonii to zjawisko nazywa się karoshi. Wypadki nagłej śmierci spowodowanej 
niedokrwiennymi chorobami serca, między innymi zawałem lub ostrą niewydolnością 
serca, lub chorobami naczyń mózgowych: wylewem krwi do mózgu, krwotokiem podpa-
jęczynówkowym, a nawet pospolitym nadciśnieniem tętniczym, są efektem chronicznego 
przepracowania. Karoshi dotyka głównie mężczyzn w przedziale wiekowym 40-50 lat 
[Brown, Lubove, Kwalwasser, 1994, s. 58-60]. Zdarzają się także samobójstwa [Current 
Situation…, 2005] na skutek przeciążenia i zbyt dużego stresu zawodowego. W Japonii 
od lat rośnie liczba odszkodowań z tytułu karoshi. W 2006 r. wypłacono ich ponad 200 
(147 – wypadki śmierci z przepracowania i 66 – samobójstwa spowodowane przeciąże-
niem pracą). Szacuje się, że ofiarą karoshi pada rocznie ponad 10 tysięcy Japończyków 
[Atsuko Kanai, 2009, s. 209-216]. Ale Japonia nie jest odosobniona, Europa zdaje się 
doganiać niechlubnego lidera. We France Telecom zostanie wypłacony pracownikom 
miliard euro właśnie na odstresowanie [Miliard Euro za stres, 2009] po fali samobójstw 
w tej firmie [Samobójstwa we…, 2009]. Wcześniejsze wydarzenia (2006-2007) w Renault 
także miały śmiertelny finał.

Uwagi końcowe

Okazuje się, że współczesne organizacje i praca w nich mogą być i są niebezpieczne. 
Menedżerowie, jako najbardziej odpowiedzialni za ich stan, są też najbardziej narażeni 
na te niebezpieczeństwa. Jak zatem można się uchronić przed wymienionymi ciemnymi 
stronami organizacji i pracy menedżerskiej? Na pewno należy zwiększyć profesjonalizm 
zarządzania, menedżerowie „z przypadku”, „z politycznego nadania władzy”, „rodzinni 
dziedzice” i izolujący się mikromenedżerowie prawdopodobnie nie dadzą sobie rady 
z narastającymi negatywnymi zjawiskami, mogą wręcz ich nie zauważyć, lecz skutki będą 
wtedy jeszcze bardziej dotkliwe. Nie należy traktować jako panaceum na wszystkie bo-
lączki współczesnych firm autokratycznego stylu zarządzania i chęci kontroli wszystkiego 
i wszystkich [W stresie…, 2005, s. 43]. Raczej należałoby się otworzyć na nową wiedzą 
z zakresu zarządzania, nie ograniczając się jedynie do poradników o zarządzaniu czasem, 
lecz podejść do sprawy szerzej, zacząć się interesować nowymi koncepcjami zarządza-
nia, nowymi formami organizacyjnymi, nowymi strategiami, tendencjami w konkurencji 
europejskiej i globalnej. Bez szerokiego uwzględnienia różnych kontekstów i różnych 
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punktów odniesienia menedżerowie nie będą w stanie zrozumieć, a tym samym uspraw-
niać pracy swojej i swoich podwładnych. Zmiana wektora kierunkowego z zysku na roz-
wój organizacji wydaje się być ogromną mentalną przemianą, a imperatyw myślenia sys-
temowego, a nawet holistycznego, staje się nowym sposobem działania. Może to pomóc 
osiągnąć sukces (słodki, a nie toksyczny) równocześnie w sferze zawodowej, rodzinnej, 
życiu społecznym i rozwoju osobistym (fizycznym, intelektualnym i duchowym) [Fried-
man, 2009, s. 23].
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Hazards in the Manager’s World

Summary
The aim of the article is to analyze the organizational hazards that managers must con-
tend with today. The author concentrates on five danger areas that may serve as a warning 
to prospective and current managers. Firstly, the profession of manager is packed with 
stress, where informational overload has become one of the most dangerous stressors of 
recent years. Secondly, a skyrocketing imperative to strive for success, irrespective of any 
negative consequences, is causing managers to take the path of “toxic” success. Thirdly, 
there is the growing readiness among managers to take up “extreme” jobs. Fourthly, an 
increasing number of managers suffer from “job burnout” as well as work addiction—
workaholism. Fifthly—the most tragic consequences—there are cases of death from 
overwork. Analysis and reflection on this map of managerial hazards facilitates a distanc-
ing from changing organizations and their requirements.
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