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EtAPY  żYCIA  ZAWODOWEGO  A  PODStAWA 
PLANOWANIA  ŚCIEżkI  kARIERY  ZAWODOWEj

W doradztwie zawodowym istotnym elementem planowania ścieżki karie-
ry zawodowej jest określenie etapu życia zawodowego, na którym potencjalny 
kandydat się znajduje. Niestety nie jest to sprawą łatwą, biorąc pod uwagę róż-
norodność teorii pojawiających się w literaturze przedmiotu, u których podstaw 
leżą odmienne założenia.

Współczesne koncepcje rozwoju zawodowego można przedstawić w co 
najmniej pięciu różnych klasyfikacjach o dużym stopniu podobieństwa, które 
spowodowane jest podobnym czasem ich powstawania. Ich autorzy inspirowali 
siebie nawzajem, kontynuując, rozwijając lub odrzucając wzajemne przemy-
ślenia i poglądy.

Pierwsza klasyfikacja została stworzona przez Edwina L. Herra i Stanley’a 
H. Cramera. Zawiera ona koncepcje cech i czynnika, psychologiczno-rozwojo-
we, podejmowania decyzji oraz koncepcje sytuacyjno-socjologiczne. Kolejna 
klasyfikacja została opracowana przez Donalda E. Supera, który w jej zakresie 
stworzył bramę determinant kariery zawodowej, uporządkowując teorie wy-
boru zawodu i dzieląc je na trzy kategorie: dopasowania ludzi do zawodów, 
teorie opisujące proces rozwoju oraz koncepcje skupiające się na procesie po-
dejmowania decyzji. Twórcami następnej klasyfikacji są Duane Brown i Lin-
dy Brooks. Można ją podzielić na trzy grupy: teorie wyboru zawodu, teorie 
rozwoju kariery zawodowej, teorie podejmowania decyzji odnośnie do kariery 
zawodowej. Z kolei klasyfikacja Samuela H. Osipowa wyróżnia pięć głównych 
nurtów, do których należą: teorie cech i czynnika, teorie rozwojowe, rozwoju 
znaczenia pojęcia ,ja”, teorie wyboru i osobowości zawodowej, socjologiczne 
teorie kariery i teorie behawioralne. Klasyfikacją najpopularniejszą w doradz-
twie zawodowym jest opracowanie Samuela T. Gladdinga. Uważam, że jest 
ona przedstawiona w najbardziej przejrzysty sposób, dlatego według tej klasy-
fikacji zostaną opisane teorie etapów życia zawodowego w niniejszym artyku-
le. Ponadto teorie przedstawione przez Gladdinga są zbieżne z podstawowymi 
nurtami doradztwa zawodowego1. Wyróżnił on zatem: teorie cech i czynni-
ka (uwzględniając w tej części prace Franka Parsonsa i Johna L. Hollanda), 
teorie psychodynamiczne (Anna Roe), teorie rozwoju (Donald E. Super i Eli 
Ginzberg), teorie kognitywne i społeczne (David V. Tiedeman, Robert O’Hara 

1 A. Paszkowska-Rogacz, Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd kon-
cepcji teoretycznych., KOWEZiU, Warszawa 2003, s. 20–26.
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i Anna Miller oraz John D. Krumboltz i jego współpracownicy Anita Mitchell 
i G. Brian Jones).

teorie cech i czynnika

Teorie cech i czynnika są uznawane za najstarsze pośród teorii doradztwa 
zawodowego, gdyż ich początki przypadają na okres pierwszego trzydziestole-
cia XX wieku. Za twórcę podstaw tej teorii uznaje się Franka Parsonsa, który 
żył w latach 1854–1908. Był człowiekiem stosującym metody znacznie wy-
przedzające jego epokę. Jakkolwiek niektóre źródła podają, że podwaliny tej 
teorii stworzył Gordon Allport, działający w ruchu psychometrycznym, zakła-
dającym, że każda jednostka posiada cechy niepowtarzalnych właściwości in-
telektu i osobowości2. Teoria cech i czynnika podkreśla zatem indywidualność 
i wyjątkowość każdego człowieka. Bronisław Rzeczkowski rozwija tę myśl na-
stępująco: „Pierwsi jej zwolennicy zakładali, że zdolności i cechy poszczegól-
nych osób można zmierzyć w sposób obiektywny, a następnie skwantyfikować. 
Stopień osobistej motywacji uznany był za wartość względnie stałą, dlatego 
też satysfakcja płynąca z wykonywania danego zawodu zależała od odpowied-
niego dopasowania zdolności jednostki do wymagań na danym stanowisku”3. 
Parsons wprowadził w swojej pracy wywiad doradczy, dzięki któremu mógł 
weryfikować cechy kandydata, ukierunkowywać go zawodowo oraz określać 
jego zainteresowania, zdolności, osiągnięcia, typ osobowości. Jako pierwszy 
stworzył reguły postępowania w wyborze zawodu, które zostały podsumowane 
przez Ralfa Albertsona:
1. Lepszy jest świadomy i konsekwentny wybór zawodu niż przypadkowe 

podjęcie pracy.
2. Wybór zawodu powinien być konsekwencją przeprowadzonych autodia-

gnoz i testów zawodowych oraz profesjonalnej porady zawodowej.
3. Porada zawodowa i konsekwencje zastosowania się do niej powinny mło-

dzieży przynosić więcej korzyści niż samodzielne podejmowanie decyzji 
wyboru zawodu.

4. Młodzież powinna dysponować  szeroką wiedzą o  zawodach  (dostarczoną 
przez ekspertów), co prowadziłoby do podejmowania właściwych decyzji 
życiowych.

5.  Porada zawodowa i wszelkie ustalenia z niej wynikające powinny być spi-
sane w formie protokołu4.

2 Za: J. Strelau, Osobowość jako zespół cech, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, 
t. II, GWP, Gdańsk 2000, s. 525–560. 

3 B. Rzeczkowski, Rozwój zawodowy człowieka, http://vvwvv.sdsiz.pl, pobrane 
w dniu 20 stycznia 2011 r.

4 L.K. Jones, Frank Parsons’ Contribution to Career Devełopment. Journal o Ca-
reer Development. 20 (4). 1994, s. 290.
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Parsons podzielił proces poradnictwa na trzy etapy, tym samym określając 
zjawisko orientacji zawodowej:
1. Przeprowadzenie wywiadu, który umożliwi pełne poznanie własnej osoby, 

zdolności, zainteresowań, osiągnięć, potencjału zawodowego.
2. Dostarczenie wiedzy o wymaganiach i warunkach zatrudnienia, możliwo-

ściach i perspektywach innych kierunków rozwoju kariery zawodowej.
3. „Realne rozważanie związków” pomiędzy pierwszym i drugim etapem5.

Teorie cech i czynnika stworzone przez Parsonsa miały ogromny wpływ na 
rozwój teorii doradztwa zawodowego. Uznaje się go za twórcę współczesnego 
doradztwa zawodowego oraz psychologii zawodowej. Nazywano go „nauczy-
cielem zasad współpracy, miłości, sprawiedliwości i przeciwnikiem ucisku 
i dyskryminacji”6. Do jego zasług należy również usankcjonowanie w doradz-
twie zawodowym wywiadu jako metody diagnostycznej. W ocenie kandydatów 
uwzględniał indywidualne różnice pomiędzy jednostkami oraz stosował mo-
del dopasowania pracownika do środowiska pracy. Odpowiednie dopasowanie 
było według Parsonsa kryterium właściwego wyboru zawodu7.

Wadą teorii jest założenie, że jednostka może się realizować tylko w jed-
nym obszarze zawodowym, czyli wybór zawodu jest aktem jednorazowym, 
obowiązującym do końca życia kandydata. Jest to zatem teoria statyczna nie-
uwzględniająca rozwoju człowieka, zmiany zdania i poglądów, procesu podej-
mowania decyzji, osobowościowych uwarunkowań wyboru zawodu i zmien-
ności świata.

Twórcze rozwinięcie teorii cech i czynnika zawdzięczamy Johnowi L. Hol-
landowi, który skojarzył typ osobowości ze środowiskiem pracy. Podobnie jak 
Frank Parsons, John L. Holland (1919–2008) uważał, że każdego człowieka 
cechuje wyjątkowość. Holland w swojej teorii poświęcał więcej uwagi na styl 
życia jednostki oraz podkreślał rolę jej dopasowania do środowiska pracy, które 
odpowiada jej uzdolnieniom. Podstawę jego teorii stanowią założenia dotyczą-
ce typów osobowości, modeli i środowisk pracy, czynników je określających 
oraz interakcji między nimi8. 

Holland wyróżnia 6 typów osobowości, łącząc je z konkretnymi typami 
środowisk pracy9:

5  A. Paszkowska-Rogacz, op.cit., s. 34.
6 W. O’Brien, M. Karen, The Legacy of Parsons: Career Counselors and Yocational 

Psychologists as Agents of Social Change, September 2001, www.thefreelibrary.com 
pobrane w dniu 20 stycznia 2011 r.

7 A. Paszkowska-Rogacz, op.cit., s. 35.
8  Ibidem, s. 37.
9 Por. J.R. Rayman & L.M. Atanasoff (1999), Holland’s theory and career in-

tervention: thepower of the hexagon. Journal of Vocational Behavior, 55, 114–126, 
B. Rzeczkowski, op.cit., Paszkowska-Rogacz, op.cit., s. 37–38; J. Jantura, Rozwój za-
wodowy człowieka, Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, Urząd 
Pracy, Warszawa 1994, s. 15–16.
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• typ realistyczny (ang. realistić) – wykwalifikowany, konkretny, uzdolniony 
technicznie, mechanicznie, posiada zdolności manualne. Podejmuje pracę 
w zawodach: inżynier, mechanik, rolnik, elektryk.

• typ badawczy (ang. investigative) – reprezentowany przez ludzi o ścisłym 
umyśle, dociekliwych, umiejących myśleć abstrakcyjnie i analitycznie. Po-
siadają zdolności naukowe, lubią tworzyć teorie. Sprawdzają się w zawo-
dach, takich jak: badacz (np. fizyk, chemik), programista komputerowy, 
technik laboratoryjny, technik medyczny.

• typ konwencjonalny – (ang. conventional) – zorganizowany, praktyczny, 
woli bardziej pracę z danymi niż z ludźmi. Ten typ ludzi wyróżnia się zdol-
nościami urzędniczymi i rachunkowymi. Lubi porządkować, strukturalizo-
wać, segregować dane, dlatego zawody, które najczęściej pasują do niego 
to: księgowy, kasjer, pracownik biurowy, urzędnik bankowy.

• typ przedsiębiorczy (ang. enterprising) – przekonujący, otwarty, rozmowny, 
pewny siebie. Osoby, które posiadają umiejętności przywódcze i komuni-
kowania się. Sprawdzają się w takich zawodach, jak: akwizytor, zarządza-
jący, przedsiębiorca.

• typ artystyczny (ang. artistić) – twórczy, o rozwiniętej wyobraźni i estetyce. 
Osoby w tym typie podejmują pracę jako: muzyk, malarz, pisarz, dekorator 
wnętrz.

• typ społeczny (ang. social) – osoby, które poświęcają swoje życie w imię 
służby społecznej. Odznaczają się takimi cechami, jak: współpraca, em-
patia, cierpliwość w informowaniu i nauczaniu innych. Pracują zazwyczaj 
jako: nauczyciele, psychologowie, opiekunowie społeczni, misjonarze.
Holland uważał, że częściej można spotkać się z typami mieszanymi niż 

czystymi. Opracował metody diagnostyczne, pozwalające na uchwycenie 
stopnia podobieństwa osobowości jednostek do wymienionych sześciu typów. 
W wyniku zastosowania tych metod powstał profil, wskazujący na najbliższe 
3 typy badanej osobowości, zwany Kodem Sumarycznym Jednostki, np. BRK, 
oznacza kolejno B – typ badawczy do którego jednostka jest najbardziej zbli-
żona, R – typ realistyczny – podobieństwo jednostki jest nieco mniejsze; litera 
trzecia K – typ konwencjonalny, oznacza osobowość jeszcze mniej podobną10.

Założenia teorii Hollanda można podsumować w następujących stwierdze-
niach11:
1. Ludzie wyrażają swoją osobowość poprzez wybór zawodu.
2. Zainteresowania jednostki odpowiadają jej cechom osobowościowym.
3. Ludzie pracujący w podobnych grupach zawodowych mają podobne osobo-

wości.
4. Satysfakcja, zadowolenie z pracy, osiągnięcia zależą od prawidłowego wy-

boru środowiska oraz od zgodności tego środowiska z typem osobowości.

10  A. Paszkowska- Rogacz, op.cit., s. 39–40.
11  J. Jantura, op.cit., s. 15.
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5. Tylko zgodny wybór umożliwia realizację własnych umiejętności i zdolno-
ści, wyrażenie postaw i wartości.
Teoria Hollanda jest teorią deskryptywną, raczej opisującą niż wyjaśnia-

jącą źródła zachowań zawodowych. Zaletą jej jest to, że została opracowana 
na podstawie wieloletnich badań podłużnych. Niestety teoria ta obciążona jest 
błędem „cech i czynnika” – czyli nie uwzględnia zmian, jakie mogą zachodzić 
w człowieku, jego dążeniach, jak i otaczającego go środowiska12.

teorie psychodynamiczne

U podstaw teorii psychodynamicznych stoją teorie psychoanalityczne Zyg-
munta Freuda. Można w nich również odnaleźć wiele podobieństw do koncep-
cji cech i czynnika. Zarówno w teoriach cech i czynnika, jak i psychodynamicz-
nych uwzględniona jest jednostka, jej środowisko oraz wzajemne dopasowa-
nie. Jedyna różnica polega na uwzględnieniu w modelu psychodynamicznym 
wpływu rodziny na podejmowane decyzje zawodowe. W teorii cech i czynnika 
nie uwzględnia się rodziny, lecz zainteresowania i potrzeby jednostki13. Tymi, 
którzy najwięcej wnieśli do omawianych teorii są: Edward S. Bordin, Anna 
Roe i Robert Hoppock. Z wymienionych naukowców zostaną omówione wyni-
ki badań Anny Roe, której teoria jest nieustannym źródłem wielu kontrowersji 
i dyskusji naukowych, a zarazem inspiracją dla wielu badaczy.

Podstawowym założeniem teorii stworzonej przez Annę Roe jest zależność 
relacji i oczekiwań rodziców w stosunku do ich dzieci. Roe twierdzi na podsta-
wie przeprowadzonych badań, że wybory zawodowe jednostek są konsekwen-
cją postaw rodzicielskich, charakterystycznych dla okresu dzieciństwa. Okres 
wczesnego dzieciństwa z punktu widzenia psychodynamiki ma największy 
wpływ na życie i późniejsze wybory jednostki. Według Rzeczkowskiego: „Roe 
uważa, że okres ten jest źródłem nieświadomej motywacji, wpływającej na taki 
wybór zawodu, który umożliwiłby wyrażenie i zaspokojenie owych potrzeb”14. 
Od relacji dziecka z rodzicem zależy, czy dziecko wybierze zawód związa-
ny z ludźmi, czyli w biznesie, szkolnictwie, reklamie czy zawód niezwiązany 
z ludźmi, powiązany z nauką lub techniką. Rzeczkowski wymienił przytaczane 
przez Roe trzy sposoby opieki nad dzieckiem, które z kolei wpływają na wybór 
konkretnych zawodów w przyszłości:
• Podejście emocjonalne – rodzic może wybrać jedną ze skrajnych form wy-

chowania dziecka: nadopiekuńczość, charakteryzującą się wyręczaniem 
dziecka w wykonywaniu jakichkolwiek czynności, nadmierną troską i kon-
trolą, przyczyniając się do wychowywania dziecka biernego i uległego lub 

12  A. Paszkowska-Rogacz, op. cit., s. 44.
13  Ibidem, s. 53–55.
14 B. Rzeczkowski, Rozwój zawodowy człowieka, http://www.sdsiz.pK pobrane 

w dniu 20 stycznia 2011 r.
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wychowanie wiążące się z wygórowanymi oczekiwaniami wobec możliwo-
ści dziecka, czego konsekwencją jest dziecko nastawione na uzyskiwanie 
informacji zwrotnych z własnych postępowań i osiągnięć. Dzieci wycho-
wane w podejściu emocjonalnym wybierają często działalność artystyczną.

• Podejście unikające: rodzic albo lekceważy potrzeby dziecka nie w pełni je 
zaspokajając, albo je odrzuca, nie próbując w jakikolwiek sposób nawią-
zać z nim kontakt. Osoby, które wychowały się w rodzinach unikających 
kontaktu z dzieckiem wybierają później zawód niewymagający kontaktów 
z ludźmi, czyli techniczny lub naukowy.

• Podejście akceptujące – wspierające dziecko w jego rozwoju doraźnie lub 
w sposób bardziej permanentny. Dzieci tak wychowane poszukują zawo-
dów łączących zarówno aspekty personalne i niepersonalne, do których na-
leżą zawody, takie jak nauczyciel lub doradca15.
Należy nadmienić, że sukces w wyborze zawodu i późniejszej pracy w tym 

zawodzie jest dodatkowo uwarunkowany statusem ekonomicznym rodziny 
oraz uzdolnieniem danej  osoby. O ile teoria Roe okazała się odkrywcza i za-
chęcająca do dalszych badań (np. Johna Hollanda, Roberta Knappa czy Itamara 
Gatfego), to empiryczna weryfikacja nie potwierdziła jej założeń. Jednakże po-
mimo wielu zastrzeżeń stanowi ona znaczący wkład w teorie rozwoju zawo-
dowego.

teorie rozwoju

Teorie rozwoju dopełniają wcześniejsze koncepcje o zagadnienia „zmian 
w cyklu dojrzewania oraz o kształtowanie się wizji własnej osoby w kontekście 
pracy i innych ról życiowych”16. Najbardziej godna uwagi jest teoria psycholo-
giczna Donalda E. Supera, która zawiera elementy psychologii różnic indywi-
dualnych, psychologii rozwoju, osobowości i socjologii. Twierdzi on, że wpływ 
na karierę zawodową mają nie tylko czynniki indywidualne, ale i społeczne, 
gdyż jest określany przez sytuację ekonomiczną i społeczną rodziców. Istotne 
są również cechy jednostkowe, takie jak uzdolnienia i cechy osobowości. Na-
tomiast realizacja swoich potrzeb i stopień wykorzystania talentu determinuje 
poziom zadowolenia z pracy. Super odnosi się do wyboru zawodu w sposób 
elastyczny, perspektywiczny i uwzględnia rozwojowe różnice płci. Przedstawił 
4 ścieżki kariery dla mężczyzn i 7 ścieżek kariery dla kobiet.

Klasyfikacja karier mężczyzn jest następująca17:
• kariera stabilna – typowa kariera dla pracowników wysoko wykwalifiko-

wanych: menedżerów, urzędników, charakteryzująca się wczesnym rozpo-
częciem pracy zawodowej (po szkole) i zatrudnieniem bez okresu próbnego.

15  Ibidem.
16  A. Paszkowska-Rogacz, op.cit., s. 74.
17  Ibidem, s. 86.
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• kariera konwencjonalna – podobna do kariery stabilnej. Zatrudnienie pra-
cownika poprzedza faza przygotowawcza, np. staż lub próbny okres pracy.

• kariera niestabilna – typowa dla osób średnio wykwalifikowanych, urzęd-
ników i samozatrudnionych. Wzorzec zmian powtarza się według schema-
tu: brak pracy  – stabilizacja związana z pracą – brak pracy.

• kariera wielokrotnych prób – charakterystyczna dla pracowników nisko-
wykwalifikowanych, czyli częste zmiany pracy.
Natomiast kobiety zostały sklasyfikowane w inny sposób, chociaż pewne 

elementy klasyfikacji są podobne18: 
• Stabilna kariera gospodyni domowej – krótki okres zatrudnienia (cha-

rakteryzujący się zdobywaniem różnych doświadczeń zawodowych), po 
którym następuje porzucenie pracy w związku z zawarciem małżeństwa  
(w dość młodym wieku).

• kariera konwencjonalna – zaraz po szkole zatrudnienie w jednej jedno-
stce pracy, a następnie porzucenie jej w związku z zawarciem małżeństwa.

• kariera stabilnej pracy – kobieta skoncentrowana jest na karierze zawo-
dowej.

• kariera dwutorowa – łączenie obowiązków związanych z życiem zawo-
dowym, jak i obowiązkami gospodyni domowej.

• kariera przerywana – praca zawodowa jest przerywana na czas wycho-
wywania dzieci.

• kariera niestabilna – stabilizacja związana z zatrudnieniem jest poprze-
dzana brakiem pracy, ale kobiety w przeciwieństwie do mężczyzn w prze-
rwach między okresami zatrudnienia pracują w domu.

• kariera wielokrotnych prób – wzór identyczny dla obu płci, częste zmiany 
pracy.
Super zaobserwował pewne prawidłowości w stopniu zaangażowania 

w pracę zawodową i podzielił je na kilka faz19:
1. Faza wzrostu (okres dzieciństwa do 14 roku życia) – rozwijanie własnej 

tożsamości poprzez identyfikację z najbliższymi osobami w rodzinie, a póź-
niej w środowisku szkolnym.

2. Faza eksploracji (od 15 do 24 roku życia, stadium dorastania) – poznawanie 
różnych zawodów przez jednostkę.

3. Faza stabilizacji (od 25 do 44 roku życia, stadium wczesnej dorosłości) – 
dokonanie wyboru miejsca pracy i rodzaju aktywności.

4. Faza zachowania status quo (od 45 do 64 roku życia, stadium dojrzałości) – 
utrzymanie wypracowanej pozycji zawodowej.

5. Faza schyłkowa (od 65 roku życia, stadium starości) – wycofanie się z życia 
zawodowego w miejsce zaangażowania w inne formy aktywności.

18 Ibidem, s. 86.
19 E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psy-

chologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów człowieka, PWN, Warszawa 
2001, t. 2, s. 223.
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W miarę rozwoju jednostka osiąga wyższy poziom realizacji zawodowej, 
coraz częściej podejmuje samodzielne decyzje, jest też w stanie samodzielnie 
kierować swoim dalszym rozwojem zawodowym, w miejsce ustępujących 
wzorców osób dla niej znaczących. Ponadto wybór zawodu na określonym 
etapie rozwoju zawodowego człowieka pozwala na podjęcie działań wycho-
wawczych zmierzających w kierunku podjęcia trafnych decyzji edukacyjnych 
i zawodowych20. Super po raz pierwszy w psychologii opisał zawodowy roz-
wój człowieka w sposób wyczerpujący. Wyniki jego badań powstały w oparciu 
o rzetelnie udokumentowane dane empiryczne, w pełni weryfikowalne.

teorie kognitywno-społeczne

Teorie kognitywno-społeczne lub według innych źródeł poznawczo-spo-
łeczne powstały w latach 60. Ich przedstawicielami byli John D. Krumboltz 
ze współpracownikami Anitą Mitchell i G. Brianem Jonesem oraz David V. 
Tiedeman ze współpracownikami Robertem O’Harą i Anną Miller-Tiedeman, 
którego teorię omówię tu bardziej szczegółowo.

Tiedeman w opisie rozwoju kariery zawodowej oparł się na modelach roz-
woju kryzysu Erica Eriksona. Erikson wymienia osiem okresów rozwojowych, 
które następują po sobie, dopiero „gdy zajdą określone wydarzenia psycho-
logiczne21”. Są to następujące okresy: okres niemowlęcy (do 2. roku życia), 
wczesne dzieciństwo, wiek zabaw, wiek szkolny, okres dorastania, młodzień-
cza dojrzałość, dorosłość (od 25 roku życia do 65. roku życia), późna dojrza-
łość22. Wraz z okresami rozwojowymi człowiek przechodzi osiem kryzysów, 
których przebieg konstytuuje w przyszłości osobowość jednostki. Erikson kła-
dzie szczególny nacisk na okres dorastania, gdyż w tym stadium dokonuje się 
przejście od dzieciństwa do wieku dojrzałego. Związane są z nią takie procesy, 
jak: kształtowanie tożsamości, kryzys tożsamości, rytualizacja afiliacyjna i ge-
neracyjna23. Teoria Tiedemana zakłada wpływ rozwoju dziecka i relacji z rodzi-
cami na psychikę jednostki i późniejszy wybór ścieżki zawodowej. Twierdzi 
on, że zaburzenia procesów wymienionych przez Eriksona mogą wpłynąć na 
błędną decyzję wyboru zawodu. Stworzył on w związku z tym siedmioetapowy 
model podejmowania trafnych decyzji wyboru zawodu, który składa się z: ba-
dania oznaczającego poszukiwania przypadkowe (14–18 lat); krystalizacji celu 
zawodowego (18–21 lat); wyboru polegającego na implementowaniu celu za-
wodowego w życie (18–25 lat); wyjaśniania, czyli podjęcia ostatecznej decyzji 

20  A. Paszkowska-Rogacz op.cit., s. 100, za: M. Czerwińska-Jasiewicz, Psycholo-
giczne problemy wyboru zawodu, Wyd. UW, Warszawa 1991.

21  B.M. Newman, Ph.R. Newman, Development Trough Life. A Psychosocial ap-
proach. Homewood, III, The Doresey Press, 1984, s. 30, [w:] A. Brzezińska, Społeczna 
psychologia rozwoju, t. 3, Scholar, Warszawa 2004, s. 227

22 E.H. Erikson, Dopełniony cykl życia, tłum A. Gomora, Poznań 2002, s. 81–90.
23 A. Paszkowska-Rogacz, op.cit., s. 81–90.
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(18–25 lat); indukcji, kiedy następuje zwiększenie własnej odpowiedzialności 
(21–30 lat); zmiany wyrażającej się w zdecydowaniu i coraz mniejszym wa-
haniem w podejmowaniu decyzji (21–30 lat) oraz integracji charakteryzującej 
się poczuciem zadowolenia z własnych decyzji i wyborów (wiek 30–40 lat)24. 
Etapy podejmowania trafnych decyzji są procesem zintegrowanym i niektóre 
z nich występują jednocześnie w tym samym czasie. Kognitywny proces rozpo-
czynający się od introspekcji jednostki do uzewnętrznienia w postaci realizacji 
podjętej decyzji stanowi ważny nowy element w teorii rozwoju zawodowego.

Autorzy tej teorii, uprzedzając zarzuty innych naukowców, twierdzą, że ich 
teoria daje możliwość analizy procesu decyzyjnego, który uważają za głów-
ne kryterium rozwoju. Jednocześnie zaznaczają, że ich analiza nie obejmuje 
przedmiotu decyzji. Model ten można uznać za teoretyczny, w którym brak jest 
weryfikacji empirycznej. Jednakże wnosi całkowicie nowe spojrzenie na prze-
bieg procesów decyzyjnych dotyczących wyboru zawodu25.

Planowanie ścieżki kariery zawodowej

Syntezy etapów życia zawodowego z planowaniem ścieżki kariery zawo-
dowej dokonał Marek Suchar, założyciel IPK, jednej z najstarszych polskich 
firm doradztwa personalnego. Podstawą jego teorii jest opracowanie 4 etapów 
życia zawodowego Aleksego Pocztowskiego, który z kolei stworzył je w opar-
ciu o analizy koncepcji Edgara Scheina, Donalda Supera, Henry’ego Webbera 
i innych. Etapy te po modyfikacji Suchara zostały przedstawione następująco26:
• I etap, który trwa do 25–30 roku życia,
• II etap jednostki osiągają od 25–30 roku życia do 35–45 roku życia,
• III etap zajmuje od 35–40 roku życia do 60–65 roku życia,
• IV etap od 60–65 roku życia do końca czynnej aktywności zawodowej. 

Suchar uzupełnił etapy życia zawodowego o aspekty planowania kariery 
zawodowej, takie jak: mocne strony zawodowe, doświadczenie jednostek oraz 
zmianę wartości, potrzeb i celów życiowych. W każdym z etapów zostały okre-
ślone priorytety planowania ścieżki kariery zawodowej uwzględniające rodzaj 
doświadczeń zawodowych, kompetencje zawodowe, źródła przewagi konku-
rencyjnej, przestrzeń osiągnięcia sukcesu i wytyczne rozwojowe.

I etap charakteryzuje się pierwszymi doświadczeniami w pracy zawodo-
wej, w której istotne jest wykorzystanie nabytej podczas studiów i innych za-
jęć wiedzy i dotychczasowych umiejętności. Dlatego na tym etapie o sukcesie 
i rozwoju zawodowym decydują: kierunek i typ studiów, prestiż skończonej 
uczelni, wykształcenie, staże, prace dorywcze i jakość zdobytego wykształce-

24 Zob. Ibidem, s. 111 i B. Rzeczkowski, Rozwój zawodowy człowieka, http://www.
sdsiz.pl, pobrane w dniu 20 stycznia 2011 r.

25 A. Paszkowska Rogacz, op.cit., s. 115.
26 M. Suchar, Kariera i rozwój zawodowy, ODiDK, Gdańsk 2003, s. 17.
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nia. Suchar podkreśla, że w tej fazie ważne jest nie samo doświadczenie zawodowe, 
ale gotowość do wykonywania danego zawodu pracownika oraz jego predyspozycje 
i umiejętności (np. szybkość przyswajania wiedzy, umiejętności interpersonalne). 
Istotną przewagą konkurencyjną na tym etapie może być wyjątkowość wykształ-
cenia, np. studia bankowości, studia informatyczne, szkoła pielęgniarska. Jest to 
etap tworzenia swojego CV, dlatego ważna jest praca lub staż w firmie o rozwiniętej 
strukturze organizacyjnej lub w firmie specjalistycznej, która pomoże w kształtowa-
niu umiejętności związanych z późniejszą specjalizacją zawodową27.

II etap jest czasem zdobywania odpowiednich doświadczeń zawodowych, 
właściwych dla wybranej ścieżki kariery zawodowej. Charakteryzuje się konty-
nuacją implementacji wcześniej zdobytej wiedzy w szkole do środowiska pracy 
oraz wykorzystaniem doświadczenia zawodowego zdobytego w poprzednim 
etapie. W tym czasie następuje albo głęboka specjalizacja, czyli zdobywanie do-
świadczenia w wąskim, specjalistycznym zakresie zawodowym, albo uniwer-
salizacja polegająca na rozszerzaniu wiedzy. Istnieją na tym etapie dwa źródła 
przewagi konkurencyjnej w budowaniu swojej ścieżki kariery: wykształcenie 
wyższe (lub średnie) i uzupełnienie tego wykształcenia (studia podyplomowe), 
jak i wszelkiego rodzaju kursy specjalistyczne oraz doświadczenie zawodowe, 
które może wynikać z różnorodności zajmowanych stanowisk w danej firmie 
lub pracy w wielu firmach na różnych stanowiskach. W tym okresie pracow-
nicy uzupełniają swoją wiedzę o procedury  technologiczne, rozwiązania or-
ganizacyjne w przedsiębiorstwie, poznawanie nowych metodologii. Jak pisze 
Suchar „z czasem doświadczenie staje się głównym wskaźnikiem potencjału 
zawodowego danej osoby, a priorytetem na tym etapie są środki do osiągnięcia 
bezpośredniego sukcesu: awans, uznanie, korzyści finansowe, władza”28.

III etap jest kontynuacją wybranej już ścieżki kariery zawodowej.  
W tym czasie pracownik korzysta z umiejętności i nabytych już kompetencji 
na poprzednich etapach. Potencjał zawodowy zależy od zdobytej specjaliza-
cji w danym zawodzie lub od innych umiejętności zawodowych. Doświad-
czenie zawodowe pracownika jest zróżnicowane, potwierdzone wieloletnim 
stażem pracy na różnych stanowiskach i w różnych zakładach pracy, co sta-
nowi przewagę konkurencyjną jednostki. Dzięki temu pracownik rozpatruje 
wyzwania zawodowe w sposób holistyczny, ma zdolności przewidywania bie-
gu wydarzeń w oparciu o własne doświadczenia. Pracownicy szczególnie ukie-
runkowani w myśleniu abstrakcyjnym i całościowym postrzeganiu problemów 
w danej branży stają się doradcami, mentorami, specjalistami, menedżerami. 
Według Suchara funkcje zawodowe pracowników tego etapu wyróżniają się: 
umiejętnością podejmowania trafnych decyzji, stanowczością, odpowiedzial-
nością, konsekwencją i profesjonalizmem29.

27  Ibidem, s. 17–20.
28  Ibidem, s. 21.
29  Ibidem, s. 23–24.
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Natomiast IV etap dla niektórych pracowników oznacza koniec czynnego 
życia zawodowego, czyli przejście na emeryturę. Jednak niektórzy są nadal 
czynni zawodowo, pełniąc rolę niejako „instytucji mędrców”, zasiadają w ra-
dach nadzorczych, prezydiach, zawodach artystycznych, naukowych, działal-
ności gospodarczej lub innych. Na tym etapie szczególnie cenne kompetencje 
pracownicze to globalne podejście do rozwiązywania problemów i podejmo-
wania decyzji, strategiczne planowanie aktywności i działań firmy oraz umie-
jętność wszechstronnego i syntetycznego analizowania zjawisk30.

Powyższy opis etapów życia zawodowego, przewag konkurencyjnych 
i zdobywania doświadczenia jest bardzo uproszczony, nie bierze on pod uwagę 
wielu sytuacji życiowych, które uwzględniły na przykład modele kariery zawo-
dowej Donalda E. Supera, rozróżniając odmienność decyzji podejmowanych 
przez kobiety i mężczyzn na różnych etapach ich życia (np. przerwa w karierze 
zawodowej związana z wychowywaniem dzieci). Istotnym wydaje się również 
zwrócenie uwagi na cechy charakteryzujące nowoczesne podejście do plano-
wania ścieżek kariery zawodowej. W przeciwieństwie do karier tradycyjnych 
współcześnie kariery są realizowane w zmiennym środowisku i wymagają 
nieustannego aktualizowania osobistych zasobów. Marzena Syper-Jędrzejczak 
zauważa, że obecnie wymaga się od pracownika elastyczności oraz rozwoju 
wielopłaszczyznowego. W związku z tym pewne etapy kariery są trudne do 
długodystansowego planowania. Tempo zmieniających się technologii, ogólny 
dostęp do Internetu i szybki przepływ informacji wymaga nieustannego ak-
tualizowania swojej wiedzy i kwalifikacji31. Nie pozostaje to bez wpływu na 
teorie rozwoju zawodowego, zwłaszcza uwzględniając dynamiczny aspekt pla-
nowania ścieżek zawodowych.

Recenzentka: Renata Góralska
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Summary

Phases of vocational life and foundations of career path planning

The aim of this paper is to discuss different theories of vocational consuel-
ling concerning the career path planning. The autor characterizes conceptions 
of vocational development: tracits and factor theory, psychodynamic theories, 
developmental theories, cognitive-social theories. Then she discusses the pro-
cess of career path planning in four phases, paying special attention to changes 
in contemporary vocational life that make the process coutinning and multidi-
mensional.


