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Streszczenie 

Opracowanie zaprezentowane przez autora testu definiuje podstawowe pojęcia związane z sytu-
acjami profesjonalnymi pracownika. Kolejne rozważania skupiają uwagę Czytelnika na szczegó-
łowej charakterystyce profesjonalnej pracy pracownika: start zawodowy absolwentów szkół, 
zmęczenie i znużenie zawodowe, pracę zmianową, współdziałanie i rywalizację zawodową oraz 
komunikację interpersonalną pracujących. 

Słowa kluczowa: sytuacja, sytuacja zawodowa (profesjonalna), start zawodowy, zmęczenie, znu-
żenie, zmianowość, współdziałanie i rywalizacja zawodowa, komunikacja interpersonalna. 

 

PROFESSIONAL SITUATIONS OF THE EMPLOYER AND THEIR CHARACTERIS-

TICS (SELECTED PREDICTORS) 

 

Abstract 

The study presented by the author of the test defines the basic concepts related to the professional 
situation of the employee. Further considerations focus the reader's attention on the detailed char-
acteristics of the professional work of the employee: professional start of school graduates, fatigue 
and weariness, shift work, interpersonal and professional competition and interpersonal commu-
nication. 

Key words: situation, professional situation, professional start, fatigue, fatigue, variability, inter-
personal and professional competition, interpersonal communication. 

 

 

Wstęp 

 
Profesjonalny rozwój oznacza społecznie pożądany i ukierunkowany proces zmian ilościowych 
i jakościowych człowieka, warunkujących jego świadomy, celowy, aktywny, kontrolowany  
i odpowiedzialny udział w kształtowaniu samego siebie i przez to swojego bliższego i dalszego 
otoczenia. Profesjonalny rozwój człowieka jest podstawowy w profesjologii, jako nowej nauce 
o człowieku. 

 W profesjonalnej pracy człowieka można wyróżnić kilka sytuacji, które stanowią pełny 
obraz profesjonalnego rozwoju człowieka. Start zawodowy absolwentów szkół to proces ak-
tywnego przystosowania się do nowej roli społecznej, który przypada jej w udziale z chwilą 
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podjęcia pracy zawodowej. Zmęczenie z kolei, to wrażenie złego samopoczucia, połączone  
z obniżeniem zdolności do działania, pojawiające się po znacznym wysiłku. Jest to wynik róż-
norakich obciążeń, związanych ze środowiskiem pracy. Zmęczenie w istocie rzeczy pełni funk-
cję czynnika obronnego, sygnalizując, że należy pracę przerwać, by nie doszło do znaczących 
uszkodzeń w sferze psychofizycznej organizmu. Po zmęczeniu, które występuje w wyniku in-
tensywnej pracy zawodowej, mamy do czynienia ze znużeniem, czyli najwyższym stanem zmę-
czenia. Znużenie jest to stan psychofizyczny uniemożliwiający kontynuację pracy. Występuje 
w warunkach dużej monotonii oraz przy braku zainteresowania ze strony pracowników i prze-
łożonych. Współdziałanie przełożonych i pracowników rozumieć należy jako wykonywanie 
przez nich wspólnych działań, służących doborowi i pomyślności poszczególnych członków 
załogi zakładu pracy. W pracy zawodowej często dochodzi do problemu rywalizacji, oznacza-
jącej określony stan napięcia we wzajemnych stosunkach międzyludzkich, zwany także współ-
zawodnictwem. Podstawowym warunkiem procesu komunikowania się pracowników jest inte-
rakcja, tj. wzajemne oddziaływanie na siebie w przekazywaniu wiadomości kontaktujących się 
osób.  
 

 

Podstawowe pojęcia i ich opis 

 
Sytuacja oznacza zespół okoliczności, położenie, w jakim się ktoś znajduje, ogół warunków,  
w których coś się dzieje, coś się rozwija. Wielki słownik ucznia sytuację odnosi do „ogółu tego, 
co istnieje lub dzieje się w jakiś miejscu i czasie, np. do wydarzeń, osób, które w nich uczest-
niczą i do warunków ich działania”1. Józef Pieter przez sytuację rozumie „zbiór podniet wywo-
łujących odpowiadające jemu zachowanie człowieka”2. Tadeusz Tomaszewski natomiast rozu-
mie przez sytuację „układ wzajemnych stosunków człowieka z innymi elementami jego środo-
wiska w określonym momencie czasu”3. Po zdefiniowaniu sytuacji definiuję sytuację zawo-
dową jako „pozycję jednostki uzyskaną w jego środowisku pracy w wyniku dotychczasowej 
działalności i jej oceny przez przełożonych i współpracowników, zawierającą elementy oceny 
możliwości pracownika w stosunku do nasuwających się zadań”4. 

Kazimierz M. Czarnecki definiuje sytuację profesjonalną (zawodową) jako „stan świado-
mości (wiadome – niewiadome, jasne – niejasne) sytuacji i działania pracodawcy w stosunku 
do swoich pracobiorców, np. sytuacja niepewności trwania pracy; likwidacja zawodu, produk-
cji, usług, zakładu pracy; pozycja pracownika na określonym stanowisku pracy oraz pozytywna 
– negatywna ocena jego przydatności, np. w stosunku do zmieniających się zdań zawodo-
wych”5. 

Na całokształt stanu rzeczy związanych z zatrudnieniem pracownika w zakładzie pracy 
składają się następujące sfery: 

                                                           
1 M. Bańko (red.), Wielki słownik ucznia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, Tom P-Z, s. 718. 
2 J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Ossolineum, Wrocław 1960, s. 146. 
3 T. Tomaszewski, Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psy-

chologia, Wyd. PWN, Warszawa1976, s. 17. 
4 T.W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004, s. 239. 
5 K.M. Czarnecki, Sytuacja zawodowa, [w:] K.M. Czarnecki, B. Pietrulewicz (red.), Leksykon profesjolo-

giczny, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010, s. 178. 
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– obiektywna rzeczywistość (warunki fizyczne pracy, technologia, stosunki społeczne); 
– obraz rzeczywistości w świadomości pracownika (emocjonalna i racjonalna ocena stanu 

rzeczy, wyrażająca się w jego postawie wobec zakładu pracy); 
– wyniki (będące wypadkową obiektywnej rzeczywistości i jej odbicia w świadomości pra-

cownika)6. Pracownik jest to osoba pozostająca z jakąś instytucją w stosunku pracy na podsta-
wie umowy  mianowania, powołania lub wyboru7. 

 
 

Charakterystyka sytuacji profesjonalnych pracownika 

 
Rozważania skupione będą na następujących elementach profesjonalnej pracy człowieka; 

– start zawodowy absolwentów szkół, 
– zmęczenie i znużenie zawodowe pracownika, 
– zmianowość w pracy zawodowej, 
– współdziałanie i rywalizacja zawodowa, 
– komunikacja interpersonalna pracujących.  
Start zawodowy oznacza proces początkowej pracy zawodowej, w którym pracownik za-

poznaje się z zakładem pracy, jego strukturą, programem realizacyjnym i załogą, opanowuje 
własne czynności zawodowe, korzysta ze świadczeń różnego typu8. Zdaniem Włodzimierza 
Szewczuka psychologiczne rozumienie startu zawodowego jest dwojakie: 

– szersze (początek pracy, czy początkowy okres pracy, w którym dany człowiek wykonuje 
wielokrotnie swoje działania zawodowe); 

– węższe (wykonywanie we właściwych, specyficznych dla danej działalności, warunków 
po raz pierwszy czynności, działań, które stanowią typową, powtarzalną jednostkę w przebiegu 
działalności jako całości)9. 

Do startu zawodowego przystępuje osoba, która posiada właściwe przygotowanie kierun-
kowe, jak np. techniczne, rolnicze, leśne, medyczne, pedagogiczne, teologiczne. Oznacza to, 
że startujący jest już przygotowany merytorycznie i psychicznie do podjęcia pracy w „swoim 
fachu”, na określonym stanowisku roboczym, jako robotnik kwalifikowany, technik, inżynier, 
ekonomista, lekarz, ksiądz, nauczyciel.  

Start zawodowy, to nie jest moment, czy chwila rozpoczęcia działalności, taka jak chwila 
startu sportowca do biegu, lecz jest to cały szereg działań (starań i zabiegów) osoby, związa-
nych z decyzjami podjęcia pracy; warunkami zatrudnienia; stanowiskiem roboczym; wykony-
waniem czynności zawodowych. 

Ogólna decyzja podjęcia pracy zawodowej składa się z decyzji cząstkowych, które dotyczą: 
podjęcia pracy w ogólne; podjęcia pracy w wyuczonym lub innym zawodzie; podjęcia pracy 
blisko miejsca zamieszkania; podjęcia pracy w zakładzie nowoczesnym – starym; podjęcia 
pracy w kraju obcym. Oznacza to, że całościowa decyzja podjęcia pracy składa się z decyzji 
cząstkowych, które razem wzięte tworzą „obraz” przyszłej pracy. Rzecz zrozumiała, że nie 

                                                           
6 Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa1982, s. 520. 
7 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 179. 
8 P. Kowolik, Start zawodowy, [w:] K.M. Czarnecki, B. Pietrulewicz (red.), Leksykon profesjologiczny, Ofi-

cyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010, s.174. 
9 W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.  
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wszystkie decyzje cząstkowe są zawsze pozywane i pomyślne dla decyzji całościowej. Może 
być np. tak, że podejmuje się pracę w zakładzie nowoczesnym, ale w dużej odległości od miej-
sca zamieszkania, lub też odwrotnie – w starym (przestarzałym) zakładzie, ale blisko domu.  

Warunki zatrudnienia zawierają również szereg elementów decyzyjnych, jak np. płaca (wy-
sokość wynagrodzenia zasadniczego): dodatki; premie; stałość lub zmienność płacy; zmiano-
wość lub stałość godzinowa pracy; praca w ruchu; na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu; 
praca w dobrych – średnich – złych warunkach higieniczno-zdrowotnych; praca samodzielna; 
odpowiedzialna; niebezpieczna.  

Stanowisko robocze związane jest dokładnie z określonym miejscem, jak np. przy maszy-
nie, przy biurku, przy taśmie montażowej, na placu roboczym, jak również jako pracownik 
fizyczny, umysłowy, kierownik, brygadzista, majster, mistrz, a więc w bezpośrednim wyko-
nawstwie czynności roboczych lub też w nadzorze czynności roboczych, wykonywanych przez 
zespół pracowniczy. 

Wykonywanie określonych czynności pracowniczych dotyczy np. pracy jednostajnej i mo-
notonnej; mało interesującej; prostej w stosunku do posiadanych kwalifikacji lub też złożonej 
i bardzo odpowiedzialnej; wymagającej stałej koncentracji uwagi i myślenia; kontaktów z naj-
bliższymi współpracownikami. Jest to więc problem zgodności lub niezgodności przygotowa-
nia zawodowego do wymagań stanowiska pracy i wykonywania określonych czynności zawo-
dowych. Problem ten badali: T.W. Nowacki, K. Korabiowska-Nowacka, T. Tomaszewski. Zda-
niem T. Nowackiego przydatność zawodowa określa aktualny, indywidualny układ umiejętno-
ści i wiedzy zawodowej, który jest związany i uwarunkowany całokształtem doświadczenia 
jednostki, a wspomagany cechami moralności, intelektualnymi oraz fizycznym10 . Według  
K. Korabiowskiej-Nowackiej przydatność absolwentów do określonego zawodu wyraża się 
stosunkiem całokształtu przygotowania do poszczególnych stanowisk, do całokształtu zadań na 
tych stanowiskach11. T. Tomaszewski definiuje przydatność do pracy jako funkcję motywacji  
i kwalifikacji. Są one najistotniejszymi składnikami przydatności społeczno-zawodowej12. 

Biorąc pod uwagę ten fakt, że pracownik nie tylko wykonuje swoje czynności zawodowe, 
ale również pracuje z ludźmi, maszynami, informacjami, słuszne jest twierdzenie, że winien on 
mieć ukształtowaną „przydatność społeczno-zawodową”, która obejmuje dwa rodzaje „przy-
datności”: „przydatność zawodową” do merytorycznej pracy zawodowej oraz „przydatność 
społeczną” do pracy wśród ludzi, z ludźmi (współpracownikami) i dla ludzi. Tak rozumiana 
przydatność społeczno-zawodowa obejmuje cały szereg „cząstkowych przydatności” takich, 
jak np. do:  

– wykonywania zadań i czynności roboczych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na 
określonym stanowisku roboczym; 

– pozytywnego współdziałania w zespole pracowniczym; 
– współdziałania i współżycia w grupie koleżeńskiej – pracowniczej; 
– nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów z kolegami z tego samego miejsca 

pracy; 

                                                           

10
 T. Nowacki, Podstawy dydaktyki zawodowej, PZWS, Warszawa 1971, s. 424. 

11 K. Korabiowska-Nowacka, Metodyka i wyniki badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodo-

wych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1980, s. 37-40. 
12 T. Tomaszewski, Z pogranicza pedagogiki i psychologii, PWN, Warszawa 1970, s. 80. 
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– założenia własnej rodziny i samodzielnego życia społeczno-zawodowego; 
– rozumienia społecznego sensu i charakteru zespołowej pracy zawodowej; 
– angażowania się w rozwiązywanie trudnych sytuacji pracowniczych i swojego zakładu 

pracy; 
– podkreślania swojej przynależności do określonej grupy zawodowej pracowników; 
– doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz cech własnej osobowości zawo-

dowej; 
– podejmowania świadomej, aktywnej działalności pracowniczej w sprawie obrony wła-

snych praw i swoich współpracowników13. 
Zdaniem W. Szewczuka start zawodowy młodego absolwenta szkoły zawodowej, techni-

kum, uczelni związany jest z szeregiem trudności, do których zalicza: 
– wykonywanie działań zawodowych; 
– ocenę własnej pracy; 
– kontakty z innymi pracownikami; 
– stosunek do przełożonych; 
– kontakty z tzw. stronami; 
– trudności z samym sobą; 
– trudności życiowe. 
Start zawodowy młodego absolwenta jest problemem nie tylko osobistym, ale również spo-

łecznym, socjologicznym, ekonomicznym, a szerzej – problemem naukowych analiz, dociekań 
i badań. Dzieje się tak dlatego, że w transformującej się naszej gospodarce i życiu społeczno-
politycznym, start młodego absolwenta szkoły zawodowej jest wyraźnie zagrożony, przede 
wszystkim brakiem pracy w wyuczonym zawodzie. Oznacza to, że już u samych początków 
start zawodowy staje się często „falstartem”14. 

Kolejnym elementem profesjonalnej pracy człowieka jest zmęczenie i znużenie. Termin 
zmęczenia rozumiany jest dwojako: jako stan wyczerpania energii fizycznej lub psychicznej 
(psychomotorycznej) na skutek długofalowego i intensywnego wysiłku podczas wykonywania 
określonego rodzaju czynności oraz jako stan wyczerpania energii fizycznej. W pierwszym 
przypadku mówimy o zmęczeniu ogólnym, psychofizycznym, w drugim o zmęczeniu fizycz-
nym, lub tylko zmęczeniu psychicznym. 

Małgorzata Kupisiewicz definiuje zmęczenie jako „stan zmniejszonej zdolności do aktyw-
ności w zakresie funkcjonowania fizycznego lub/ i psychicznego, pojawiający się w wyniku 
znacznego wysiłku fizycznego, na skutek różnych zmian natury biologicznej zachodzących  
w organizmie, a także wysiłku poznawczo-emocjonalnego oraz różnych okoliczności zewnętrz-
nych naruszających równowagę psychiczną, takich jak np. stres”15. Zmęczenie może mieć 
różny stopień intensywności, czas trwania może prowadzić do tzw. zespołu przewlekłego zmę-
czenia utrzymującego się co najmniej sześć miesięcy i nie ustępuje mimo odpoczynku. 

Zmęczenie przejawia się w procesie pracy, jako wynik wyczerpywania się energii psycho-
fizycznej i braku jej odtwarzania w czasie pracy. Skutecznym przeciwdziałaniem zmęczenia 

                                                           
13 K. Czarnecki, Psychologia zawodowego rozwoju osobowości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

1998, s. 210. 
14 W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, s. 859-860. 
15 M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiki specjalnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 434. 
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jest umiar w pracy i jej odpowiednie planowanie oraz organizacja, jak również regularny od-
poczynek po pracy (fizycznej, psychicznej, psychofizycznej). 

Zmęczenie w pracy jest zjawiskiem obiektywnym – fizjologicznym i psychicznym. Jest to 
„samoobrona” organizmu przed całkowitym wyczerpaniem energii, utratą sił, zdrowia, a cza-
sem i życia. Jest to jednocześnie „sygnał ostrzegawczy” o wyczerpaniu się zasobów energii 
organizmu. Ten sygnał ostrzegawczy jest jednocześnie „ostrzeżeniem” o tym, że możemy po-
pełnić jakiś błąd w procesie pracy, który może się źle skończyć zarówno dla pracownika, jak  
i zakładu pracy. Oznacza to, że w procesie pracy musimy stale kontrolować stan naszego zmę-
czenia i podejmować określone środki przeciwdziałania zmęczeniu całkowitemu.  

Zmęczenie ujawnia się najszybciej i najwyraźniej wtedy, kiedy organizm nasz posiada 
określone braki, jak np. tlenu, snu, pokarmu, jak również wtedy, kiedy praca odbywa się w 
rytmie przyspieszonym, jest złożona, odpowiedzialna, wymagająca dużego i długotrwałego ru-
chu, zmienności czynności zawodowych, stałej koncentracji psychicznej i gotowości fizycznej 
do działania.  

Zmęczenie przewlekłe wywołane obciążeniem (maksymalny wysiłek wydatkowany w ja-
kimś określonym czasie, który wyznacza wydolność) przekraczającym wydolność nazywa się 
znużeniem stwierdza Tadeusz Pszczołowski16. Znużenie, zdaniem Józefy Jotyko, rozumiane 
jest jako stan wyczerpania fizycznego lub psychicznego oraz jako stan wyczerpania tylko psy-
chicznego. Terminy znużenie i zmęczenie są używane zamiennie. Nie są to jednak terminy 
tożsame17. 

Jesteśmy zmęczeni pracą fizyczną lub psychofizyczną, a znużeni pracą umysłową (psy-
chiczną), np. podczas czytania tekstów, oglądania filmu, rozwiązywania zadań szkolnych, 
uczenia się na pamięć tekstów. Zdarza się często, że podczas wymienionych czynności psy-
chicznych zasypiamy. Jest to przejaw znużenia psychicznego i jednocześnie „samoobrona psy-
chiki” przed nadmiernym przeciążeniem.  

Zarówno „zmęczenie fizyczne”, jak również „znużenie psychiczne” są sygnałami pocho-
dzenia wewnętrznego (z organizmu), o charakterze ostrzegawczym dla organizmu, jak również 
wykonywanej pracy. Od zmęczenia do wypadku, a często katastrofy życiowej „droga jest bar-
dzo krótka”. Oznacza to, że pracownik musi czuwać psychofizycznie nie tylko nad wykonywa-
nymi czynnościami roboczymi, ale również czuwać nad samym sobą. 

Zmęczenie pracownika wiąże się bezpośrednio z wydajnością pracy, zwłaszcza jej jako-
ścią, która pogarsza się wraz ze stopniem narastającego zmęczenia. 

Zjawisko zmęczenia jest przedmiotem badań uczonych różnych dyscyplin wiedzy: fizjolo-
gii, medycyny pracy, ergonomii, psychologii pracy, pedagogiki pracy. 

Jednym z istotnie ważnych poznawczo problemów zmęczenia i znużenia w pracy jest tzw. 
zmęczenie monotonijne, które powstaje pod wpływem pracy monotonnej. Pojęcie monotonia 
jest rozumiane jako jednostajność, jednakowość wykonywania czynności takich samych przez 
dłuższy okres czasu, przy braku ich urozmaicenia i zmienności. Monotonia pracy to koniecz-
ność zachowania uwagi, niemożność porozumiewania się z innymi pracownikami. Skutkami 
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 T. Pszczołowski, op. cit., s. 29. 

17 J. Joteyko, Znużenie, Warszawa 1932. 
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tego procesu są: spadek zainteresowania pracą, przecenianie roli czasu pracy, obniżenie po-
ziomu motywacji, co z kolei wpływa na zmniejszenie wydajności pracy, wzrost liczby wypad-
ków.  

Zmęczenie i znużenie pracą zawodową jest problemem nie tylko psychologicznym, ale 
również zdrowotnym i ekonomicznym, gdyż wiąże się z wydajnością pracy i zachowaniem 
dobrej kondycji psychofizycznej pracownika.  

Jednym z elementów profesjonalnej pracy zawodowej pracownika jest zmianowość. Zmia-
nowość w pracy zawodowej jest to czas pracy w różnych porach doby dla określonej części 
załogi. Praca „na zmianę” oznacza, że pracownik wykonuje swoje zadania zawodowe w ciągu 
jednego tygodnia tylko w czasie dnia, a w następnym tygodniu w czasie nocy. 

Praca zmianowa jest formą organizacji pracy, której celem jest zapewnienie ciągłości pro-
cesu pracy, np. procesu produkcyjnego, świadczenia usług poprzez wymianę grup pracowni-
ków na stanowiskach pracy18. 

Problem zmianowości w pracy rozważany jest pod względem psychologicznym, organiza-
cyjnym, zdrowotnym, społecznym, ekonomicznym. Z psychologicznego, społecznego i zdro-
wotnego punktu widzenia wiąże się on z zaburzeniem „rytmu dobowego” życia człowieka, ste-
rowanego przez sieci neuronowe mózgu, które kierują procesami snu i czuwania oraz jego 
(rytmu) „przeorganizowania” i „zorganizowania” przystosowawczego do wymagań zakładu 
pracy. Oznacza to, że życie osobiste, rodzinne, towarzyskie, rekreacyjne pracownika musi być 
zmieniane co jakiś czas, by mógł z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywać 
swoje zadania pracownicze jednakowo dobrze na każdej zmianie. „Zorganizowanie” życia  
i przystosowanie go do rytmu dobowego narusza tzw. normalny tryb życia człowieka: sen  
w nocy, a praca zawodowa w dzień, który jest warunkowany biologicznie, a więc trudno po-
datny na zmiany. Przystosowanie się do pracy zmianowej jest więc tylko częściowe, a nigdy 
całkowite. 

Problemem istotnie ważnym w normalnym funkcjonowaniu pracownika jest regularność  
i normalność snu. Sen nocny jest zdecydowanie dłuższy i korzystniejszy dla organizmu, niż sen 
dzienny. Sen dzienny, po przepracowanej nocy, jest przeważanie krótszy i zaburzony, a tym 
samym odpoczynek niepełny. Oznacza to, że zmęczenie i senność występują częściej u pra-
cowników nocnych, niż pracowników dziennych. Wpływa to ujemnie na ogólne samopoczucie 
oraz sprawność działania, a więc i na jakość pracy i jej bezpieczeństwo.  

Problemem znaczącym w pracy pracownika zmianowego jest rekreacja i odpoczynek po 
nocnej zmianie. Jest on wyraźnie zaburzony, gdyż w czasie dnia pracownik odsypia pracę  
w nocy. Nie ma więc wiele czasu na zorganizowanie sobie i rodzinie właściwej rekreacji i od-
poczynku, zwłaszcza aktywnego, na łonie natury. Praca zmianowa jest konieczną formą jej 
organizacji, ze względów technicznych, ekonomicznych i społecznych, ale „kłóci” się ona  
z interesami zdrowotnymi i psychologicznymi pracownika.  

Termin współdziałanie rozumiany jest jako rodzaj stosunku dwu działających podmiotów, 
z których każdy stara się o wzmocnienie działań drugiego. Jest to praca (działalność) wspólna 
z kimś, realizowana po obustronnym lub wielostronnym wcześniejszym porozumieniu się, oraz 
ustaleniu zasad i warunków. Może ono być wieloaspektowe lub też wąskoaspektowe, może 
trwać przez dłuższy lub krótszy czas, w realizacji określonego celu. 

                                                           
18 W. Szewczuk (red.), op. cit., s. 462-468. 
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Pojęcie rywalizacja (współzawodnictwo) jest rozumiane jako dążenie do górowania jednej 
osoby nad drugą osobą lub też jednej grupy osób nad drugą w tej samem dziedzinie, jak np. 
jednej drużyny sportowej nad drugą w tej samej dziedzinie sportu – piłce nożnej. Rywalizacja 
jest przeciwieństwem współpracy i współdziałania i definiowana jest jako działalność jedno-
stek albo grup, których jednym z ważnych celów jest uzyskanie przewagi nad innymi jednost-
kami lub grupami. Rywalizacja stymuluje jednostki do zwiększania wydajności i podnoszenia 
jakości pracy, wzmaga skłonność do ryzyka. W rywalizacji biorą udział przeważnie ludzie mło-
dzi i „odważni ryzykanci”, którzy nie mają lęków przed ewentualną przegraną lub też są prze-
konani, a czasem pewni siebie, że wygrają, zwyciężą, odniosą sukces. Okazuje się, że zbyt 
częsta, silnie motywowana rywalizacja jest jedną z przyczyn „nerwicy kulturowej”, sprawiają-
cej, że ludzie dzielą się na posłusznych konformistów oraz na buntowników. 

W wyniku współzawodnictwa występują u współzawodniczących ze sobą osób wrogie na-
stawienia do siebie i zachowania agresywne. Oznacza to, że zjawisko rywalizacji może wywie-
rać ujemny wpływ na zdrowie psychiczne jednostek rywalizujących ze sobą, o tzw. „palmę 
pierwszeństwa”. Negatywne konsekwencje rywalizacji to nasilenie lęku, nieufności i wrogość 
wobec innych. Rywalizacja może zagrażać poczuciu własnej wartości, a nawet być jedną  
z przyczyn zaburzeń nerwicowych19. 

Współdziałanie i rywalizacja nie zawsze przynoszą wyniki pozytywne (współdziałanie), 
jak również negatywne (rywalizacja). Wynik końcowy współdziałania lub rywalizacji jest wa-
runkowany również czynnikami zewnętrznymi, a nie tylko wewnętrznymi (podmiotowymi), 
jak np. brak materiałów, brak energii, opóźnione dostawy, awaria maszyny lub urządzenia, 
chorobowa absencja członka grupy. Oznacza to, że podejmując współpracę (współdziałanie), 
czy też współzawodnictwo (rywalizację) jednostkowe czy też grupowe, trzeba zawsze mieć na 
uwadze nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić i zakłócić, a nawet zniweczyć 
współdziałanie lub rywalizację w ogóle, a zawodową w szczególności.  

Komunikowanie się kogoś z kimś, czyli komunikacja interpersonalna, oznacza proces na-
dawania i otrzymywania informacji, których źródłem mogą być zarówno zachowania werbalne 
(sposób komunikowania się za pośrednictwem języka, źródłem informacji dla odbiorców ko-
munikatów werbalnych jest treść komunikatu, czyli szybkość mówienia, głośność); jak i za-
chowania niewerbalne, tj. sposób komunikowania się bez słów, np. mimika, ruchy ciała, po-
stawa oraz komunikacja symboliczna za pomocą symboli. Komunikacja jest to proces, w trak-
cie którego pewna osoba sprawia, że jej myśli, pragnienia lub wiedza stają się znane i  zrozu-
miałe dla innej osoby. Komunikacja interpersonalna jest formą społecznego (ludzkiego) zacho-
wania się jednostek lub grup, polegająca na wzajemnym (obustronnym) lub jednostronnym 
przekazywaniu informacji. 

Komunikacja (porozumiewanie się) jest to relacja między jednostkami, w której istotną rolę 
spełnia percepcja treści i wzajemne oddziaływanie nadawcy i odbiorcy komunikatu oraz wy-
twarzanie efektu zwrotnego20. 

Mowa, mimika i gestykulacja są głównymi „narzędziami” komunikowania się ludzi, dzięki 
czemu dochodzi do przekazu informacji i społecznego istnienia, działania, współdziałania, 
współpracy, wzajemnej pomocy, a czasem i nienawiści. W tym wzajemnym porozumiewaniu 

                                                           
19 J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Wyd. Zielona Sowa. Kraków 2005, s. 312. 
20 N. Sillamy, Słownik psychologii, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice 1994, s. 125-126. 
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się ludzi trzeba znać mowę (w danym języku), treść znaków mimicznych i gestykulacyjnych, 
żeby prawidłowo rozumieć ich znaczenie21. 

Komunikacja pracujących podlega wszystkim ogólnym prawom i prawidłowościom komu-
nikacji interpersonalnej, różni się natomiast szczególnie treścią i sposobem porozumiewania 
się pracowników, w zależności od ich wieku życia, kwalifikacji zawodowych, miejsca pracy, 
warunków pracy i płacy, początkowych lub już utrwalonych kontaktów wzajemnych oraz tzw. 
wspólnych problemów związanych z zagrożeniem zatrudnienia. 

Komunikacja interpersonalna pracujących przybiega z różną częstotliwością, siłą i skut-
kiem między: 

 – pracownikami tego samego zawodu, wydziału, zakładu pracy; 
– pracownikami a ich zwierzchnikami, różnego szczebla podległości; 
– pracownikami a ich przedstawicielami w związkach zawodowych; 
– pracownikami a ich przedstawicielami we władzach pozazakładowych, np. w minister-

stwie, sejmie, senacie, rządzie; 
– pracownikami takich samych zakładów i branż, pracujących w różnych miejscowościach. 
W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski do najczęstszych rozmów między pra-

cownikami (między sobą) oraz pracownikami a ich pracodawcami i przedstawicielami związ-
ków zawodowych, dochodzi na tle niepewności zatrudnienia, a więc pracy i płacy; sprawiedli-
wości społecznej w podziale dóbr ekonomicznych; pewności – niepewności przyszłości, zwią-
zanej z integracją z Unią Europejską; modernizacją i unowocześnianiem pracy zawodowej, jak 
również zdrowiem osobistym, wypoczynkiem i rekreacją. Komunikujących się ze sobą pra-
cowników interesuje szczególnie ich dzisiejszy i jutrzejszy byt życiowy. W rozmowach z pra-
cownikami daje się wyczuć bardzo mocno niezadowolenie z ich sytuacji życiowej i zawodowej 
i ostrą tendencję do narzekania oraz propozycji poprawienia aktualnego stanu rzeczy. Komuni-
kacja pracujących i często już bezrobotnych idzie w kierunku wzrastającego napięcia we-
wnętrznego i buntu, czego dowodem są liczne protesty. Tylko poprawa sytuacji życiowej i za-
wodowej pracowników może zmienić, bądź nieco zniwelować treść aktualnie prowadzonych 
rozmów i licznych dyskusji pracowniczych. 

 
 

Zakończenie   

 
Podejmując rozważania dotyczące sytuacji profesjonalnych pracownika, skupiano się na wy-
branych predykatorach wchodzących w skład złożonego procesu rozwoju zawodowego czło-
wieka. W charakterystyce szczegółowej, w nieco innej konwencji, poprowadzono rozważania 
dotyczące udziału poszczególnych predykatorów w rozwoju jednostki przez profesjonalną 
pracę pracownika. 

Najwcześniejszym elementem wchodzącym w skład profesjonalnych sytuacji w rozwoju 
zawodowym człowieka jest start absolwentów szkół zawodowych, techników i szkół wyż-
szych. 

                                                           
21 W. Šmid, Psychologia i socjologia zarządzania. Słowik terminów, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania  

i Marketingu, Sosnowiec 2003, s. 129. 
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Zdaniem Czesława Plewki sytuacyjne uwarunkowania prorozwojowe to „ogół warunków 
wynikających z relacji jednostki i jej otoczenia zawodowego, które w danym czasie wymuszają 
odpowiedni rodzaj aktywności jednostki (skłaniają ją do podjęcia takiej aktywności), podejmu-
jącej i realizującej stosownie do zaistniałej sytuacji zadania prorozwojowe sprzyjające wła-
snemu rozwojowi zawodowemu”22.   

Długoletnia praca zawodowa staje się dla większości monotonna, prowadzi do zmęczenia, 
tj. przejściowego zmniejszenia zdolności do pracy powstającego w wyniku jej wykonywania. 
Wpływa to na zmniejszenie wydajności pracy. Zmęczenie umysłowe będące wynikiem działa-
nia na organizm powodowane, np. automatyzacją procesów produkcyjnych, stanowi pewnego 
rodzaju znużenie. Znużenie polega na wykonywaniu przez długi czas w trakcie zmiany robo-
czej tych samych czynności, wymagających tych samych ruchów. 

Zmianowość w pracy profesjonalnej stanowi „formę organizacyjną pracy utrzymywaną  
w tych zakładach pracy, które muszą utrzymywać działalność przez całą albo większą część 
doby, np. transport”23.  

Istnieje naturalna tendencja do wybierania spośród dostępnych sposobów wykonywania 
jakiegoś zadania sposobu najłatwiejszego, takiego, który wymaga mniej wysiłku fizycznego 
lub umysłowego. Nie znaczy to, że ludzie lubią zawsze prace najłatwiejsze i dążą do unikania 
wszelkiego wysiłku. Pracą najbardziej lubianą jest ta, której stopień trudności odpowiada indy-
widualnym możliwościami pracownika. 

Każdy człowiek robi wiele rzeczy lub powstrzymuje się od nich ze względu na innych 
pracowników. Nie chodzi tu o oczekiwanie nagrody lub kary ze strony innych, lecz o sam fakt, 
że inni postępują w określony sposób, że mają określone poglądy, że zależy im na czymś, że 
czegoś się obawiają. Rodzi to często rywalizację zawodową „zdrową” lub mniej, zapominając 
o współdziałaniu. Rywalizacja o motywach konfliktowych stwarza bardzo niepomyślne dla 
przebiegu czynności produkcyjnych zachowanie się pracownika, które staje się zmienne. Pra-
cownik o motywacji konfliktowej jest nierówny w pracy. 

Komunikację interpersonalną pracujących w profesjonalnej pracy człowieka zamykam 
stwierdzeniem Wincentego Okonia, że ten rodzaj porozumiewania się stanowi „wymianę in-
formacji między nadawcą a odbiorcą, przy czym przekaz treści następuje za pośrednictwem 
jakiegoś kanału”24. 
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