
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI              ▪               POLSKIE TOWARZYSTWO PROFESJOLOGICZNE 

Problemy Profesjologii                                                                                                                                  1/2017 

 

 

Czesław Plewka 

Politechnika Koszalińska 

 
 

PROFESJONALISTA NA NOWE CZASY 
 
 

Osoba, która wie JAK, zawsze znajduje pracę. 
Osoba, która wie DLACZEGO, zawsze będzie 

jej szefem. 
— Alanis Morissette 

 
Dyplom nie oznacza, że człowiek jest produk-

tem skończonym, ale przesłanką, że jest on 

przygotowany do życia. 
— ks. Edward A. Malloy 

 

 

Streszczenie 

Nieustanny rozwój większości procesów cywilizacyjnych (w tym: techniki i nowoczesnych tech-
nologii wytwarzania, systemów informacji, organizacji pracy itp.) sprawia, że ciągle rosną wy-
magania formułowane pod adresem osób funkcjonujących w owej cywilizacji. Rośnie zapotrze-
bowanie na człowieka, nie tylko na takiego, który uzyskał dyplom renomowanej uczelni, ale 
głównie na takiego, który zdobytą w procesach edukacyjnych wiedzę i umiejętności potrafi nale-
życie spożytkować na użytek własny i swojego otoczenia. Osoba, która ma wysokie kompetencje, 
potrafi myśleć holistycznie, poszukiwać nowych innowacyjnych rozwiązań i skutecznie je wdra-
żać w życie realizując ambitne cele, rozumie innych, dba o swój nieustanny rozwój osobowy  
i zawodowy itd. Słowem jest kompetentnym fachowcem, urzędnikiem, czy menadżerem (okre-
ślany mianem profesjonalisty) zmierzającym do osiągania profesjonalizmu. Problematyce profe-
sjonalizmu i pożądanym cechom, które winny charakteryzować profesjonalistę poświęcone zo-
stały rozważania zawarte w niniejszym tekście. 

Słowa kluczowe: profesjonalizm, profesjonalista, charakterystyka współczesnej cywilizacji. 
 
NEW TIMES PROFESSIONAL  

 

Abstract 

Continuous development of the majority civilization processes (including technology and ad-
vanced manufacturing technology, information systems, organization of work, etc.) makes a con-
stant grow of demands formulated to the people operating in this civilization. There is a growing 
demand not only for man, who graduated from prestigious universities but mainly for man, who 
is able to properly use the knowledge and skills gained in process of learning for their own use 
and their surrounding areas. A person who is highly competent, can think holistically, looking for 
new innovative solutions and effectively implement them in life pursuing ambitious goals. A man 
who understands the other, take care of his continuous personal and professional development 
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etc. In one word he is a competent expert, officer or manager (referred as professional) aimed to 
achieve professionalism. Issues of professionalism and a desirable feature that should characterize 
a professional devoted to the considerations contained herein. 

Key words: professionalism, professional, characteristics of modern civilization. 

 

 
 

Wstęp 

 
Żywię nadzieję, że oba aforyzmy przytoczone na początku tego tekstu stanowią dobrą ilustrację 
sytuacji człowieka aspirującego do godziwego funkcjonowania w warunkach nowej, nieustan-
nie zmieniającej się rzeczywistości. Owe zmiany, czy inaczej przemiany cywilizacyjne, mają 
charakter ciągły bądź incydentalny (sytuacyjny). W przypadku większości procesów cywiliza-
cyjnych, przemiany te mają charakter ciągły i zazwyczaj, w większym lub mniejszym stopniu, 
dotyczą wszystkich sfer otaczającej nas rzeczywistości. Ich naturalnym celem i zarazem skut-
kiem jest rozwój owej cywilizacji, w której podmiotem jest (albo przynajmniej powinien być) 
człowiek. Zazwyczaj to on jest sprawcą, ale również beneficjentem owych przemian. W pew-
nym stopniu będąc sprawcą owych przemian, sam wpływa zarówno na ich zakres, jak i dyna-
mikę. Natomiast jako ich beneficjent uzyskuje określone profity w zakresie własnego rozwoju 
(w tym rozwoju zawodowego), poziomu i komfortu życia, osiągania satysfakcji, możliwości 
spełniania swoich marzeń i realizacji planów życiowych, a także wielu innych korzyści. Żeby 
jednak owe profity mógł osiągać, to (jak wynika z myśli ks. E.A. Malloya wyrażonej w motcie 
do niniejszego artykułu) ów człowiek nie może być „skończonym produktem”. Bazując na 
swoich dotychczasowych zasobach musi on w sposób nieustanny zmierzać do profesjonalizmu. 

Profesjonalizm jest tu rozumiany jako swoistego rodzaju konstelacja wiązana na ogół  
z osobistymi i zawodowymi aspektami odnoszonymi do danej profesji oraz kulturowo uzasad-
nionymi standardami1 stanowi przedmiot rozważań dotyczących jednostki funkcjonującej we 
współczesnej cywilizacji. 
 
 

Wyzwania społeczne okresu „późnej nowoczesności” 
 
Sformułowanie tytułu tej części niniejszego tekstu wskazuje, że mamy w nim do czynienia – 
jak to określa A. Giddens – z okresem przełomu stuleci zwanym fazą „późnej nowoczesności”, 
której główne cechy to: 
− zaufanie do niezwykle skomplikowanych systemów technicznych i organizacyjnych, 

                                                           
1 Zob.: E. Hoyle, Professionality, professionalism and control in teaching, [w:] V. Houhgton i in (red.), Man-

agement of organizations and individuals, World Lock Educational in association with Open University Press, 
London 1975; L. Stenhouse, Authority, education and emancipation, London 1985; I. Evetts, Introduction, trust 

and professionalism: challenges and occupational changes, Current Sociology 2006, nr 4, s. 515-531; B.D. Gołęb-
niak, Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Edytor, Poznań-Toruń 1998; A.M. Kaniew-
ski, Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego, [w:] 
J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, 
s. 13-47; M. Noworolnik-Mastalska, Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach, „Studia Zawodoznawcze” 
2013, nr 2, s. 64-84. 



Profesjonalista na nowe czasy                                                            37 

 

− nowe wymiary ryzyka, związane ze zmianami cywilizacyjnymi i technicznymi, 
− nieprzejrzystość, niepewność i chaotyczność życia społecznego, 
− postępująca globalizacja ekonomiczna, polityczna i kulturowa2. 

Przyjmując za A. Giddensem można uznać, że życie w ponowoczesnym świecie („późnej 
nowoczesności”) jest wędrówką, ale nie posiada – tak jak to miało miejsce wcześniej – z góry 
ustalonego kierunku, celu, do którego człowiek bez względu na okoliczności mógłby dążyć. 
Niesie ono ze sobą wiele alternatyw, spośród których człowiek nieustannie musi wybierać. 
Musi odpowiadać sobie na pytanie: „Jak działać?”, „Co robić?”, „Kim być?” itp. Co więcej 
wybór dziś dokonany jutro może okazać się bezużyteczny, co oznacza, że znów trzeba sięgać 
po nową alternatywę. Oznacza to, że żyjemy w ciągłej niepewności i gotowości do zmiany. 

W związku z alternatywnością następuje pluraryzacja świata, norm, wartości, co w konse-
kwencji zwykle prowadzi do dyferencjacji stylów życia i wzorów osobowych. Ponadto, ze 
względu na to, że w świecie ponowoczesnym istnieje trudność w osiąganiu spójności, niekiedy 
dochodzi do swoistego rodzaju wykorzenienia kulturowego. 

Dynamiczne, wielostronne i wielopłaszczyznowe przemiany współczesnego świata obej-
mują wszystkie sfery, w których przejawia się obecna cywilizacja ludzka. Przemiany te – jak 
trafnie dostrzega M.I. Malinowski – mają „swoje charakterystyczne cechy jakościowe i ilo-
ściowe, dynamikę rozwoju, określone kierunki ewolucji i perspektywy dalszego kształtowania 
się w drugiej i następnych dekadach XXI wieku”3. Stanowią one przedmiot rozległych badań, 
obserwacji i analiz podejmowanych w ramach różnych dyscyplin naukowych zarówno w wy-
miarze krajowym, jak i międzynarodowym. Ich celem jest dążenie do zrozumienia, kwantyfi-
kacji i właściwej oceny kształtujących się zjawisk o różnorodnym charakterze. 

Warto podkreślić, że problematyka przemian mających miejsce w okresie „późnej nowo-
czesności” wiąże się integralnie z ekspansją procesów globalizacyjnych i integracyjnych, któ-
rym towarzyszą przeciwstawne w swojej istocie zjawiska: różnicowania się owego świata we 
wszystkich płaszczyznach życia publicznego i prywatnego, burzliwego rozwoju tendencji na-
cjonalistycznych i ksenofobicznych w różnych częściach kuli ziemskiej4. Jest to także powód 
skłaniający ku prowadzeniu w tym względzie intensywnych badań i podejmowania na ich pod-
stawie stosownych działań, których celem jest kształtowanie nowego modelu społeczeństwa 
(po)nowoczesnego. 

Należy w tym miejscu odnotować, że przemiany współczesnej rzeczywistości implikują 
potrzebę podejmowania różnych prób zarówno definiowania, jak i charakteryzowania owej rze-
czywistości, a także kreowania modelu społeczeństwa funkcjonującego w tej „innej rzeczywi-
stości”. Jedną z wielu propozycji teoretycznych zarysowanych przez U. Becka jest koncepcja 
„społeczeństwa ryzyka” akcentująca „ryzyko” jako podstawowy atrybut współczesnej rzeczy-
wistości, który sprawia w ocenie U. Becka, że ulega „zatarciu różnicowanie mające miejsce 

                                                           
2 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, 

Warszawa 2002; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wyd. „Scho-
lar”, Warszawa 2002; A. Giddens, S. Laskem, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku 

społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2009. 
3 M. J. Malinowski, Przemiany współczesnego świata. Charakterystyka, dynamika, kierunki i perspektywy, 

[w:] Rocznik Filozoficzno-Społeczny „Civitas Hominibus”, Wyd. Wydziału Humanistycznego Akademii Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2014, nr 9, s. 7-8. 

4 Ibidem. 
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pomiędzy obliczalnym ryzykiem a nieobliczalnymi niepewnościami oraz pomiędzy ryzykiem 
a jego świadomością”5. 

Społeczeństwo ryzyka w stosunku do społeczeństwa przemysłowego (charakteryzującego 
okres industrialny) różni się zarówno rozumieniem, jak i zasięgiem ryzyka tworzonego przez 
nowe technologie i procesy racjonalizacji oraz sposobem radzenia sobie z ryzykiem. Ryzyka 
wynikające z procesów modernizacyjnych przestają być zjawiskiem ukrytym i stają się niemal 
normą w życiu człowieka okresu „późnej nowoczesności”. 

Podstawową kategorią w koncepcji U. Becka jest indywidualizacja rozumiana nie tylko 
jako indywiduacja (czyli stawanie się osobą niepowtarzalną), ale jako proces, w którym akcen-
towana jest zależność jednostki od rynku pracy i środowiska, w którym praca ta jest realizo-
wana. Oznacza to, że pod wpływem procesu indywidualizacji kreowanie tożsamości jednostki 
polega na „wyzwalaniu jej od zastanych stosunków, uzależnienie tylko od własnych decyzji, 
które takie własne zupełnie nie są, bo także są zdeterminowane instytucjonalnie”6. W zindywi-
dualizowanym społeczeństwie ryzyka jednostka musi nauczyć się pojmować samą siebie jako 
ośrodek działania, „jako biuro planistyczne własnej biografii, własnych umiejętności, orienta-
cji, kontaktów partnerskich itd.”7. W sytuacji tej wpływy społeczne traktowane są jako zmienne 
środowiskowe, których oddziaływanie może zostać przez jednostkę zmienione w wyniku po-
dejmowania przez nią różnych (mniej lub bardziej) profesjonalnych działań. 

W niektórych koncepcjach społeczeństwo okresu „późnej nowoczesności” traktowane jest 
jako „społeczeństwo wiedzy”, dla którego zmiana w obszarze wiedzy odgrywa szczególne zna-
czenie nie tylko w życiu jednostki, ale także stanowi istotę współczesnych przemian społecz-
nych. Wobec tak pojmowanego społeczeństwa „późnej nowoczesności” generują się nowe wy-
zwania zarówno dla edukacji, jak również wielu instytucji społecznych – w tym także gospo-
darczych, które współuczestniczą w tworzeniu warunków w dochodzeniu jednostki do profe-
sjonalizmu. 
 
 

Profesjonalizm jako postawa społeczna, źródło władzy i mechanizm  

uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 

 
Nowa rzeczywistość okresu „późnej nowoczesności” sprawiła, że pojawiło się coraz większe 
zapotrzebowanie na ludzi kompetentnych, kreatywnych, umiejących się znaleźć w nowej, nie 
znanej wcześniej sytuacji, potrafiących dostosowywać siebie – swoje zawodowe i rodzinne ży-
cie – do warunków owej ponowoczesności, słowem ludzi permanentnie i konsekwentnie zmie-
rzających do profesjonalizmu. W związku z tym faktem zarówno w życiu potocznym, jak  
i w literaturze coraz częściej zaczęły się zakorzeniać takie terminy jak: „profesjonalizm”, „pro-
fesjonalizacja”, „profesjonalność” czy też „profesjonalista”. 

                                                           
5 U. Beck, op. cit., s. 348. 
6 A. Cudowska, Tożsamość społeczna w „innej nowoczesności”. Ulricha Becka koncepcja społeczeństwa 

ryzyka, [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, T. Human (red.), Etniczność i obywatelskość w Nowej 

Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2007, s. 98. 
7 U. Beck, op. cit., s. 203. 
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„Profesjonalizm” jest terminem wieloznacznym, który od początku drugiej połowy po-
przedniego stulecia zarówno w literaturze, jak również w potocznym języku jest używany nie-
mal w każdej sytuacji. Najczęściej z terminem tym kojarzy się wysoki poziom wiedzy teore-
tycznej i doświadczenie praktyczne, którym towarzyszy przestrzeganie określonego zestawu 
norm i wartości oraz akceptacja związanego z nim wzoru kulturowego8. W potocznym języku 
stał się synonimem doskonałości w działaniu i odnosi się najczęściej do osób, które stosując się 
do zasad przyjętych w danej dziedzinie życia, osiągają ponadprzeciętne rezultaty, nie zapomi-
nając jednocześnie o regułach etycznych. Pojęcie profesjonalizmu wywodzi się z łacińskiego 
terminu professio, oznaczającego kunszt, sztukę. Łaciński „profitor to osoba zajmująca się pro-
fesją, ktoś, kto jest ćwiczony w jakiejś umiejętności”9. Jednak do języka polskiego termin ten 
trafił z języka angielskiego i pochodzi od słowa profession oznaczającego „zajęcie wymagające 
zdobycia szerokiej i specjalistycznej wiedzy oraz długich ćwiczeń, dzięki którym wykonujący 
je uzyskuje sprawność i skuteczność w działaniu”10. 

W okresie minionym zakres znaczeniowy terminu „profesjonalizm” ewoluował wraz ze 
zmianami obowiązujących paradygmatów, które służyły do określenia tego, co może być ba-
dane w ramach nauki, jakie pytania powinny być formułowane oraz jakie reguły należy stoso-
wać do interpretacji otrzymanych wyników badań11. Oznacza to, że w obrębie danego paradyg-
matu obowiązuje jednoznacznie określony model pojęciowy i dlatego definicja badanego zja-
wiska będzie za każdym razem inna – stosownie do uznanych za prawomocne kategorii anali-
tycznych. Z tego też względu uważa się, że nie można formułować uniwersalnej definicji poję-
cia „profesjonalizm” bez jednoznacznego odniesienia się do ogólnych paradygmatycznych 
norm. Zatem jakie normy paradygmatyczne należy uwzględniać przy używaniu terminu profe-
sjonalizm? 

Otóż w naukach społecznych w klasycznej typologii dokonanej przez G. Barrella i G. Mor-
gana12 wyróżnia się najczęściej cztery zasadnicze paradygmaty. Oto one: 
1) funkcjonalistyczny – poszukujący funkcji, jaką pełnią poszczególne elementy składowe 

rzeczywistości społecznej w kontekście funkcjonowania społeczeństwa jako całości; 
2) radykalnego strukturalizmu, który traktuje strukturę społeczną i istniejące w jej obrębie 

nierówności społeczne jako powód i wynik walki o władzę, o wpływy i dysponowanie 
strategicznymi zasobami; 

3) interpretatywny, ujmujący społeczną rzeczywistość jako intersubiektywny wytwór ludz-
kiej świadomości, któremu ludzie uwikłani w sieci podzielonych znaczeń tworzą tę rze-
czywistość i nadają jej sens; 

4) realnego humanizmu, w którym rzeczywistość traktowana jest jako społeczny kontekst 
przy założeniu, że tworzona rzeczywistość jest niejednorodna, fragmentaryczna i pełna 
wewnętrznych sprzeczności13. 

                                                           
8 Zob. L. D. Czarkowska, Nowy profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organi-

zacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 
9 F. Bobrowski, Słownik łacińsko-polski, Wilno 1910, t. 2, s. 928. 
10 Ibidem, s. 46. 
11 Zob. P. Sztompka, Teoria socjologiczna XX wieku, [w:] J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, 

Warszawa 1985. 
12 G. Burrell, G. Morgan, Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemann, London 1979. 
13 Zob. L.D. Czarkowska, op. cit., s. 32-36. 
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W koncepcjach dotyczących badań pedagogicznych14, a zwłaszcza badań dotyczących róż-
nych obszarów edukacji, ukształtowały się trzy główne paradygmaty: paradygmat interpreta-
tywny i paradygmat krytyczny oparty na przesłankach generujących wyjaśnienie idiograficzne 
prowadzące do budowania teorii jednostkowych, przy pomocy których badacz dąży do wyja-
śniania tego, co specyficzne, indywidualne, oraz trzeci paradygmat – normatywny, oparty na 
przesłankach obiektywistycznych, generuje wyjaśnienia nomotetyczne, prowadzące do bu-
dowy teorii formułujących prawidłowości odniesione do populacji. 

Tak rozumiane paradygmaty stanowią ramy teoretyczne do interpretowania badanej rze-
czywistości, przy czym zarówno na gruncie socjologii, jak i pedagogiki toczyły się i nadal się 
toczą nieustanne spory o to, który z paradygmatów jest najlepszą ramą do interpretowania wy-
branego obszaru badanej rzeczywistości. 

Przez większą część XX wieku duża liczba teorii profesjonalizmu lokowana była w nurcie 
uniwersalistycznym (nomotetycznym). Dopiero pod koniec XX i na początku XXI wieku, gdy 
spora część badaczy uznała, że teorie uniwersalistyczne, poszukując ponadczasowych definicji 
profesjonalizmu, minimalizują lub wręcz pomijają wiele kwestii związanych z czynnikami 
swoistymi dla danego zawodu, miejsca bądź czasu, coraz wyraźniej zaczęła się zwracać w kie-
runku teorii kontekstualnych (idiograficznych). Przywołam w tym miejscu chociażby prace  
S. Selandera dotyczące procesu profesjonalizacji i scjentyfikacji (unaukowienia)15; R. Collinsa, 
który prowadzi rozważania na temat istoty profesjonalizmu w aspekcie dwóch wyróżnionych 
modeli teoretycznych procesów profesjonalizacji 16 : modelu angloamerykańskiego „rynko-
wego” i modelu „kontynentalnego”; S. Beckmanna, który podjął analizę zjawiska profesjona-
lizacji w kategoriach: a) rodzaju wykonywanej pracy, określanej przez odpowiedni stopień au-
tonomii w pracy i znaczenia formalnego przygotowania zawodowego oraz b) w kategoriach 
dominującego typu autorytetu17; a także R. Torstendahla – zwolennika teorii kontekstualnych, 
który dokonał analizy kluczowych czynników sytuacyjnych, wywierających wpływ na kształ-
towanie się określonego typu strategii, które umożliwiają mu rozwijać się, a tym samym stawać 
się coraz lepszymi profesjonalistom18. 

Wychodząc z głównych założeń owych teorii współcześnie rozumiany profesjonalizm trak-
tuje się jako swoistego rodzaju postawę społeczną lub źródła szeroko rozumianej władzy poj-
mowanej jako jedna z postaci interakcji, której specyfika polega na wzajemnej zależności stron 
tej interakcji, wywierających na siebie nierównoważny wpływ, a także jako mechanizm uzy-
skiwania przewagi konkurencyjnej. 

                                                           
14 Charakterystyki owych koncepcji i paradygmatów ukazane zostały również w tekście autora: Cz. Plewka, 

Nauczyciel na drodze do profesjonalizmu, [w:] I. Adamek, U. Szuścik (red.), Kreatywność w edukacji szkolnej, 
Wyd. „LIBRON”, Kraków 2015, s. 31-33. 

15 S. Salander, Associative strategies in the process of professionalization. Professional strategies and scien-

tification of occupations, [w:] M. Burrage, R. Torstendahl (red.), Professions in theory and history. Rethinking the 

study of the professions, Sage Publications, London 1990. 
16 R. Collins, Conflict sociology: towards an explanatory science, Academic Press, New York 1975. 
17 S. Beckman, Professionalization: borderlty and autonomy in work, [w:] M. Burrage, R. Torstendahl (red.), 

op. cit. 
18 R. Torstendahl, Essential properties, strategic aims and historical development: Tyree approaches to the-

ories of professionalism, [w:] M. Burrage, R. Torstendahl (red.), op. cit. 
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Traktując w teoriach interakcjonistycznych „profesjonalizm” jako podstawę pozycji spo-
łecznej, uważa się, że jest to swoistego rodzaju „ideologia i powiązane z nią działania przeja-
wiane przez członków wielu rozmaitych grup zawodowych aspirujących do osiągnięcia profe-
sjonalnego statusu”19. 

W nurcie pozyskiwania władzy i dominacji mieści się teoria A. Etzioniego, według którego 
władza to „zdolność jednej osoby do wpływania na inną (innych) w celu zapewnienia wykona-
nia własnych poleceń lub postępowania zgodnego z uznawanymi przez siebie normami”20. Naj-
częściej przyjmuje się, że źródłem władzy są wysokie kwalifikacje i specjalistyczne umiejęt-
ności, trudne do opanowania przez innych członków organizacji. Drugim nie mniej istotnym 
punktem władzy odniesionej do danej jednostki jest dostęp do informacji, który w przypadku 
określonej organizacji wynika ze struktury systemu komunikacyjnego i sposobu przepływu in-
formacji w organizacji. 

Pojmując profesjonalizm jako jeden z mechanizmów zdobywania i utrzymywania przewagi 
konkurencyjnej przyjmuje się, że jednym ze znaczących czynników umożliwiających jego osią-
ganie jest uczenie się przez całe życie. To edukacja, twierdzi R. Collins, „staje się współcześnie 
specyficzną formą rytuału i to rytuału na tyle rozciągniętego w czasie, aby umożliwił nie tylko 
nabywanie wiedzy eksperckiej [stanowiący istotny mechanizm przewagi konkurencyjnej – 
przyp. autora], ale przede wszystkim aby zapewnić ukonstytuowanie się poczucia profesjonal-
nej tożsamości, czyli pełną socjalizację do odgrywania konkretnej roli społecznej”21. Oznacza 
to, że w postrzeganiu profesjonalizmu jako jednego z mechanizmów uzyskiwania przewagi 
konkurencyjnej ważne jest, żeby osoby pretendujące do roli profesjonalisty wykorzystywały  
w swojej praktyce specjalistyczne umiejętności nabyte w procesach edukacji formalnej i pa-
miętały o tym, że umiejętności te wymagają dalszego doskonalenia, a świadczona przez nich 
praca musi spełniać najwyższe standardy jakości. Tylko wtedy mogą uzyskać społeczne zaufa-
nie i być nie tylko ekspertem lub wzorem do naśladowania przez innych, ale przede wszystkim 
mieć poczucie osoby spełniającej się w życiu i w pracy zawodowej. 
 
 

Postulowany wizerunek współczesnego profesjonalisty 

 
Profesjonalista w ujęciu słownika języka polskiego to: 1) «osoba zajmująca się zawodowo jakąś 
dziedziną», 2) «ktoś, kto ma duże umiejętności w jakiejś dziedzinie i doskonale wykonuje 
swoją pracę»22. 

W innych współczesnych słownikach termin ten definiowany jest w podobny sposób. Eks-
ponowane są głównie te cechy, które w mniejszym bądź większym stopniu mają związek  

                                                           
19 H.M. Vollmer, D.L. Mills (red.), Professionalization, New Jersey 1966, [za:] L.D. Czarkowska, op. cit.,  

s. 72. 
20 A. Elzioni, A comparative analysis of complex organizations. On power involvements and their correlates, 

Free Press, New York 1961, [za:] J. Łucewicz (red.), Socjologia organizacji. Problemy podstawowe, Wyd. Aka-
demii Ekonomicznej, Wrocław 1995, s. 74; S. Kownacki, H. Sterniczuk, R. Zach, Zarządzanie jako sprawowanie 

władzy w organizacji, [w:] A. K. Koźmiński (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1987, 
s. 18. 

21 R. Collins, Market closure and the conflict theory of the professions, [w:] J. M. Burrage, R. Torstendahl 
(red.), op. cit., s. 26. 

22 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, J. Bralczyka (red.), PWN, Warszawa 2005, s. 636.  
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z pracą, którą dana osoba wykonuje zawodowo. Wypada jednocześnie w tym miejscu podkre-
ślić, że w przeszłości w zależności od tego, jakie zmiany zachodziły w społecznym podziale 
pracy i towarzyszącej tym zmianom przemianie struktury społecznej, definicja owego terminu 
(w tym głównie eksponowane w niej pożądane cechy charakteryzujące osobę zwaną profesjo-
nalistą) ulegała stosownej modyfikacji. Modyfikacja ta dotyczyła w głównej mierze wzorów 
ról zawodowych realizowanych przez profesjonalistów w określonych warunkach społecznych, 
kulturowych i gospodarczych, bowiem niemal zawsze profesjonalizacja była rozumiana jako 
proces instytucjonalizacji pewnych czynności w kształtowaniu się pożądanych ról zawodo-
wych. Tworzony wzór profesjonalisty dotyczył zarówno kompetencji zawodowych opartych  
o wiedzę i umiejętności, jak również cech osobowości, postaw i cenionych wartości. Oznacza 
to, że dwa podstawowe wymiary: 1) fachowa wiedza i umiejętności osoby uważanej za profe-
sjonalistę, a więc posiadającej wysoki poziom kompetencji zawodowych, których osiągnięcie 
wymagało wieloletniego specjalistycznego treningu oraz 2) kodeks etyczny, którego podsta-
wową wartością była idea służenia dobru społeczeństwa23. 

Sądzę, że również współcześnie nie trzeba nikogo przekonywać, iż obydwa te czynniki  
w odniesieniu do osoby mieniącej się profesjonalistą mają nie tylko istotne znaczenie, ale są 
również podstawą swoiście rozumianej fachowości. Wiedza – jak podkreśla to A.K. Koźmiński 
– jest warunkiem rozwoju, a etyka podstawą społecznego zaufania24 (czy inaczej, jak twierdzą 
eksperci od zarządzania, jest kapitałem społecznym). Ten sam autor twierdzi, że współcześnie 
w tak szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie, w którym dominuje stan «uo-
gólnionej niepewności» kreśląc wizerunek profesjonalisty można bazować jedynie na społecz-
nie podzielanych wartościach25. 

Choć wiedza w społeczeństwie zwanym „informacyjnym” czy wprost „społeczeństwem 
wiedzy” nadal (nie tylko w odniesieniu do osób zwanych profesjonalistami, ale w ogóle w od-
niesieniu do całości społeczeństwa) pełni szczególną rolę, determinując w istotny sposób po-
zycję jednostki w strukturze społecznej, dostarczając określonych korzyści, to nie jest już ona 
tak trwałym zasobem, jak miało to miejsce wcześniej, bowiem w wyniku dynamicznego roz-
woju naukowo-technologicznego, czy też szerzej kulturowego, ulega niezwykle szybkiej dez-
aktualizacji. Między innymi dlatego w licznych katalogach cech, jakie powinny charakteryzo-
wać profesjonalistę najczęściej na pierwszym miejscu wymienia się kompetencje obejmujące 
nie tylko wiedzę, ale również umiejętności i postawy. Coraz częściej podkreśla się, że nie wy-
starczy posiadać duży zasób wiedzy, trzeba jeszcze potrafić ją dobrze spożytkować (umieć za-
stosować w różnych często nieprzewidywalnych sytuacjach) i nieustannie aktualizować. Nie-
mal powszechnie podkreśla się, że dyplom jedynie otwiera drogę, którą przez całe swoje zawo-
dowe życie zmierza się w stronę profesjonalizmu, ale tak naprawdę to nigdy na stałe nie stajemy 
się profesjonalistami. Trzeba być świadomym, że nawet najlepsze doświadczenia z przeszłości 
z czasem w wyniku dynamicznych przemian cywilizacyjnych nie wystarczają przy realizacji 
bieżących wyzwań, a co dopiero wyzwań, które będą jawić się w świecie jutra. 

                                                           
23 Por. L. D. Czarkowska, op. cit., s. 13. 
24 A.K. Koźmiński, Kultura menedżerska, [w:] J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Wyd. 

Akademickie „Żak”, Warszawa 1999. 
25 A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, War-

szawa 2004. 
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Wszystkie okoliczności charakterystyczne dla okresu „późnej nowoczesności” sprawiają, 
że w wyniku nieustannie prowadzonych badań naukowych dotyczących profesjonalizmu,  
a także licznych debat, co jakiś czas pojawia się próba sporządzenia katalogu znamiennych 
cech, które w danym czasie powinny charakteryzować profesjonalistę. Przykładem takich prób 
mogą być opinie np. Cz. Sikorskiego czy T. Oleksyna. 

Cz. Sikorski profesjonalizm utożsamia głównie z: 
− wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, 
− akceptacją określonych wzorów kulturowych, 
− przestrzeganiem uznanych społecznie norm etycznych26. 

Natomiast profesjonalista w opinii T. Oleksyna to: 
− fachowiec mający kompetencje, 
− szybki, sprawny i skuteczny w działaniu, 
− rzetelny i uczciwy, 
− gwarantujący wysoką jakość swojej pracy27. 

W opiniach innych specjalistów od zarządzania i przedstawicieli szeroko rozumianego 
rynku pracy najczęściej pojawiają się takie cechy, które powinny charakteryzować współcze-
snego profesjonalistę jak: 
− kompetencje, 
− konsekwencja i wytrwałość w działaniu, 
− niezawodność i obowiązkowość, 
− wiarygodność, 
− opanowanie i pewność siebie, 
− uczciwość , prawdomówność i lojalność, 
− pasja, pozytywne nastawienie i optymizm, 
− troska o własny rozwój (w tym rozwój zawodowy), 
− komunikatywność, 
− innowacyjność w myśleniu i działaniu. 

Tak oto w 2012 roku A. Klesyk, ówczesny prezes PZU w dodatku do „Gazety Wyborczej” 
zatytułowanym „GazetaPraca.pl” w swoim artykule pisał o oczekiwaniach, jakie pracodawcy 
formułują pod adresem poszukiwanych do zatrudnienia osób: „Szukamy tych, którzy myślą 
samodzielnie, a nie tych, którzy potrafią zapamiętać klucze i schematy tekstów. Słowem – szu-
kamy tych, którzy swoje mózgi trzymają w głowach, a nie w przenośnych komputerach. (…) 
Szukamy kogoś, kto np. jest zdolny do myślenia holistycznego i nieschematycznego, umie się 
uczyć i selekcjonować wiedzę, potrafi pracować w zespole lub w sieci, wie, jak zaplanować  
i wykonać na czas swoją pracę. Ma zdolność rozumienia innych i współczucia im, jest uczciwy, 
odważny, zdolny do stawiania sobie ambitnych celów i osiągania ich bez naruszania godności 
innych”28. 

Można chyba przyjąć, że w opinii tej zawarte zostały wszystkie cechy, które powinny cha-
rakteryzować współczesnego profesjonalistę. Pozostawiam jednak ocenie czytelników tego 

                                                           
26 Cz. Sikorski, Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 

1995, s. 11-16. 
27 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 70. 
28 Zob. artykuł M. Piątkowskiej zatytułowany Skazani na sukces, „GazetaPraca.pl” – dodatek do „Gazety 

Wyborczej” nr 18 z dnia 30 kwietnia 2012 r. 
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tekstu to, czy jest to katalog zamknięty i na ile w obecnej rzeczywistości mamy do czynienia  
z takimi właśnie osobami? 
 
 

Zakończenie 
 
Podjęte w niniejszym tekście rozważania w sposób oczywisty nie wyczerpują problematyki 
dotyczącej różnych aspektów obecnej rzeczywistości – w tym również sytuacji człowieka funk-
cjonującego w owej rzeczywistości, a zarazem tworzącego tę rzeczywistość. Wskazują jednak 
na niektóre uwarunkowania i oczekiwania, jakie jawią się przed człowiekiem okresu zwanego 
„późną nowoczesnością”. Szczególnie tych, które w dyskursie neoliberalnym budują wizję 
człowieka opierając ją na takich wartościach jak: wolność dokonywanych wyborów, indywi-
dualizm, odpowiedzialność i obowiązkowość, równość, ekonomiczna racjonalność i przedsię-
biorczość, sprawiedliwość oparta na kryteriach pracy i jej wartości rynkowej oraz praworząd-
ność wobec reguł prawnych równych dla wszystkich29. 

W treści niniejszego artykułu wskazano, że wartościami człowieka funkcjonującego w ży-
ciu publicznym cenionymi w realiach wolnego rynku są zdolności intelektualne ujmowane jako 
zbiór kompetencji, a oprócz nich: wytrwałość, gotowość do ciężkiej pracy, dyspozycyjność, 
lojalność wobec pracodawców i współpracowników, a także posłuszeństwo i wiele innych. Są 
to te wartości, na podstawie których współcześnie najczęściej orzeka się o tym, czy o danej 
osobie można mówić w kategoriach profesjonalisty. Wynika z tego, że współcześnie wśród 
cech charakteryzujących profesjonalistę promowana jest wizja człowieka pracy – jednostki an-
gażującej wiele wysiłku i ogromu czasu w swój rozwój zawodowy i sukces ekonomiczny swo-
jego pracodawcy. W tym miejscu, za D.A. Michałowską można zadać pytanie: Na ile etos 
współczesnej szkoły wspomaga ten wzór osobowy, który jest zgodny z tendencjami neolibe-
ralnymi?30 Pytanie to pozostawiam bez odpowiedzi oczekując, że będzie ono inspiracją do dal-
szej dyskusji dotyczącej szeroko pojmowanego profesjonalisty współczesnej rzeczywistości 
społecznej i gospodarczej. 
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