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„DORADCA  ZAWODOWY” –  OKOPANY  
KONSERWATYSTA  –  SZKODLIWY 

ANACHRONICZNY  DZIAŁACZ,   
CZY  POMOCNĄ DŁOŃ  WYCIĄGAJĄCY  

SPOLEGLIWY  OPIEKUN?* 

Pytanie zawarte w tytule tego wystąpienia zrodziło się na skutek lektury 
prac dotyczących działalności doradców zawodu, zgodnie z urzędowymi do-
kumentami, ale mylnie, wbrew logice, nazywanych „doradcami zawodowy-
mi”1 oraz osobistym z nimi spotkaniem.   

W 2007 roku na konferencji w Szczawnie Zdroju2 doradcy zawodu  opi-
sywali w swoich wystąpieniach rzeczywistość doradczą. Bardzo rzeczowo, 
z wysoką kulturą słowa i merytoryczną kompetencją, przedstawiali codzienne 
działania wynikające z przyjętych zadań. Szczegółowo rysowali obraz doradz-
twa w kilku instytucjach, a dzięki wystąpieniom i głosom w  dyskusji, w moim 
przekonaniu, wszyscy uczestnicy mieli wgląd w doradztwo w szerokiej per-
spektywie.  

Powstał zatem obraz dynamicznych, innowacyjnych działań z klientem 
i dla klienta w instytucji poradniczej. Ukazano ludzi pracujących z drugim 
człowiekiem, którzy są pasjonatami swojej pracy, pokonując trudy dnia co-
dziennego. Był to obraz szerokiego spektrum ofert dla osób bezradnych nie 

                                                           
* Jest to niepublikowany, rozszerzony tekst wystąpienia na konferencji pn.:  

Wymiar współczesnego doradztwa zawodowego w Polsce i na Świecie, Częstochowa 
1–3 października 2007 r. 

1  Powszechnie wiadomo, że poradę w wyborze zawodu można uzyskać zarówno 
od osób, które zawodowo są przygotowane do roli doradcy, jak i od osób przygod-
nych, nieprzygotowywanych do tej roli. Zauważyłem jaki mają kłopot ci autorzy, 
którzy  termin „doradca zawodowy” traktują jako świętość, bo jest zapisany w urzę-
dowych dokumentach i stosują rozmaite „łamańce” językowe, by na  określenie  osoby 
zawodowo parającej się doradzaniem zawodu nie używać bełkotliwego terminu „za-
wodowy doradca zawodowy”. Najczęściej używa się konstrukcji „profesjonalny do-
radca zawodowy”, „osoba profesjonalnie udzielająca porad zawodowych”, „wykształ-
cony doradca zawodowy” itp.  

2 Konferencja  pn.: Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym – rzeczywistość 
i możliwości rozwoju z wykorzystaniem funduszy unijnych. Szanse i bariery została 
zorganizowana przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia 
Nauczycieli w Wałbrzychu przy współudziale Urzędu Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego, Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu oraz Akademię 
Ekonomiczną we Wrocławiu.  
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tylko z racji wyraźnej ułomności ciała lub umysłu skazującą ich na wyklucze-
nie, ale również dla tych, którym wykluczenie grozi ze względów społecz-
nych. 

 Ponadto przedstawiono ludzi pragnących sprostać wyzwaniom współ-
czesności, będących w czołówce podmiotów wywołujących przemiany spo-
łeczno-ekonomiczne. Był to również obraz ludzi często samotnych w działa-
niu, trafiających w próżnię społeczną, nie zawsze docenianych przez otocze-
nie, umiejących znaleźć partnerów do współpracy oraz ludzi działających 
w sytuacji ryzyka wywołanego konkurencyjnymi ofertami adresowanymi do 
potencjalnego klienta, przede wszystkich ze strony mediów, ale również in-
nych podmiotów.  

Natomiast nie był to obraz ludzi, którzy reagują na każde wyzwanie ryn-
ku pracy, stwarzającego doradcom sytuacje, wobec których są bezradni, bo-
wiem wiele z nich  ma często charakter dylematów. 

 Wspomniane wypowiedzi pozwoliły nie tylko na zarysowanie obrazu 
działalności doradców zawodu, ale również na naszkicowanie typów dorad-
ców,  spośród których wyróżniłem trzy. 

Pierwszy z nich nazwałem  „okopanym  konserwatystą”,  który ma 
skonstruowaną konserwatywną wizję świata, jako uładzonej struktury, w któ-
rej zawsze jest zapotrzebowanie na rzemieślników różnych branż, wykwalifi-
kowanych pracowników i są możliwości zdobycia określonych kwalifikacji 
zawodowych, przede wszystkim w instytucjach kształcenia formalnego. Jest to 
jego wizję i taką wizję przedstawia klientowi, unikając jednak jej wartościo-
wania.   

„Szkodliwym anachronicznym działaczem” nazwałem doradcę o po-
stawie misyjnej, który również ma swoją wizję świata,  zbudowaną bardziej na 
wierze niż na wiedzy. Co więcej, jest przekonany, że jedynie jego wizja świa-
ta, człowieka i jego roli w świecie jest słuszna, a kto jej nie podziela zasługuje 
na potępienie. Jego postawę wobec innych ludzi ilustruje wypowiedź: Ja je-
stem tolerancyjny,  a jak widzę człowieka nietolerancyjnego to bym go za-
strzelił.  

Trzeci typ doradcy, opiekuna spolegliwego,  określiłem  mianem za-
czerpniętym od profesora T. Kotarbińskiego, wedle którego opiekun jest wte-
dy spolegliwy, kiedy można zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi 
wszystko, co do niego należy, że będzie pewnym oparciem w trudnych oko-
licznościach.   

Mając więc z jednej strony obraz działalności doradców zawodu,  z drugiej 
– typologię doradców zawodu,  postanowiłem spojrzeć  na oferty rynku pracy. 
Uczyniłem to  nie z perspektywy profesjonalnego badacza tej sfery życia spo-
łecznego, lecz  laika, dla którego źródłem wiedzy o zapotrzebowaniu rynku na 
określone zawody są drobne ogłoszenia prasowe w dziale „dam pracę”3. Wysze-

                                                           
3 Analizie poddałem ogłoszenia – oferty pracy ukazujące się w regionalnej  

– wrocławskiej i krakowskiej – mutacji „Gazety Wyborczej”.  
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dłem z założenia, że uzbrojony w taką wiedzę mogę podjąć  próbę może nieco 
innego spojrzenia  na opisywaną i proponowaną przez poradoznawców działal-
ność doradcy zawodu.  

Już pobieżne przeczytanie tych ogłoszeń daje podstawę do ujęcia wszyst-
kich poszukiwanych pracowników w kilka większych  kategorii. Do pierwszej 
należą osoby mające konkretny zawód, których tradycyjnie nazywa się  rze-
mieślnikami. W związku z tym pracodawca poszukując rzemieślnika nie precy-
zuje jego kompetencji tylko wymienia nazwę zawodu:  Blacharz – dekarz; Fir-
ma budowlana zatrudni pracowników: murarzy, stolarzy, płytkarzy, zbrojarzy, 
dekarzy, pomocników budowlanych; Glazurników, gipsiarzy-fachowców;  Mu-
rarzy, tynkarzy; Murarzy, cieśli; Ślusarza, spawacza. 

Do  kategorii rzemieślników zaliczyłem również poszukiwanych kierow-
ców: zatrudnię Kierowcę C +paszport; Kierowcę TIR z wizą RUS; Kierowcę 
kategorii C+E; Kierowcę kat. C+E transport międzynarodowy; Kierowcę kat. B 
z doświadczeniem; Firma cukiernicza przyjmie kierowcę. Inni poszukiwani 
rzemieślnicy to: cukiernik, fryzjer, frezer, kucharz, masarz, mechanik samocho-
dowy, piekarz,  spawacz.  

Niektórzy pracodawcy poszukując rzemieślnika, kierując się wiedzą 
i mając wyobrażenie, jaką pracę ma wykonywać, rozszerzają ogłoszenie 
o umiejętności fachowe, względnie o  cechy osobowości, np.: Firma przyjmie 
do pracy malarzy, szpachlarzy z doświadczeniem i umiejętnością obsługi 
agregatów malarskich do gładzi; Firma transportowa EKSPRES poszukuje 
KIEROWCY (kat. B) w transporcie międzynarodowym, mówiącego po angiel-
sku lub francusku, pilnie, dyspozycyjnego, od zaraz; Zatrudnię odpowiedzial-
nych, niepijących budowlańców do dociepleń i innych robót budowlanych; 
Kucharza zmianowego zatrudni firma cateringowa. Poszukujemy osób o po-
ważnym stosunku do pracy i kreatywnych.  

Myślę że doradca zawodu, dysponując informacjami o zapotrzebowaniu 
rynku pracy na kwalifikowanych rzemieślników oraz wiedzą z zakresu  zawo-
doznawstwa, poznawszy kandydata do pracy  jest w stanie udzielić trafnej 
porady klientowi. Uczyni to nawet wówczas, gdy ma skonstruowaną konser-
watywną wizję świata, jako uładzonej struktury, w której zawsze jest zapo-
trzebowanie na rzemieślników różnych branż i są możliwości zdobycia okre-
ślonych kwalifikacji zawodowych. Prawdopodobnie nie będzie miał kłopotu 
z udzieleniem porady doradca o postawie misyjnej, nastawiony na ulepszanie 
dotychczasowej i wskazywanie, wedle niego, „właściwej” drogi życiowej 
niemal każdemu klientowi, bowiem chodzi o bardzo konkretne zawody. Rów-
nież i trzeci typ doradcy określony mianem zaczerpniętym od profesora 
T. Kotarbińskiego, nie powinien mieć trudności z udzieleniem trafnej porady, 
dlatego że wymagania kwalifikacyjne są w miarę precyzyjne.   

Analogiczną jest sytuacja doradcy w przypadku doradzania zatrudnienia 
poszukiwanych pracowników, których zaliczyłem do kolejnej kategorii nazy-
wając ich  specjalistami z wyższym wykształceniem: Prywatne Przedszkole 
– mgr wychowania przedszkolnego;  Anglistów, germanistów; Uczelnia w (...) 
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zatrudni na pierwszy etat samodzielnych pracowników nauki (także emeryto-
wanych z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, w dziedzinie filologii 
lub politologii; Apteka zatrudni magistra farmacji; Zatrudnię młodego inży-
niera geodezji (bez uprawnień); Biuro projektowe zatrudni architekta; Inży-
niera mechanika i inżyniera elektryka.  

Kolejną kategorię poszukiwanych  pracowników nazwałem niekwalifi-
kowanymi pracownikami fizycznymi. Oferenci w ogłoszeniach podają tylko 
rodzaj pracy jaką mają wykonać, np.: Do rolnictwa z mieszkaniem; Pracownik 
fizyczny do prac porządkowych i segregacji; Praca w gospodarstwie rolnym, 
zakwaterowanie; Pracownika do stolarni; Osoba do sprzątania; Pomoc do-
mowa do domu pełnego psów pod Warszawą.  

Sądzę, że również w tym przypadku, nie tylko doradca „konserwatysta” 
nie będzie miał kłopotów z udzieleniem porady, jeśli ktoś zwrócił się do niego 
w sprawie tego rodzaju pracy.   

Trzecią wielką kategorię  poszukiwanych pracowników nazwałem han-
dlowcami, do której zaliczyłem zarówno sprzedawców, jak i tzw. przedstawi-
cieli handlowych. Pracodawcy w przypadku handlowców w ogłoszeniach 
znacznie różnicują wymagania jakie stawiają kandydatom do pracy. W przy-
padku sprzedawców na ogół jest krótkie – czasami jednowyrazowe – określe-
nie branży, np.: Sprzedawca do cukierni; Sprzedawcę tkanin; Kasjer- 
-sprzedawca; Ekspedient spożywczy;  Sklep ogólnospożywczy zatrudni na 
stanowisku kasjer-sprzedawca; Zatrudnię na stałe do sprzedaży na stoisku 
handlowym koło hali targowej.  

Natomiast ogłoszenia o zapotrzebowaniu przedstawiciela handlowego są 
bardziej rozbudowane. W niektórych podaje się tylko wymagania, a w innyc 
także zakres obowiązków i/lub wyszczególnione apanaże,  np.: Przedstawiciel 
regionalny na teren południowej Polski – handlowiec, doradca. Od kandyda-
ta oczekujemy: wykształcenie wyższe ogrodnicze, doświadczenie w branży 
ogrodniczej, płynna znajomość języka angielskiego, rzetelna wiedza z dziedzi-
ny ogrodnictwa, zdolności handlowe oraz praktyczne podejście do pracy 
w terenie, posiadanie prawa jazdy, wysoki poziom zdolności interpersonal-
nych, umiejętność pracy w grupie; Specjalistów ds. sprzedaży  w Polsce. Za-
daniem pracownika  jest prowadzenie aktywnej współpracy z klientami oraz 
rozpoznawanie ich potrzeb maszynowych. Od kandydata oczekujemy znajo-
mości maszyn i narzędzi do obróbki drewna, doświadczenia w handlu, łatwo-
ści nawiązywania kontaktów, gotowości do częstych podróży krajowych i za-
granicznych, znajomości języka niemieckiego, znajomości środowiska Micro-
soft Windows. Posiadanie prawa jazdy. Ze swej strony zapewniamy: pracę 
w stabilnym przedsiębiorstwie o wieloletniej tradycji, szkolenie w Polsce, 
Niemczech i Austrii, atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe i prowizyjne, 
samochód.   

Myślę, że również i w tym przypadku doradca może udzielić kandydatowi 
w miarę trafnej porady.  
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Jednakże życie doradcy zawodu byłoby zbyt proste, gdyby rynek pracy ofe-
rował jedynie pracę dla rzemieślników, handlowców  i określonych specjalistów 
z wyższym wykształceniem.    

Pojawia się bowiem zapotrzebowanie na pracowników, o których zawodo-
znawcy niewiele piszą bądź w ogóle nie uwzględniają ich istnienia. Pierwszą 
grupę takich pracowników można nazwać  opiekunami, np.: Do prowadzenia 
domu dla dwóch osób (osoba dorosła i nastolatka) panią bez zobowiązań z za-
mieszkaniem na stałe, do lat 55; Opiekunka do dziecka specjalnej troski;  Opie-
kunka z zamieszkaniem w Warszawie z doświadczeniem; Opiekunkę do dwóch 
chłopców z zamieszkaniem ok. Warszawy; Opiekunkę do dzieci 3 i 4 lata, z za-
kwaterowaniem, ubezpieczenie; Opiekunkę osób starszych z zakwaterowaniem; 
Opiekunkę do chorych z zamieszkaniem w Warszawie; Gosposi młodej 
z zamieszkaniem, może być studentka zaoczna. 

Doradca musi pamiętać, że nie każdy może być opiekunem chorych, innych 
cech umysłu i charakteru wymaga opieka nad dzieckiem specjalnej troski, z zu-
pełnie innych gosposia, która na dodatek musi być młoda. Sądzę, że niezależnie 
od zarysowanego typu  doradców, każdy z nich w tej sytuacji miałby trudności 
z udzieleniem trafnej porady. Niemniej jednak mógłby się znaleźć doradca o po-
stawie misyjnej, który mając na względzie jedynie własną wizję świata prefero-
wałby określone pola „opieki” w zależności od tej wizji, a ta niekoniecznie była-
by zgodna z rzeczywistością. 

Inną grupę poszukiwanych pracowników, można nazwać wielofunkcyjny-
mi, bowiem pracodawca nie określa rodzaju wykonywanych prac, np.: Młodych, 
dyspozycyjnych. Prawo jazdy kategorii B; Młodych, pilnie; Zatrudnię w ele-
ganckim lokalu miłe panie z zakwaterowaniem; Szukamy do współpracy pani 
w nocnym klubie. Wysokie zarobki!!! Przyjazna atmosfera! Całkowity luz! TO 
NIE JEST AGENCJA!!!; 10 osób do lat 35; Praca fizyczna i umysłowa na stałe, 
wiek do 28 lat; Ciekawa praca, atrakcyjne zarobki. Wymagania: kreatywność 
miła aparycja, samochód; 5 osób do 3 działów, do 25 lat; Zadzwoń tylko,  kiedy 
masz motywację do zarabiania;  Miłe, zwyczajne dziewczyny zapraszamy do 
współpracy. Domowa atmosfera, super zarobki, zakwaterowanie, wypłata co-
dziennie, dyskrecja. Tego typu ogłoszenia są bardzo  nieprecyzyjne, niektóre 
z nich aluzyjnie ocierają się o tak zwany „seks biznes”, ale jednoznacznie takie-
go wniosku wyciągnąć nie można. Są jednak bliskie ogłoszeniom,  w których 
pracodawcy jednoznacznie komunikują,  że chodzi o pracowników świadczą-
cych usługi seksualne, np.:  Atrakcyjne miłe panie 18–25 lat zatrudnię od zaraz 
do prywatnych spotkań z panami. Dzienne zarobki już od 700 zł i więcej. Za-
pewniam mieszkanie, pomoc na starcie i dyskrecję; Zatrudnię młode, ładne 
dziewczyny pryw. spotkania z panami (pisownia oryginalna – J.K.), najwyższy 
poziom, dyskrecja, pomoc na starcie, wysokie zarobki; Jesteś młoda i ładna 
i masz sexapil? Chcesz zarabiać 500€ dziennie? Club w okolicy Kolonii, miła 
atmosfera, wyżywienie i noclegi. Mówimy po polsku. Wszystko legalnie. Za-
dzwoń! Czekamy na twój telefon. 
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Jestem przekonany, że do doradcy zawodu nie trafiają osoby, które prze-
czytawszy takie ogłoszenie mają wątpliwości. Co więcej sami doradcy nie 
zabiegają o nie, albowiem i sama „materia” jest niesłychanie trudna.  

Pojawia się bowiem pytanie w jaki sposób i czy w ogóle reagować na 
fakt, że rynek pracy oferuje młodzieży zatrudnienie w agencjach towarzyskich, 
jako mniej lub bardziej kamuflowanych domach publicznych, lub innych for-
mach zatrudnienia, w których można sprzedawać jedynie swoją cielesność? 
Czy  okopać się w tradycyjnej wizji świata i ten sektor usług  po prostu igno-
rować, jako nieważny, lub nieistniejący nie wspominać o nim młodzieży?  
A może, aby być w zgodzie z własnym sumieniem, pokazać, że taki rynek 
usług istnieje i bardzo ostro potępiać wszystkich, którzy go wykreowali,  
zgodnie z prawem realizują go, odmawiać człowieczeństwa osobom świad-
czącym  takie usługi i w ten sposób realizować ważną misję społeczną?  
A może podjąć dialog na ten temat z młodzieżą, wskazując pułapki i niebez-
pieczeństwa czyhające na młodych ludzi, mających zamiar  podjąć  taką pracę 
i wspólnie z nimi szukać rozwiązań, ze świadomością, że młodzież odrzuci 
argumentację doradcy zawodu? Nie umiem na te pytania udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi. Nie umiem również odpowiedzieć na pytanie jakby się za-
chował doradca zawodu, gdyby o poradę zwrócił się do niego hipotetyczny, 
młody człowiek, czy podjąć pracę za 500€ dziennie w klubie w Kolonii 
w miłej atmosferze? 

Konkludując mogę jedynie  powiedzieć, że wielu doradców zawodu  mi-
mo wysokich kompetencji,  uzbrojonych w wiedzę poradoznawczą we wszyst-
kich  jej wymiarach, zaangażowanych  w pracę,  z pasją  wykonujących  swoją 
misję – nie tylko zawód – wobec pewnych ofert rynku pracy wykazuje więk-
szą bezradność niż ich potencjalni klienci. 

  
Summary 

 
Counselor – conservatist – harmful anachronistic activist  

or caring protector with helping hand? 
 
In the paper a typology of counselors is discussed, that consist of three 

types: conservatist, harmful anachronistic activist and caring protector. Each 
of them has specific traits in counseling practice. Despite the type, the author 
underlines a necessity of good actual knowledge about the labour market to 
fulfill their tasks effectively. He enumerates categories of employees that are 
most wanted: craftsman, highly educated specialists, non-qualified physical 
workers, businessmen, protectors and multifunctional workers. 

 
 
 


