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Streszczenie 

Zmienność świata zewnętrznego podyktowana rozwojem cywilizacyjnym w sposób gwałtowny 
oddziałuje na wewnętrzną strukturę jednostki, która praktycznie na każdym kroku musi wyka-
zywać się osobowością o nasilonych walorach adaptacyjnych. Kluczowym kontekstem sprosta-
nia tym wymaganiom są szeroko rozumiane procesy edukacyjne. Tym samym, w kontekście 
społeczeństwa wiedzy, dryfującym w nurcie zalewu informacji, szczególną uwagę warto kiero-
wać w stronę kompetencji, poszukując odpowiedzi na temat ich optymalnej struktury, po to aby 
nadać im praktyczny wymiar zawodowy, który współcześnie coraz częściej charakteryzuje się 
operując pojęciem kariery zawodowej. 
 
PROFESSIONAL CARRIER IN THE CONTEXT OF EDUCATION AGAINST  
THE BACKGROUND OF MODERN CONDITIONS OF CIVILIZATION 
 
Abstract 

Changes in the world are the result civilization development and these factors influence internal 
structure of individual human rapidly. The man has to present easily adaptive personality all the 
time. The key context to meet these requirements are broadly defined educational processes. 
Thus in the context of society of knowledge and work which is drifting in the flood of informa-
tion, particular attention should be paid to competences, looking for the answer about their op-
timal structure in order to give them practical, professional aspect, which is contemporary more 
and more often characterized by using the term of professional career. 

 
 
Wprowadzenie  
(w aspekcie głównych wyznaczników cywilizacyjnych przemian) 
 
W wymowie encyklopedycznej pojęcie cywilizacji oznacza poziom rozwoju osiągnięty przez 
społeczeństwo w danej epoce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury mate-
rialnej, zwłaszcza nauki i techniki1, których eskalacja wyznacza jakość życia człowieka.  
W tym kontekście wyróżnić można za socjologami trójfazową transformację cywilizacyjną, 
której kryteria rozwoju wyznaczają: pierwotne społeczeństwo agrarne, społeczeństwo indu-

                                                 
1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995, s. 81. 
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strialne i współczesne społeczeństwo informacyjne2. Na tej podstawie dostrzegamy, iż na 
przestrzeni wieków zmieniał się zarówno podział pracy, jak i jej kształt ogólny. Powstawały 
nowe gałęzie przemysłu, a w efekcie zawody. Synchronicznie zmieniało się również znacze-
nie wiedzy, która coraz głębiej przenikała i upowszechniała się we wszelkich zakresach struk-
tur społecznych. W efekcie coraz szerzej otwierały się wrota edukacji przed wszystkimi oby-
watelami, co zapoczątkowało rozlewanie się wiedzy niemalże na wszystkich frontach społe-
czeństwa. Skalę zachodzących zmian, zapoczątkowanych głównie w dobie industrializmu, 
bardzo ciekawie obrazuje A. Zając, który pisze o transformacji „od GOW do GOW – od go-
spodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy”3, którą niejako tworzy społe-
czeństwo informacyjne, stymulowane przez postęp naukowy i techniczny. 

Tym samym, współcześnie mówi się o społeczeństwie wiedzy, którego istotnym wy-
znacznikiem jest praca ludzka. Wychodzi się bowiem z założenia, że zarówno praca jak i na-
uka zaliczane są do podstawowych form działalności człowieka, co przy postrzeganiu wiedzy 
jako wytworu nauki, pozwala wyszczególnić relację „wiedza – praca” i ostatecznie skłania, 
aby właśnie taką kategorię traktować jako nadrzędny wyznacznik rozwoju człowieka, społe-
czeństwa, cywilizacji. Warto jednak podkreślić, że głównym i zarazem kluczowym kontek-
stem tejże zależności są procesy edukacyjne. R. Gerlach, zauważa, że „pisząc na temat go-
spodarczego wymiaru zmian cywilizacyjnych, wielokrotnie podkreślano znaczącą czy wręcz 
strategiczną rolę edukacji w ich ukazywaniu, rozumieniu, nadążaniu za nimi, ich kierowaniu. 
Trudno sobie bowiem wyobrazić funkcjonowanie gospodarki danego kraju czy też poszcze-
gólnych organizacji w czasie zmian cywilizacyjnych, bez odpowiednio wysokich kwalifikacji 
i kompetencji pracowników”4. W kontekście społeczeństwa wiedzy, dryfującym w nurcie 
zalewu informacji, szczególną uwagę warto jednak kierować w stronę kompetencji zawodo-
wych, poszukując odpowiedzi na temat ich optymalnej struktury, po to aby w efekcie nadać 
im jak najbardziej praktyczny wymiar zawodowy, który współcześnie coraz częściej charakte-
ryzuje się operując pojęciem kariery zawodowej. Mało tego, kompetencje są przecież nieroze-
rwalnie połączone z pojęciem wiedzy, a ta z kolei – jak słusznie pisze Z. Wiatrowski – jest 
już nie tylko przetworzoną informacją dzięki inteligencji człowieka, ale również dzięki ma-
szynie5, co z całą pewnością jest kolejną oznaką postępu ludzkości. Stąd też – jak zauważa  
M. Goliński – niepodważalna okazuje się rola samej informacji, która we współczesnej go-
spodarce stała się dominującym czynnikiem produkcji, prowadzącym do rewolucji społecznej  

                                                 
2 J. Morbitzer, Społeczeństwo informacyjne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V (R–St), 

Warszawa 2000, s. 904. 
3 A. Zając, Zmiany charakteru pracy w cywilizacji wiedzy wyzwaniem pedagogiki pracy, [w:] Z. Wiatrow-

ski (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek 2006, s. 381-382. 
4 R. Gerlach, Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, 

UKW, Bydgoszcz 2012, s. 211. 
5 Z. Wiatrowski, Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, 

Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2009, s. 13. 
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i gospodarczej6. Wobec tego można powiedzieć, że rozwój cywilizacyjny w dużej mierze 
uzależniony jest od szybkiego przesyłu informacji, które dopiero odpowiednio przetworzone  
i wyselekcjonowane pozwalają osiągnąć określone stadium wiedzy. 

 
 
Pojęcie kariery zawodowej w kontekście transformacyjnym 
 
Rozwój nauki i techniki, który tak silnie oddziałuje na rynek pracy, powoduje gruntowną re-
organizację niemalże wszystkich obszarów i dziedzin życiowych, a także w sposób bezlitosny 
stawia coraz wyższe wymagania karierom zawodowym zdecydowanej większości z nas. Owa 
zmienność świata zewnętrznego w sposób gwałtowny oddziałuje na wewnętrzną strukturę 
jednostki, która praktycznie na każdym kroku musi wykazywać się zarówno multipotencjalną 
postawą, jak i osobowością o nasilonych walorach adaptacyjnych. 

Wraz z płynnością otaczającej nas rzeczywistości zmienia się również znaczenie kariery 
zawodowej, której tradycyjne rozumienie7 w zasadzie już zostało wyparte przez aspekt huma-
nistyczny. Oznacza to, że obecnie kariera znajduje się w zasięgu każdej jednostki, która chce 
pracować, a nie tylko tej, która posiada możliwość wspinania się po drabinie zbiurokratyzo-
wanego sukcesu. W tym kontekście bardzo ciekawie wypowiadają się W. Lanthaler  
i J. Zugmann, którzy pod szyldem „akcji JA” promują odejście od hierarchizacji kariery, 
stwierdzając, że „kto bowiem dostrzega przed sobą jedynie kolejny szczebel, nie widzi szero-
kich horyzontów, a żyjąc tak – sam je ogranicza”8. Niniejszy wywód znacznie rozszerza pole 
widzenia i przyczynia się do postrzegania kariery jako wartości „przyziemnej”, wyzwolonej  
z wszelkich stereotypów, która jest nade wszystko własnością jednostki9, w związku z czym 
dalece wybiega poza wykonywany zawód, a co bardziej ścieżkę awansową. Tak rozumianej 
karierze M.B. Arthur nadaje miano „kariery bez granic” („boundaryless career”)10. Pokrewną 
kategorią w stosunku do „kariery bez granic” operuje D.T. Hall, piszący o „karierze prote-
uszowej” („protean career”), rozumianej jako zmienna11. Na marginesie dodajmy, że termin 
ten wywodzi się od mitycznego Proteusza, który miał dar przepowiadania przyszłości i zmie-
niania swojej postaci. 

                                                 
6 M. Goliński, Gospodarka i informacja, [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, 

Ośrodek Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Zagadnień Współczesnej Cywilizacji Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 137. 

7 Zwrot „kariera” pierwotnie oznacza „galop” (z fr. carrière) lub „wóz” (z łac. carrus). Termin ten gene-
ralnie odnosi się do toru dla wyścigów konnych (z ang. career), natomiast sprzyjająca tej rywalizacji gonitwa 
(szybki bieg) stanowi metaforę awansu. 

8 W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa 2000, s. 16. 
9 J.H. Greenhaus, G.A. Callanan, Career Management, The Dryden Press, Fort Worth TX, 1994, s. 5. 
10 S.E. Sullivan, M.B. Arthur, The evolution of bundaryless career concept: Examining physical and psy-

chological mobility, “Journal of Vocational Behavior”, 2006, Vol. 69, s. 19-29, cyt. za: M. Rutkowska, „Nowa 
kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, [w:]: „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi (Human Resource Management)”, 2010, nr 1 (72), s. 9. 

11 D.T. Hall, Careers in Organizations, Goodyear, Santa Monica, 1976. 
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W wyniku szerszego przeglądu literaturowego, nacechowanego swoistym chaosem ter-
minologicznym, stwierdzić można, że współczesną koncepcję kariery zawodowej można in-
terpretować w trzech następujących zakresach: 
1) maksymalnym, uwzględniającym aspekt zmienności, zgodnie z którym kariera zawodowa 

jest własnością wszystkich osób pracujących, ale też bezrobotnych, dążących do podjęcia 
bądź odzyskania pracy, bez względu na jej charakter i posiadane kwalifikacje zawodowe; 

2) optymalnym, uwzględniającym aspekt stabilności, a zatem kariera zawodowa traktowana 
jako własność jedynie osób pracujących bez względu na wykonywany zawód, gdzie po-
dobnie jak w pierwszym przypadku, głównym bodźcem motywacyjnym jest czynnik po-
winnościowy; 

3) minimalnym, adresowanym do osób pracujących, ale tylko i wyłącznie, gdy karierze za-
wodowej towarzyszy przynajmniej jeden z dwóch poniższych aspektów: 
− mobilności, który jest związany przede wszystkim z procesem rozwoju kariery zawo-

dowej w nurcie doskonalenia zawodowego poprzez rozbudzanie motywacji z zasto-
sowaniem czynnika samorealizacyjnego (np. kariera bankowa); 

− osobowości, gdzie perspektywie samorealizacji niekoniecznie musi przyświecać tra-
dycyjnie rozumiany rozwój kariery zawodowej, lecz głównie możliwość urzeczywist-
nia swoich nie tyle zawodowych, co bardziej życiowych zdolności, zainteresowań, pa-
sji (np. kariera sportowa, artystyczna, społeczna). 

Wspólny mianownik powyższych ujęć stanowi sukces zawodowy, który w zależności od 
sytuacji może mieć wiele znaczeń. Tym samym dla jednego człowieka sukcesem będzie jedy-
nie samo utrzymanie pracy bądź jej znalezienie, zaś dla innego – „coś więcej”, czyli uzyska-
nie nagrody np. w postaci uznania, awansu czy też premii pieniężnej. Na tej podstawie można 
stwierdzić, że kariera zawodowa związana jest z działaniem jednostki, która poprzez pracę 
świadomie dąży do osiągnięcia „jakiegoś” sukcesu na miarę własnych aspiracji i możliwości. 
W tym dążeniu kształtują się postawy, zachowania i wartości, które wspólnie stanowią obraz 
rozwoju zawodowego człowieka. Jednocześnie trzeba tutaj wyróżnić czas niedokonany i do-
konany, ponieważ to, że współcześnie do kariery może dążyć („robić” ją) każdy, wcale nie 
oznacza, że każdy ją osiągnie („zrobi”). Osiągnięcie kariery oznacza bowiem wypracowanie 
trwałego sukcesu zawodowego. O ile więc kariera zawodowa może być przymiotem każdego 
pracownika, o tyle do „prawdziwego” sukcesu zawodowego dochodzą nieliczni12. 

 

                                                 
12 Niniejsze stwierdzenie jest stanowiskiem autora, które w innych jego opracowaniach zostało już niejed-

nokrotnie zaakcentowane. 
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Kariera zawodowa w kontekście problematyki kariery edukacyjnej 
 
Głównym motorem napędowym rozwoju zawodowego człowieka, w tym jego kariery zawo-
dowej, są szeroko rozumiane procesy edukacyjne zachodzące w różnych wymiarach i zakre-
sach, a także efekty z tym związane. Według E. Gondzika „osiągnięcia edukacyjne mają de-
cydujące znaczenie w szeroko pojętej adaptacji zawodowej, nade wszystko zaś, w procesie 
wchodzenia w dorosłe życie. Pozytywne rezultaty uczniów zdolnych, osiągnięte choćby  
w jednej dziedzinie, pobudzają ich do dalszej aktywności”13. Z kolei brak osiągnięć – zda-
niem autora – nie mobilizuje do pracy nad sobą i prowadzi do zubożenia własnej osobowości, 
głównie możliwości intelektualnych. Osiągnięcia szkolne są głównym czynnikiem rzutują-
cym na samoocenę, a także bodźcem pobudzającym do dalszego samorozwoju. Wykształce-
nie, które stanowi formalne uwieńczenie podjętych działań edukacyjnych na określonym po-
ziomie szkolnej kariery, jest jednocześnie kluczem do bram kariery zawodowej. Zatem im 
wyższe wykształcenie, tym większa szansa, że brama ta zostanie uchylona szerzej. 

Zdaniem U. Sztanderskiej i W. Wojciechowskiego konsekwencje początkowego wy-
kształcenia ciągną się praktycznie przez całe życie, bo z nabytych w szkole wiedzy i umiejęt-
ności korzysta się bardzo długo. Te kompetencje z czasem uzupełnia doświadczenie zawodo-
we i szkolenia podejmowane już w okresie zatrudnienia. Przede wszystkim pod wpływem 
rozwoju technologii i nasilenia powiązań globalnych, wykształcenie pierwotne (szkolne) czę-
sto musi być modyfikowane i rozszerzane, jeśli ma zapewnić pracę i satysfakcjonujące zarob-
ki. Ale nawet to, czy ludzie kształcą się przez całe życie i jak intensywnie to robią, w dużym 
stopniu zależy od pierwotnego wykształcenia szkolnego, bo to ono lepiej lub gorzej przygo-
towuje do dalszej nauki.14 (…) Poziom wykształcenia determinuje nie tylko wysokość wyna-
grodzenia, ale także ścieżkę jego zmian w trakcie kariery zawodowej”15. 

Jednakże nie tylko poziom wykształcenia odgrywa dużą rolę, bo równie ważny jest jego 
rodzaj, którego wybór powinien być podyktowany nie tylko potrzebami i predyspozycjami 
jednostki, ale także realiami skondensowanego rynku pracy. W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na pogląd W. Kołodziejczyka i M. Polaka, którzy wskazują na dwa bieguny edukacyj-
nych aspiracji, twierdząc tym samym, że „w dyskusjach dotyczących celów edukacji często 
pojawia się spór: czy uczymy się dla siebie (rozwój intelektualny, społeczny), czy po to, aby 
przygotować się do pracy (edukacja na rynek pracy)”16. W aspekcie właściwej koordynacji,  
a w zasadzie zintegrowania tychże orientacji, wyżej wymienieni autorzy proponują podział 
kształcenia, który zaproponował amerykański przedsiębiorca i edukator finansowy R. Kiy-

                                                 
13 E. Gondzik, Sukces i kariera człowieka, Katowice 1993, s. 39. 
14 U. Sztanderska, W. Wojciechowski, Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku 

pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008, s. 6. 
15 Ibidem, s. 10. 
16 W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, 

Instytut Obywatelski, Warszawa 2011, s. 62. 
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osaki, i który bardzo płynnie wpisuje się w omawianą tutaj tematykę. W zakresie tym zawiera 
się: 
− edukacja szkolna – która powinna być jedynie podstawą edukacyjną, i na której nie moż-

na poprzestawać, jeżeli myśli się o sukcesie zawodowym; 
− edukacja profesjonalna – wynikająca z nowych technologii, przemian w świecie zawo-

dów, a także modernizacji zakładów pracy, i która dotyczy nieustannego doszkalania pra-
cowników po to, ażeby mogli oni swobodnie wywiązywać się nałożonych zadań; 

− edukacja finansowa – mająca celu osiągnięcie sukcesu w postaci stabilności oraz nieza-
leżności finansowej, i która sprowadza się do formuły: „masz zarabiać, aby móc żyć i się 
rozwijać”, wobec czego planowanie kariery zawodowej powinno poniekąd przypominać 
planowanie działalności gospodarczej17. 
Generalnie człowiek z dobrym i popytowym wykształceniem lepiej odnajduje się na  

rynku pracy, ponieważ z większą łatwością przychodzi mu niejako dalsze przekształcanie 
samego siebie w kontekście pozytywnego nastawienia do podejmowania nowych wyzwań 
edukacyjnych. Według E. Gondzika „w karierze zawodowej interesują nas nie tylko kwestie 
związane z tolerancją na frustrację, czy swobodę dysponowania sobą, lecz sytuacje związane  
z różnymi zadaniami zawodowymi. Podstawy teoretyczne dla podjęcia kariery edukacyjnej 
stwarzają teorie rozwoju zawodowego. Wiążą one proces uczenia się i pracy z szansą na uzy-
skanie sukcesu zawodowego w całożyciowym ciągu doskonalenia zawodowego i perspekty-
wy edukacji ustawicznej”18. Niemniej jednak, w kontekście pedagogicznym osiąganie suk-
cesów powinno przebiegać nie tylko w wymiarze ideologicznym, ale też być może przede 
wszystkim z uwzględnieniem aspektu aksjologicznego, który w dużej mierze zależy od proce-
sów wychowawczo-edukacyjnych. Zwrócił na to uwagę wybitny naukowiec i filozof –  
A. Einstein, pisząc następująco: „Za największe zło kapitalizmu uważam okaleczenie osobo-
wości. Złem tym dotknięty jest cały nasz system edukacyjny. Uczniom nazbyt silnie wpaja się 
idee współzawodnictwa, kazać im uznawać żądzę odnoszenia sukcesów za podstawę przy-
szłej kariery”19. Jak można wywnioskować, autor wyraża głęboką troskę i jednocześnie apelu-
je o niezatracanie wartości humanistycznych. Chodzi bowiem o to, ażeby szkoła nie kształto-
wała karierowiczów, a jedynie stwarzała fachowych pracowników poprzez uposażanie ich 
w czuły kompas moralny. W tym kontekście A. Einstein uciekał się do następującej porady: 
„Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym”. 
 
 

                                                 
17 Ibidem, s. 63-64. 
18 E. Gondzik, Sukces…, op. cit., s. 40. 
19 A. Einstein, Why Socialism?, “Monthly Review”, maj 1949. 
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Kariera zawodowa w świetle wymagań edukacji ustawicznej 
 
Jak słusznie zauważają M. Znajmiecka-Sikora i M. Urbańska-Bulas, „edukacja stała się dzi-
siaj obszarem newralgicznym i podlegającym ciągłym zmianom. Wykształcenie co prawda 
nie traci na swej wartości, ale wcale nie daje gwarancji sukcesu. Coraz częściej zwraca się 
uwagę na umiejętności praktyczne jednostki, jej osobowość oraz chęć do dalszego samoro-
zwoju. Psychologiczne pojęcie samorealizacji odwołuje się do rozwoju osoby rozumianego 
jako realizacja tkwiących w człowieku możliwości. Wiedza teoretyczna natomiast nie jest już 
traktowana jako idealny sposób na realizację życiowych celów”20. Podobnie uważa R. Pacho-
ciński, według którego „szkoła przygotowuje swoich wychowanków do funkcjonowania  
w rzeczywistości, która już schodzi na dalszy plan. Dawne idee, postawy, wartości, a nawet 
sposób życia coraz bardziej rozmijają się z nową rzeczywistością, która dopiero powstaje. 
Przekazywanie wiedzy encyklopedycznej i kształcenie prostych umiejętności poznawczych, 
na czym się szkoła koncentruje, w coraz mniejszym stopniu spotykają się z zainteresowaniem 
na rynku pracy”21. Nie sposób bowiem nie zauważyć, że tradycyjna szkoła nieustannie prze-
grywa wyścig z rozwojem cywilizacyjnym szczególnie w zakresie technologicznym. Stąd też 
– według T. Aleksandra – „żyjąc w warunkach takiej zmienności ludzie stanęli wobec ko-
nieczności stałego wzbogacania wiedzy i ćwiczenia umiejętności na coraz wyższym pozio-
mie, na miarę wymogów współczesnego życia i pracy zawodowej”22. 

Wobec powyższego zauważyć można, że kreatywność i pomysłowość ludzka nie wynika 
już z samej istoty wykształcenia, które choć jest kwestią podstawową, to jednak nie nasuwa 
gotowej recepty na eksplorację zjawisk i procesów naukowych. Wykształcenie jedynie ukie-
runkowuje, stwarzając pewną określoną perspektywę, w której jednostka może się poruszać,  
a tym samym przejawiać silną chęć oraz potrzebę analizowania, dociekania i samorealizacji  
w swojej nieustannej aktywności. Tak rozumiana edukacja wypełnia ideę w zakresie prze-
mian oświatowych, której – zdaniem J. Kuźmy – głównym założeniem jest „stała aktywność 
człowieka, aktywność poznawcza, systematycznie wzbogacana i rozwijana przez całe ży-
cie”23, służąca – jak podaje K. Czarnecki – udzielaniu pomocy w odkrywaniu wewnętrznych 
zasobów każdego człowieka”24. Oczywiście drogi ku temu są różne, jak również różne są 
sposoby i metody dochodzenia do wiedzy. 

                                                 
20 M. Znajmiecka-Sikora, M. Urbańska-Bulas, Rozwój osobowy w kontekście edukacji permanentnej, [w:] 

M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wyd. Satori Druk, Łódź 
2010, s. 146. 

21 R. Pachociński, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 
1999, s. 16. 

22 T. Aleksander, Andragogika. Podręcznik akademicki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2009,  
s. 411. 

23
 J. Kuźma, Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli, [w:] Encyklopedia…, op. cit., Tom I (A–F), Wyd. 

Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 772. 
24 K. Czarnecki, Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne, „Edu-

kacja Ustawiczna Dorosłych”, 2005, nr 3(50), s. 23. 
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W opinii A. Cieślaka istotą współczesnej edukacji ustawicznej „nie może być już tylko 
przekazywanie wiedzy, ale nauczanie metod jej zdobywania czy uzupełniania”25. Zgodnie  
z tym nawet wysoki poziom wykształcenia, odwołujący się jedynie do „suchych” treści 
szkolnych, nie nadaje jednostce wystarczającej mocy w zakresie jej zawodowej kariery. Dla-
tego poziom wykształcenia musi iść w parze ze swoją autentyczną jakością, która ma wyraz  
w skutecznym odszyfrowywaniu tajemnic edukacyjnych. Bo przecież – zgodnie ze stanowi-
skiem A. Bogaja – „istotą uczenia się jest dziś budowanie kompetencji, a nie gromadzenie  
i zapamiętywanie wiedzy. Inaczej zatem postrzegamy dziś efekty tego procesu, a więc efekty 
edukacji szkolnej. Zamiast tradycyjnego terminu «wyniki nauczania» pojawił się nowy – 
«kompetencje ucznia» (np. cywilizacyjne, związane z etosem nauki, z etosem pracy, z komu-
nikacją interpersonalną, z wychowaniem do wartości)”26. S.M. Kwiatkowski dodatkowo 
zwraca uwagę na kształtowanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe, dodając, że „do 
zadań szkoły należy uświadomienie uczniom faktu, iż wiedza i umiejętności zdobyte w pro-
cesie kształcenia formalnego (w systemie szkolnym) stanowią tylko podstawę – fundament 
dalszej edukacji. Już obecnie szkoła nie jest jedynym miejscem zdobywania informacji – staje 
się coraz bardziej instytucją uczącą, jak uczyć się”27. 

Istotny jest zatem nie tylko duży wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w na-
uce szkolnej, ale także rozbudzanie własnych aspiracji edukacyjnych w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu mogły one znaleźć odzwierciedlenie w praktyce kariery zawodowej. 
Jedynie bowiem taka postawa sprawia, że ustawiczne kształcenie człowieka dorosłego nie 
będzie tylko i wyłącznie koniecznością podyktowaną przymusem, ale przede wszystkim har-
monijną kontynuacją dalszej nauki, czyli naturalnym odruchem sprawiającym przyjemność. 
Podstawowym tego warunkiem jest jednak potrzeba samokształcenia, które T.W. Nowacki 
powiązuje z samouctwem oraz samodzielnością ucznia, do której zdaniem autora „potrzebna 
jest duża wiedza i dojrzałość, uznanie pewnych wartości, a przynajmniej próba wytyczania 
własnej drogi – jak się teraz powszechnie określa – «kariery»”28. 

 
 
Znaczenie i struktura kompetencji w kształtowaniu kariery zawodowej 
 
Nauka, edukacja i postęp informatyczno-techniczy wytwarzają w człowieku nowy sposób 
myślenia o pracy, której najlepszym zwierciadłem są wyniki w postępach jego kariery  

                                                 
25 A. Cieślak, Kształcenie cykliczne, ustawiczne i dalsze, [w:] K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia kul-

tury i oświaty dorosłych, Ossolineum, Warszawa 1986, s. 116. 
26 A. Bogaj, Kwalifikacje zawodowe w warunkach globalizacji rynku pracy – wyzwania i dylematy, [w:] 

S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 2004, s. 19. 

27 S.M. Kwiatkowski, Elementy rozwoju edukacji ustawicznej, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bed-
narczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, WSP TWP, Warszawa 2003, s. 59. 

28 T.W. Nowacki, Praca ludzka – analiza pojęcia, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008, s. 19. 
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z uwzględnieniem wszelkich wysiłków, na które składa się również walka z bezrobociem  
i doskonalenie własnych umiejętności w ramach edukacji ustawicznej. Kluczowa staje się 
zatem szeroka wiedza zawodowa, nieustannie nabywana i aktualizowana szczególnie w nur-
cie doskonalenia zawodowego, tym bardziej, że działania edukacyjne można obecnie podej-
mować praktycznie bez żadnych ograniczeń. Tym bardziej, że już dziś bowiem coraz częściej 
kariera zawodowa dotyczy nie jednego a wielu zawodów, które mogą zmieniać się nawet kil-
kunastokrotnie w jej całej rozciągłości czasowej. 

Odrębną kwestią jest natomiast rozwój kariery zawodowej, który jest niczym innym, jak 
tylko ustawicznym dochodzeniem do ugruntowanej i wyżej ocenianej społecznie formy suk-
cesu, jaką może być mistrzostwo w zawodzie. W dążeniu tym zawiera się kontekst kwalifika-
cyjno-kompetencyjny, wyznaczający stan umiejętnościowy pracownika, który w poczuciu 
samorealizacji dąży do doskonałego funkcjonowania. Zatem siłą rzeczy uwagę kierujemy  
w stronę pojęć kwalifikacji i kompetencji zawodowych jako kluczowych efektów edukacyj-
nych. O ile jednak kwalifikacje są ważne z punktu widzenia systemu oświaty, o tyle  
w praktyce kariery zawodowej bardziej do głosu dochodzą kompetencje. Szczególnie 
zwraca na to uwagę raport J. Delorsa: Edukacja – jest w niej ukryty skarb, w którym napisa-
no, że „pracodawcy coraz częściej zamiast zgłaszać zapotrzebowanie na kwalifikacje – nadal 
w ich przekonaniu kojarzące się nadmiernie z umiejętnościami materialnymi – zgłaszają za-
potrzebowanie na kompetencje, rozumiane jako swoisty koktajl właściwy każdej jednostce, 
składający się z kwalifikacji w ścisłym tego słowa znaczeniu, nabytych przez kształcenie 
techniczne i zawodowe, postaw społecznych, umiejętności pracy w zespole, zdolności podej-
mowania inicjatywy, zamiłowania do ryzyka”29. Trzeba jednak zauważyć, że powyższe cechy 
w dużej mierze wynikają z doświadczenia nabywanego w procesie pracy, którego jednak nie 
można uzyskać bez zaplecza kwalifikacyjnego. W każdym razie wydaje się, że współcześnie 
to jednak kompetencje są niejako wiarygodniejszym barometrem rozwoju kariery. 

Warto dodatkowo zauważyć, że współczesne – kalejdoskopowe trajektorie karier, 
zgłaszają zapotrzebowanie na szerzej rozumiane kompetencje, wpisujące się w trendy 
współczesnych przeobrażeń, a tym samym wyznaczające charakter i jakość funkcjonowa-
nia człowieka w nieustabilizowanych warunkach życiowych. W tym celu, spośród wielu 
ujęć typologicznych, szczególnie warto wyodrębnić model kompetencji związanych z karie-
rą, który opracowali S. Haase i J. Francis-Smythe, nazywający go Wskaźnikiem Kompetencji 
Kariery (Career Competencies Indicator). Pisząc o kompetencjach niezbędnych w procesie 
konstruowania kariery, autorzy zwracają uwagę na obszary kompetencji z tym związanych, 
do których zaliczają: 
− umiejętność wyznaczania celów i planowania kariery zawodowej, 
− umiejętność samopoznania, 

                                                 
29 Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji 

dla XXI wieku, pod przew. J. Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998, s. 90. 
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− umiejętności związane z osiąganiem wydajności i efektywności w wykonywanych zada-
niach, 

− umiejętności związane z karierą (jak np. praca w zespole, rozwiązywanie problemów, 
zarządzanie czasem, dostosowywanie się do zmian lub nieprzewidzianych sytuacji), 

− umiejętność poznania „polityki” organizacji (np. struktur, formalnych i nieformalnych 
relacji), 

− umiejętność budowania relacji w ramach sieci kontaktów oraz mentoringu, 
− umiejętność autoprezentacji i zdobywania informacji zwrotnych30. 

Można uznać, że powyższa struktura kompetencji, wybiega poza tradycyjny aspekt za-
wodowy, rozlewając się także na umiejętności związane z szerszym funkcjonowaniem, bo  
w odniesieniu do wszelakiej aktywności jednostki na rynku pracy i nie tylko. To z kolei niesie 
to za sobą pewne wymogi, które w pierwszej kolejności należy postawić współczesnej eduka-
cji, w tym również wychowaniu. Po prostu w społeczeństwie wiedzy i pracy, obok typowych 
umiejętności zawodowych, liczy się także przebojowość życiowa, wpisująca się w nurt kom-
petencji operacyjno-karierowych, które charakteryzuje poziom mobilności, elastyczności,  
a także przedsiębiorczości jednostki. Głównie za tym trzecim postuluje M. Eggert, pisząc, że 
„ci, którzy nie mają własnych celów, zawsze będą pracować dla tych, którzy je mają”31. Bo 
choć współcześnie kariery może doświadczać każdy, to jednak mentalnie wiele jednostek nie 
posiada dyspozycji sprzyjających osiąganiu sukcesu zawodowego. Bardzo często spotykamy 
się z osobami mądrymi i pracowitymi, ale niestety jednocześnie zagubionymi i żyjącymi po-
niżej standardów ekonomicznych. Nie są bowiem kompetentni w poruszaniu się po złożonej 
strukturze rynku pracy. A jeśli już nawet ktoś jest wybitnym fachowcem w danej dziedzinie, 
to co z tego, skoro nie potrafi wykorzystać własnego potencjału osobowego, a tym samym 
„wybić się” na wyższe stanowisko, czy też „rozkręcić” własnej działalności. Nasuwa się tutaj 
opinia K. Konarzewskiego, który pisze, że wychowanie (tudzież edukacja – przyp. aut.) po-
winno być takie „żeby tworzyło nie tyle ludzi dobrze wychowanych, co zdolnych do życia na 
własny rachunek”32, tym bardziej, że – jak wskazuje Z. Wołk – „w warunkach gospodarki 
rynkowej wzrasta ranga aktywności własnej jednostki, jej konsekwencji i wytrwałości w dą-
żeniu do uzyskania zawodu i pracy, a następnie realizacji zawodowej prowadzącej aż do mi-
strzostwa w zawodzie”33. 

Zgodnie z poglądem J. Stochmiałka, ważne dziś staje się to, aby „ludzie dorośli dla kon-
tynuowania swojej aktywności zawodowej zdobywali określony poziom kompetencji eduka-
                                                 

30 S. Haase, J. Francis-Smythe, Career Competencies – A New Approach to Successful Individual Career 
Development, University of Worcester, Centre for People @ Work, 2005, cyt. za: J. Minta, Od aktora do autora. 
Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej, Warszawa 2012, s. 18. 

31 M. Eggert, Doskonała kariera, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004, s. 9. 
32 K. Konarzewski, O wychowaniu w szkole, [w:] K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności na-

uczyciela, PWN, Warszawa 1994. 
33 Z. Wołk, Wyznaczniki rozwoju zawodowego w okresie przemian, [w:] Z. Wołk (red.), Orientacje mło-

dzieży w warunkach gospodarki rynkowej, Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, Zielona Góra 1995, s. 115. 
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cyjnych w toku kształcenia ustawicznego”34. Po prostu, uczenie się dorosłych – jak wskazuje 
Komisja Europejska – stało się koniecznością dla każdego obywatela. Należy wciąż rozwijać 
umiejętności i kompetencje, nie tylko w celu samorealizacji i aktywnego udziału w życiu spo-
łeczeństwa, ale również po to, by z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy, który ulega 
ciągłym zmianom35. Właśnie w tym sensie efektywność kariery zawodowej w dużej mierze 
zależy od kompetencji operacyjno-karierowych, na które składa się także pewna rozwaga  
w podejmowaniu różnorodnych przedsięwzięć, jak również potrzeba i gotowość człowieka do 
znaczącego zaistnienia w określonej zbiorowości i dziedzinie zawodowej. Szczególnie po-
mocne są tutaj zdolności interpersonalne oraz wymagana współcześnie wyrafinowana auto-
prezentacja. Jak bowiem wskazuje G. Fritz – „wiedza, jak się zachować w określonym śro-
dowisku, odpowiednio do jego reguł i norm, jest jednym z zasadniczych warunków osiągnię-
cia sukcesu”36. Problem jednak w tym, że współczesna szkoła nie kreuje w młodych ludziach 
predyspozycji z tym związanych, jak również nie uposaża ich w umiejętność autopromocji  
i dokonywania optymalnej samooceny. 

Uwzględniając zasady savoir-vivre, warto zauważyć, że w strukturze kompetencji opera-
cyjno-karierowych na pierwszy plan wysuwa się wiedza w różnych wymiarach i zakresach, 
czego potwierdzeniem może być pogląd M. Kossowskiej oraz I. Sołtysińskiej, który pozwa-
la na rozumienie kompetencji jako konglomerat: 
− opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiedza deklaratywna – wiem co), 
− umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię), 
− postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą widzę)37. 

 
 
Refleksja uogólniająca 
 
Według W. Szczęsnego – „stało się koniecznością życiową dokształcanie, doskonalenie,  
a niekiedy wręcz przekształcenie zdobytego w młodości wykształcenia. Społeczeństwa chcą-
ce się rozwijać muszą organizować w coraz szerszym zasięgu kształcenie dorosłych, aby mo-
gli oni spełniać zadania zawodowe, które wymagają nieustannej aktualizacji wykształcenia. 
Tak pojmowane kształcenie dorosłych uzyskuje nowe wartości; pozwala ono lepiej zrozumieć 

                                                 
34 J. Stochmiałek, Zmiany w edukacji dorosłych – elementy tradycji i nowoczesności, „Edukacja Ustawicz-

na Dorosłych”, 2005, t. 3, s. 16. 
35 Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe w uczeniu się 

przez całe życie – europejskie ramy odniesienia, Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./L394, Luksemburg 2007, s. 1. 

36 G. Fritz, Jak zrobić karierę?, Świat Książki, Warszawa 1997, s. 32. 
37 M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2002, s. 14. 
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proces kształcenia jako proces współzależny z procesem rozwoju ludzi w ciągu ich życia”38. 
W rezultacie można powiedzieć, że wielopłaszczyznowy rozwój obywateli, a w zasadzie ich 
edukacja, przekłada się na rozwój społeczny. Mamy zatem do czynienia z rozwojem eduka-
cyjnym zarówno w mikro-, jak i makroskali. Suma ludzkich dążeń i osiągnięć zawierająca się 
w pierwszym rozumieniu stwarza obraz rozwoju makroskalowego, który należy rozpatrywać 
w kontekście całego społeczeństwa. W takim rozumieniu wysuwa się na czoło idea społe-
czeństwa uczącego się, przed którym stoją szerokie wyzwania edukacyjne. Właśnie w tejże 
perspektywie wyłania się znaczenie edukacji ustawicznej, traktowanej już nie tylko jako wy-
móg każdej poszczególnej jednostki, ale też nade wszystko jako wymóg cywilizacyjny. 
 
 
Bibliografia 
 
Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2009. 
Bogaj A., Kwalifikacje zawodowe w warunkach globalizacji rynku pracy – wyzwania i dylematy, [w:]  

S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań Edukacyj-
nych, Warszawa 2004. 

Cieślak A., Kształcenie cykliczne, ustawiczne i dalsze, [w:] K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia kultury  
i oświaty dorosłych, Ossolineum, Warszawa 1986. 

Czarnecki K., Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne, „Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych”, 2005, nr 3(50). 

Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla 
XXI wieku, pod przew. J. Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998. 

Eggert M., Doskonała kariera, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004. 
Einstein A., Why Socialism?, “Monthly Review”, maj 1949. 
Fritz G., Jak zrobić karierę?, Świat Książki, Warszawa 1997. 
Gerlach R., Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, Byd-

goszcz 2012. 
Goliński M., Gospodarka i informacja, [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Ośro-

dek Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Zagadnień Współczesnej Cywilizacji Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 137. 

Gondzik E., Sukces i kariera człowieka, Katowice 1993. 
Greenhaus J.H., Callanan G.A., Career Management, The Dryden Press, Fort Worth TX, 1994. 
Haase S., Francis-Smythe J., Career Competencies – A New Approach to Successful Individual Career Devel-

opment, University of Worcester, Centre for People @ Work, 2005 
Hall D.T., Careers in Organizations, Goodyear, Santa Monica, 1976. 
Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut 

Obywatelski, Warszawa 2011. 
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez 

całe życie – europejskie ramy odniesienia, Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opubliko-
wanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./L394, Luksemburg 2007. 

Konarzewski K., O wychowaniu w szkole, [w:] K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, 
PWN, Warszawa 1994. 

Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002. 

Kuźma J., Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom I  
(A-F), Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003. 

                                                 
38 W. Szczęsny, Idea edukacji ustawicznej w poglądach Bogdana Suchodolskiego, [w:] P. Kruszewski,  

J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Szkoła Wyższa im. Paw-
ła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2003, s. 125. 



Kariera zawodowa w kontekście edukacji... 101 

Kwiatkowski S.M., Elementy rozwoju edukacji ustawicznej, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk 
(red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, WSP TWP, Warszawa 2003. 

Lanthaler W., Zugmann J., Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa 2000. 
Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012. 
Morbitzer J., Społeczeństwo informacyjne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V (R–St), Warsza-

wa 2000. 
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995. 
Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999. 
Rutkowska M., „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, „Za-

rządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resource Management)”, 2010, nr 1 (72). 
Stochmiałek J., Zmiany w edukacji dorosłych – elementy tradycji i nowoczesności, „Edukacja Ustawiczna Doro-

słych”, 2005, t. 3. 
Sullivan S.E., Arthur M.B., The evolution of bundaryless career concept: Examining physical and psychological 

mobility, “Journal of Vocational Behavior”, 2006, Vol. 69. 
Szczęsny W., Idea edukacji ustawicznej w poglądach Bogdana Suchodolskiego, [w:] P. Kruszewski, J. Półtu-

rzycki, E.A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Szkoła Wyższa im. Pawła 
Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2003. 

Sztanderska U., Wojciechowski W., Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy  
w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008. 

T.W. Nowacki, Praca ludzka – analiza pojęcia, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008. 
Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Insty-

tut Technologii Eksploatacji, Radom 2009. 
Wołk Z., Wyznaczniki rozwoju zawodowego w okresie przemian, [w:] Z. Wołk (red.), Orientacje młodzieży  

w warunkach gospodarki rynkowej, Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, Zielona Góra 1995. 
Zając A., Zmiany charakteru pracy w cywilizacji wiedzy wyzwaniem pedagogiki pracy, [w:] Wiatrowski Z. 

(red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek 2006. 
Znajmiecka-Sikora M., Urbańska-Bulas M., Rozwój osobowy w kontekście edukacji permanentnej, [w:]  

M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wyd. Satori Druk, 
Łódź 2010. 


