
Zmiany w polskim poradnictwie 9

Edukacja Dorosłych 2010, nr 1 ISSN 1230-929 X

STUDIA  NAD  KONDYCJĄ  PORADNICTWA  
W  POLSCE

A l i c j a  K a r g u l o w a

ZMIANY  W  POLSKIM  PORADNICTWIE

Słowa kluczowe: doradztwo, poradnictwo, poradnictwo biograficzne/kariery, sys-
tem, sieć, płynna struktura.

Streszczenie: Po przemianach ustrojowych w Polsce w zmianach poradnictwa dają 
się wyodrębnić trzy tendencje: (1) „radosnej twórczości”, (2) selekcjonującej stabi-
lizacji i (3) „usiecionego” przepływu. Jak widać, dotyczą one znaczenia jego spo-
łecznej roli w określonej rzeczywistości oraz jego struktury. W rezultacie, na etapie 
rozwoju, w którym się znajdujemy, ma miejsce nie tylko poradnictwo dla młodzieży, 
ale przede wszystkim poradnictwo całożyciowe, biograficzne, dla ludzi w różnym 
wieku. Jest ono uprawiane w zorganizowanych systemach, w płynnych sieciowych 
strukturach oraz w sytuacjach nieformalnych, lokujących się w życiu codziennym. 
Jest działaniem profesjonalnych doradców i osób kompetentnych lub życzliwych, 
sprowokowanych do niesienia pomocy przez porady. Polskie poradnictwo zdaje się 
nie odbiegać od realizowanego w Unii oraz w krajach pozaeuropejskich i zgodnie 
z polityką państw ma sprzyjać realizacji idei przedsiębiorczości, idei wzrostu spo-
łecznego poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wiedza na temat 
realizacji tych celów, jak i kształcenia oraz doskonalenia profesjonalnych doradców 
jest wprawdzie niepełna, jednakże  wskazuje na potrzebę organizowania różnych 
form poradnictwa, jak i ciągłej edukacji „specjalistów od pomagania”, w czasach, 
w których ludzie potrzebują wsparcia, gdyż doświadczają niepewności, stresów  
i bezradności w niestabilnej, płynnej i zmiennej rzeczywistości.  

Poradnictwo – doradztwo: spory definicyjne

Zarówno w języku potocznym, jak i w polskim piśmiennictwie z zakresu 
poradoznawstwa1 – tzn. nauki o poradnictwie, doradztwie, konsultacji, radzeniu, 
1  Sama nazwa subdyscypliny „poradoznawstwo” była przedmiotem dyskusji na ogólnopolskim 

seminarium naukowym „Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie”. Pozostawiona jako 
konstrukcja złożona została uznana za najlepiej oddającą znaczenie takich formacji, jak: „teoria 
poradnictwa”, „nauka o poradnictwie”, po wykluczeniu mniej przejrzystej strukturalnie „porado-
logii” i  nieoddającej w pełni przedmiotu badań „konsultologii”. 
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doradzaniu i radzeniu sobie – bardzo często terminy poradnictwo i doradztwo 
używane są zamiennie, jak również niejednokrotnie przypisuje się im znaczenia 
nie całkiem zgodne z ich etymologią. Bezzasadnie mówi się m. in., że poradnic-
two, którego nazwa pochodzi od słowa porada, dotyczy ludzi nieodwracalnie po-
krzywdzonych przez los: niepełnosprawnych, upośledzonych fizycznie lub umy-
słowo, dotkniętych „beznadziejną bezradnością”, czyli osób, które nie są w stanie 
samodzielnie kierować swoim życiem i wymagają opieki innych; natomiast do-
radztwo, nazwane od słowa rada, przeznaczone jest dla osób zaradnych, jednakże 
rozwiązujących jakieś problemy, których to rozwiązanie wymaga pomocy innych 
– konkretnie doradcy. Jest to stanowisko nie do końca słuszne, a nawet krzyw-
dzące przez nadawanie terminowi „poradnictwo” stygmatyzującego charakteru. 
Takie przekonanie nie uwzględnia także, że pierwsza grupa ludzi, o których jest 
tu mowa, znacznie częściej zdaje się potrzebować bądź to terapii, bądź całkowi-
tej opieki bliskich lub permanentnego wsparcia służb socjalnych i nie może być 
traktowana jako grupa potencjalnych klientów poradnictwa, mającego – cokol-
wiek by powiedzieć – charakter działań interwencyjnych, niejako „ambulatoryj-
nych”, doraźnych. Druga grupa z kolei nie wyczerpuje całej populacji klientów 
poradnictwa. Poradnictwo bowiem jest taką formą pomocy, jakiej oczekują ludzie 
„normalni”, tzn. osoby zarówno zaradne, choć w danej chwili niepewne co do 
podejmowanych przez siebie decyzji, stojące wobec alternatywnych wyborów, 
przeżywające stany niezbyt głębokiego załamania lub stresu itp. – a więc te, któ-
rych miałoby dotyczyć doradztwo – jak też osoby bezradne, jednakże nie stale  
i całkowicie, ale z racji tego, że znalazły się w określonych sytuacjach problemo-
wych, czasem sytuacjach krytycznych, odczuwanych przez nie jako wymagające 
takiej zmiany, jakiej samodzielne dokonanie wydaje im się w danej chwili prze-
kraczające ich możliwości. Jak pisała swego czasu Maria Ziemska, poradnictwo 
mieści się w hygiologii, a nie w patologii życia społecznego.

W praktyce analizowanej w mikroskali poradnictwo jest relacją dwuosobo-
wą, której nazwa, dzięki przedrostkowi „po” wskazuje, że jego sens tkwi w po-
-wtarzaniu2, po-prawianiu, po-wracaniu do przeżyć, przemyśleń i podjętych przez 
radzącego się działań; relacją konstruowaną dzięki refleksyjnemu, czyli analitycz-
nemu udziałowi w nim doradcy i radzącego się, jest wejściem w interakcję  „po-
mocową” i rozpoczęciem współdziałania z doradcą (co ma miejsce wówczas, gdy 
ubieganie się radzącego się o poradę jest jego dobrowolnym „przedsięwzięciem”) 
lub podjęciem swoistej walki (gdy radzący się wchodzi w relację pod presją rodzi-
ny bądź środowiska). Jako relacja lub interakcja nawiązana między uczestnikami 
układu, czy to w warunkach sformalizowanych w poradni, czy w życiu codzien-
nym w okolicznościach do tego specjalnie nie zaaranżowanych, może być formą 

2 Zdaniem Zbigniewa Klocha …powtarza się to, co (jak się wydaje) ma szanse trwać w czasie. (…) 
Powtórzenie w kulturze wysokiej służy konstruowaniu społecznej pamięci tekstów, które należy 
utrwalić, są bowiem warte zapamiętania. Pełni funkcję estetyczną, wskazuje na konwencje warte 
naśladowania (bądź zanegowania). (…) prowokuje zaistnienie kolejnych aktów twórczych (Kloch 
2006, s. 21–22). 
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pomocy udzielanej w sposób dyrektywny, partnerski (dialogowy) lub liberalny 
(Kargulowa 1986), a doradca udzielając jej, może przyjąć w relacji styl działania 
eksperta, informatora, konsultanta, spolegliwego opiekuna lub leseferysty (Woj-
tasik 1993). Celem zawiązanej relacji jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu 
problemu lub w poradzeniu sobie z problemem osobie radzącej się, poprzez – mó-
wiąc najogólniej – podniesienie jej kondycji psychicznej, rozwinięcie jej reflek-
syjności, zwiększenie jej zaradności. 

Z kolei doradztwo, jak sygnalizuje przedrostek „do”, polega na do-dawaniu, 
do-łączaniu, jest najczęściej zorientowane na zwiększanie zasobu wiedzy klienta 
w określonej dziedzinie, na powiększanie jego kompetencji, i tym samym głów-
nie mentalne wspomaganie radzącego się zmagającego się z problemami. Stąd 
wydaje się najbliższe poradnictwu dyrektywnemu, uprawianemu w stylu eksperta 
lub informatora. A więc tak, jak przy tych stylach uprawiania poradnictwa, w do-
radztwie ma miejsce węższy zakres działań, który obejmuje mniej ludzkich pro-
blemów tak osobistych, jak i społecznych niż przy innych stylach (por. Kargulowa 
2009). Niektórzy autorzy bardzo krytycznie odnoszą się do doradztwa, z czym 
się do końca nie zgadzam. Przytoczę jednak wypowiedź Roberta Boltona, który 
na początku chyba nazbyt ostro stwierdza, iż doradzanie jest często podstawo-
wą obrazą dla inteligencji drugiej osoby. Wynika ono z braku zaufania, że osoba 
mająca problemy jest w stanie zrozumieć i poradzić sobie z własnymi trudnościa-
mi. Potem łagodząc nieco swoje stanowisko dodaje, jednak, iż innym problemem 
związanym z doradzaniem jest to, że doradca rzadko rozumie wszystkie implikacje 
problemu (…). Doradca jest nieświadomy całej złożoności sprawy, uczuć i wielu 
czynników, które są ukryte pod powierzchnią (Bolton 2002, s. 182). 

Poradnictwo na ogół nie spotyka się z tak negatywnymi ocenami, bowiem 
refleksyjne przepracowywanie problemów, sięganie do ich przyczyn, poszukiwa-
nie różnych sposobów ich rozwiązywania, odkrywanie ich znaczenia dla rozwoju 
biografii radzącego się, podejmowanie prób nadawania przeżywanym problemom 
nowego sensu w życiu osoby radzącej się – stanowią sedno relacji poradniczej 
i wymagają głębszego, niż ma to miejsce w doradztwie, przeanalizowania proble-
mu, wymagają sięgnięcia „pod powierzchnię”. Nie oznacza to jednak, że porad-
nictwu przypisywane są wyłącznie dodatnie cechy, gdyż niektóre jego „właści-
wości” budzą także zastrzeżenia (por. Kargul 2004; Mielczarek 2009; Siarkiewicz 
2004; Wojtasik 2004; Zierkiewicz 2009 i inni).

Olga Czerniawska, pierwsza badaczka poradnictwa w Polsce, zwraca uwa-
gę na jego wymiar horyzontalny i wertykalny (Czerniawska 1977). W wymia-
rze wertykalnym, a więc ze względu na dziedzinę życia, w której udzielane są 
porady, mówi się o poradnictwie rodzinnym, małżeńskim, seksualnym, zawodo-
wym, osobistym, zdrowotnym, religijnym itp. Wymiar horyzontalny dotyczy głę-
bi i rodzaju problemu oraz charakteru interwencji (poradnictwo: prognostyczne, 
profilaktyczne, optymalizujące, naprawcze). Ze względu na liczbę osób objętych 
jednocześnie formą pomocy wspomina się o poradnictwie indywidualnym, gru-
powym lub masowym, z tym że to ostatnie ma najczęściej charakter poradnictwa 
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zapośredniczonego i uprawiane jest przez wykorzystywanie masowego przekazu, 
jak też poprzez wystawy, odczyty itp. Jeśli chodzi o doradztwo, także spotyka-
my się z różnymi jego rodzajami. Rozwija się doradztwo prawne, ekonomicz-
ne, w tym bankowe i podatkowe, polityczne, językowe, konsumenckie, rolnicze 
i inne; wszystkie uprawiane w różnych formach.

Formacją terminologiczną, jaka może rodzić nieporozumienia, jest zwrot „po-
radnictwo biograficzne” i on uwzględnia wprawdzie oba, jednak przede wszystkim 
wymiar horyzontalny poradnictwa. W literaturze poradoznawczej, mając na myśli 
poradnictwo włączane w trajektorię życia, mówi się o poradnictwie życiowym, 
poradnictwie życia, poradnictwie biodromalnym i poradnictwie biograficznym. 
Każda z tych nazw wyprowadzona jest z innych założeń teoretycznych, innych 
koncepcji człowieka korzystającego z pomocy poradniczej, każda z nich kryje 
odmienne poglądy na temat dominowania problemów będących podstawą zasię-
gania porad, problemów ludzi nadających różnorodne znaczenia w swoim życiu 
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Jak wydobył i syntetycznie ujął te różni-
ce Marcin Szumigraj – podstawowe problemy w poradnictwie życia wyrażają się 
przeżywaniem dylematów wartości (Szumigraj 2009); w poradnictwie życiowym 
łączą się z krytycznym położeniem życiowym; w poradnictwie biodromalnym 
wywołuje je potrzeba twórczej adaptacji; zaś w poradnictwie biograficznym są 
nimi kryzysy tożsamości. Kryzysy te wiążą się z poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytania: Kim teraz jestem? Kim być? Jaką wybrać tożsamość? (Szumigraj 2009, 
s. 192). Mieczysław Malewski mocno podkreśla związek poradnictwa biograficz-
nego z realiami ponowoczesności. Zauważa, że ujmuje ona życie ludzkie jako 
refleksyjny projekt konstruowany ze zmiennych tożsamości oferowanych przez 
pluralistyczną kulturę. Powołując się na Anthony Giddensa, zwraca uwagę, że 
wybór doraźnej, okazjonalnej i tylko czasowo obowiązującej tożsamości, doko-
nywany [jest – A. K.] ze świadomością, że (…) życie jest tylko grą, że nie ma nic 
godnego do zaoferowania, że wymaga trwania w świecie pozbawionym trwałego 
sensu (Malewski 2003, s. 19–20). Uogólniając, M. Szumigraj dochodzi do wnio-
sku, iż w biograficznej (stylizowanej) perspektywie źródłami problemów są nie 
tyle indywidualne doświadczenia jednostki, ile jej postawy wobec siebie samej  
(Szumigraj 2009).

W tej perspektywie nabiera także specyficznego znaczenia inny wymiar ludz-
kiej egzystencji uwzględniany przy analizach poradnictwa – „kariera”. Chociaż 
w dalszym ciągu najczęściej karierę utożsamia się z pionowym awansem zawo-
dowym, są znane co najmniej cztery znaczenia tego terminu (Szumigraj 2003) 
Donald Super nadał bowiem szerokie znaczenie terminowi kariera i dzięki niemu 
używa się go także w odniesieniu do przeżywania rozwijających się równolegle 
procesów i udziale w zjawiskach zachodzących w obszarze życia rodzinnego, do-
tyczących rozwoju osobistego, aktywności politycznej, obywatelskiej, edukacyj-
nej, towarzyskiej itp. Mówi się wręcz o tęczowym obrazie kariery, która, w róż-
nych okresach biografii człowieka, odzwierciedla szeroką przestrzeń, w jakiej 
lokują się różnorodne sfery jego życia, w tym także aktywność zawodowa, mocno 
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związana z innymi rodzajami aktywności (por. m.in. Guichard, Huteau 2005). Tak 
ujmowana kariera „dotyka” ludzkiej tożsamości, poddawanej ciągłej dekonstruk-
cji oraz rekonstrukcji w biegu życiowych wydarzeń. 

Stojąc na stanowisku bliskim poglądom Supera, Bożena Wojtasik twierdzi, 
że ponowoczesne rozumienie kariery życiowej jest równoznaczne z traktowaniem 
jej „jako biografii, mozaiki epizodów życia”. Zwraca uwagę, że przy jej anali-
zie niezbędne jest uwzględnienie, chociażby tego, iż bardzo często przechodzi 
się od wykonywania zawodu do szkolenia zawodowego, że mają miejsce prze-
rwy w życiu zawodowym, że przebranżowienia są zjawiskiem powszechnym, 
a przede wszystkim, że w tym procesie ulega zmianie całość życia osobistego, 
jak też korzysta się z pomocy różnorodnych służb społecznych. Wśród nich nie 
brakuje także poradnictwa, które nie może się ograniczyć do niesienia pomocy 
w rozwiązywaniu problemu dotyczącego tylko jednego obszaru życia (Wojtasik 
2003). Podzielając te przekonania, M. Malewski przewiduje, że w poradnictwie 
najważniejszym zadaniem doradcy będzie »bycie z innym«, emocjonalna solidar-
ność z ludźmi zmagającymi się z własnym życiem, pokazywanie rozlicznych puła-
pek, jakie kryją się za rynkowymi wzorami tożsamości powielanymi przez środki 
masowego przekazu i instytucje reklamy”, a fundamentalnym problemem, jaki 
doradca będzie pomagał rozwiązywać, będzie wybór doraźnej, okazjonalnej i tyl-
ko czasowo obowiązującej tożsamości (Malewski 2003,  s. 19–20). 

Przyjmując powyższe stanowiska i prognozy, w tytule artykułu nie zamiesz-
czam szczegółowej nazwy poradnictwa, a w całym tekście utożsamiam porad-
nictwo biograficzne i poradnictwo kariery, choć zdaję sobie sprawę z niejakiej 
kontrowersyjności tego zabiegu. 

Zmiany w organizacji poradnictwa po 1989 roku

Mówiąc o przemianach w naszym poradnictwie, warto uwzględnić dwie, po-
zornie oczywiste, sprawy: po pierwsze, że poradnictwo ulega ciągłym, a więc 
permanentnym zmianom, ale tylko niektóre z nich są dostępne dla wszystkich, 
powszechnie odnotowywane, a jest tak najczęściej wówczas, gdy mają one cha-
rakter przełomowy. I po drugie, że te zmiany poradnictwa osadzonego w szerokim 
kontekście społecznym, kulturowym, ekonomicznym i politycznym zachodzą 
przy udziale – bezpośrednim lub pośrednim, podejmowanym odpowiedzialnie 
i w pełni świadomie bądź niezamierzenie, a czasem nawet bez zdawania so-
bie sprawy z następstw pewnych dokonań – wielu pojedynczych osób i całych 
grup społecznych: polityków, praktyków poradnictwa, klientów poradni i bada-
czy, w tym andragogów i poradoznawców. Ci „aktorzy społeczni”, uczestnicząc 
w nich, modyfikują także swoje spojrzenie zarówno na samo poradnictwo, jak i na 
temat zachodzących w nim zmian.

Nie sposób w krótkim tekście ująć całokształt przemian i przekształceń, 
których skatalogizowanie i analiza wymagałyby odrębnych pogłębionych badań  
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i z pewnością kiedyś się takich doczeka. Ograniczę się więc do odnotowania tych 
zdarzeń, które zdają się świadczyć o ich kierunku, a w związku z tym pozwolę 
sobie na przywołanie kilku epizodów, jakie pojawiły się w naszej rzeczywistości, 
wg mnie znaczących dla kierunku i celu, w jakim nasze poradnictwo zmierza. 
Skorzystam tu ze wskazówki Anthonego Giddensa, który uważa, że całe życie 
społeczne można przedstawić jako ciąg epizodów, że epizody dają się niewąt-
pliwie owocnie porównywać ze sobą, ale nie przy całkowitym abstrahowaniu od 
okoliczności ich pochodzenia – co także wyraźnie zastrzega (Giddens 2003, s. 2).

Epizody, o jakich tu wspomnę, pojawiały się w kontekście zmian ustrojo-
wych, ekonomicznych i kulturowych po roku 1989 i wyraźne odcisnęły się na 
organizacji poradnictwa. Przede wszystkim przyspieszyły jego przekształcanie 
się, podczas gdy wcześniej kształt całego poradnictwa krystalizował się w znacz-
nie wolniejszym tempie i wskazywał, że świadczona w nim pomoc zmierzała do 
bardzo jednoznacznie określonego celu. Powszechnie podzielany jest pogląd, że 
głównym celem poradnictwa zawodowego czy wychowawczego, zarówno w po-
czątkach XX. wieku, jak i w okresie powojennym (u nas do 1989 roku), była 
pomoc ludziom – zwłaszcza młodym i wchodzącym w życie – w odnalezieniu się 
w odpowiednich strukturach społecznych (szkołach, stowarzyszeniach, zakładach 
pracy, organizacjach politycznych itp.), co zapewniało zachowanie społecznego 
ładu. Jeśli zachodziły jakieś zmiany w świadczeniu tej pomocy, dotyczyły czasem 
idei, których hasła miały legitymizować potrzebę jej udzielania (u nas tzw. „real-
nego socjalizmu”, na Zachodzie idea kapitału ludzkiego lub kapitału społeczne-
go), głównie jednak zmiany sprowadzały się do metodyki pracy doradców i nie 
wyrażały się w modyfikacji ogólnych celów poradnictwa. Najbardziej znaczącym 
wydarzeniem zdawało się więc być w początkach rozwoju poradnictwa w Pol-
sce (lata międzywojenne) wprowadzenie do szkół poradnictwa psychologicznego 
oraz włączenie do diagnostyki doradczej także osób dorosłych – badań psycho-
technicznych, wykonywanych z użyciem specjalistycznych urządzeń, których za-
stosowanie umożliwiało określenie przydatności kandydatów do wykonywania 
zawodów wymagających odpowiednich uzdolnień i sprawności (por. Aleksander 
2009). Potem (u nas lata 1964–1989) było to przede wszystkim poradnictwo na 
potrzeby systemu oświaty: diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci sześciolet-
nich, organizowanie zajęć terapeutyczno-korekcyjnych w szkołach i placówkach 
wychowawczych lub praktyk przedzawodowych dla uczniów starszych klas szkół 
podstawowych.

Zarówno u nas, jak i na świecie sytuacja skomplikowała się wraz z nadej-
ściem późnej nowoczesności, zwanej płynną nowoczesnością, nowoczesnością 
postmodernistyczną, która przyniosła wiele nowych idei, pomysłów oraz rozwią-
zań technicznych i organizacyjnych, dotyczących również poradnictwa w naszym 
kraju. W świecie zachodnim zmiany te dojrzewały znacznie wolniej i – jak zwra-
cają uwagę m.in. badacze szwedzcy – zapowiedzi niektórych z nich można było 
dostrzec w latach 60. minionego wieku, a ostatnie lata w krajach rozwiniętych 
dodały im jedynie przyspieszenia (Nilsson, Ǻkerblom 2003). Polskie przemia-
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ny widoczne w tak licznych zjawiskach pozytywnych, jak demokratyzacja życia 
społecznego, zmiany w zakresie własności prywatnej, zmiany roli pracy i jej zna-
czenia dla pracowników, wzrost wpływu poszczególnych osób na życie społecz-
ne w środowisku, poszerzenie wymiany kulturalnej z zagranicą itp., przyniosły 
także skutki groźne i kłopotliwe, jak bezrobocie i rozchwianie rynku pracy; co 
w odniesieniu do pojedynczych ludzi objawiło się doświadczaniem zagubienia, 
chaosu i poczucia bezradności. Bezradność była konsekwencją braku doświad-
czenia zarówno służb państwowych, jak i poszczególnych osób w rozwiązywa-
niu nowych problemów i z całą brutalnością obnażyła nieprzydatność dotychczas 
znanych im strategii radzenia sobie. Przeniosło to ciężar odpowiedzialności za 
własne życie na poszczególne jednostki i stało się swoistym impulsem dla kolej-
nych przekształceń poradnictwa. 

Przekrojowe badania prowadzone przez M. Szumigraja (w druku) poka-
zują, iż od 1989 roku można wyróżnić trzy kolejno zarysowujące się tendencje 
w przemianach polskiego poradnictwa biograficznego/kariery, które nazywam 
odpowiednio: (1) „radosnej twórczości”, (2) selekcjonującej stabilizacji, (3) 
„usiecionego” przepływu. Były to trendy, w ramach których w sposób skrócony 
– a zatem uproszczony – przeszliśmy od społeczeństwa przemysłowego, charak-
terystycznego dla zachodniej gospodarki lat 60. i 70., przez społeczeństwo usłu-
gowe (lata 80.), społeczeństwo informacyjne (lata 90.) do społeczeństwa sieci 
– charakterystycznego dla lat 2000+ (Nilsson, Ǻkerblom, 2003). Zmiany, jakie w 
poszczególnych dekadach zachodziły w krajach rozwiniętych w ciągu blisko pół 
wieku, u nas zamknęły się w jednym dziesięcioleciu.

Pierwszy okres przemian to dość chaotyczny i niczym nieregulowany roz-
kwit nowych instytucji poradniczych budowanych jako odpowiedź na potrzeby 
zagubionych ludzi w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Obok poradni pro-
wadzonych przez tak utrwalone w społecznej świadomości organa państwowe, 
jak Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Pracy, powstały placówki tworzone 
przez pojedyncze osoby prywatne, pojawiały się biura doradcze otwierane przez 
tzw. osoby przedsiębiorcze, zgodnie z hasłem „co nie zostało zabronione, to jest 
dozwolone”. Eksplozja poradnictwa w pierwszych latach po przemianach poli-
tycznych, będąca obrazem fragmentu społecznej rzeczywistości płynnej i wysoce 
niestabilnej, kształtującej się zgodnie z zasadami „radosnej twórczości”3, była 
potrzebą chwili, była zapełnieniem swego rodzaju luki w organizacji życia spo-
łecznego, konsekwencją niejasności formalnej i strukturalnej, jaka została wy-
wołana nowym ładem społecznym, pojawieniem się zadań dotychczas nieroz-
wiązywanych, nakładaniem na jedne agencje, a pozbywaniem się przez drugie 

3 Termin „radosna twórczość” jest na ogół stosowany intuicyjnie. Jak definiuje go Wiesław Łuka-
szewski, radosna twórczość to formułowanie i próby realizacji wszelkiej różnorodności celów 
– obiektywnie szczytnych obok mało ambitnych, sensownych obok bezsensownych, ważnych obok 
obiektywnie nieważnych, zawsze wszakże jednakowo wysoko wartościowanych. (…) – to system 
działań chaotycznych. (…) Radosna twórczość jest okazją (bodaj najlepszą) do maksymalizowa-
nia interesu przez ludzi, którzy z łatwością szermują demagogicznymi hasłami, jeśli są to hasła 
aktualne (Łukaszewski 1984, s. 485–486). 
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obowiązków w zakresie wspomagania i roztaczania opieki nad jednostkami słab-
szymi. Obowiązków zasadniczo spoczywających na dotychczasowych, a obecnie 
i nowopowstających: zakładach pracy, służbach społecznych, firmach usługo-
wych, w tym także firmach edukacyjnych i doradczych.

Badania na terenie Wrocławia ujawniły, iż w roku 1992 ⅓ wszystkich po-
radni w tym mieście powstała w ciągu trzech lat po przemianie, a w samym roku 
1990 w stosunku do roku poprzedniego ich liczba się podwoiła. O ile dotychczas 
poradnictwo zawodowe nastawione było na niesienie pomocy ludziom młodym, 
a przede wszystkim uczniom, wybierającym szkoły ponadpodstawowe, o tyle po 
„wielkiej zmianie” połowa wszystkich poradni skierowała swoją pomoc do doro-
słego klienta zaradnego (otwierającego firmę, zaciągającego kredyty, poszukujące-
go nowych form kształcenia, „przebranżawiającego się”, wyjeżdżającego za gra-
nicę itp.), natomiast pozostałe – tradycyjnie – do młodzieży oraz dorosłych osób 
zagubionych i bezradnych. Pojawiła się już wówczas nowa grupa doradców karie-
ry: ekonomiści, prawnicy, ekolodzy, menadżerzy, finansiści itp., którzy wprawdzie 
nie byli przygotowani zawodowo do udzielania porad i najczęściej dysponowali 
jedynie zbiorem pojedynczych informacji interesujących ich klientów, jednak sku-
tecznie obniżyli poziom dominacji na „poradniczym rynku” psychologów, pedago-
gów czy lekarzy, którzy dotychczas występowali jako jedyni specjalistyczni dorad-
cy wspomagający ludzi w różnych sferach ich życia (Kalinowska 1995).

Myślę, że warto tu też przypomnieć pozornie drobny epizod, ważny zarówno 
dla praktyki poradniczej, jak i dla rozwoju myśli poradoznawczej, który doty-
czył stosunkowo małej grupy osób, ale jest doniosły dla myślenia o poradnictwie. 
Chodzi mi o powołanie w roku 1990 Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Za-
wodowych Rzeczypospolitej Polskiej, jako członka Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia AIOSP/IAEVG (Association Internationale d’Orientation Scolaire et 
Professionnelle/ The International Association for Educational and Vocational 
Guidance). Inicjatorką i pierwszą przewodniczącą Zarządu Głównego została 
prof. Wanda Rachalska, która skupiając w Stowarzyszeniu badaczy, pracowników 
administracji centralnej i praktyków poradnictwa zawodowego, stworzyła warun-
ki dla analizy dokonań i podjęcia refleksji nad tą sferą praktyki społecznej, jaką 
jest poradnictwo kariery. Swoją mądrą i pełną życzliwości postawą spowodowała, 
że pojawiła się swoista wspólnota składająca się z ludzi połączonych ideą organi-
zowania poradnictwa na nowych zasadach. Wspólnota ta nie zawisła w społecznej 
próżni, ale rozwijając swoje inicjatywy, doświadczała wpływu rozmaitych impul-
sów wychodzących z przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych4.  

4 Ważnym wydarzeniem w pracy tego Stowarzyszenia w omawianym okresie, ale niestety po 
śmierci jego Założycielki, było zorganizowanie w dniach 29–31 maja 2002 roku w Warszawie 
z inicjatywy Zarządu Głównego SDSiZ RP pod kier. prof. Bożeny Wojtasik, światowego kongre-
su pt. Counsellor – profession, passion, calling? (Doradca – profesja, pasja, powołanie?), w któ-
rym wzięło udział 430 uczestników, w tym ok. 170 z Polski, a 260 reprezentujących 35 innych 
krajów świata. Przedtem i potem kongresy takie były i są organizowane w innych krajach świata. 
Ostatnio w Paryżu (17–19 III 2010).
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Dalsze przemiany bowiem spowodowały, że w omawianym okresie nie 
wszystkie nowe poradnie utrzymały się, a wraz z porządkowaniem się życia 
społecznego, pojawianiem się nowych struktur społecznych i nowych struktur 
władzy, nastąpiło przekształcanie dotychczasowych placówek lub likwidacja nie-
których z nich. I tak od roku 2003 można mówić już o nowym etapie rozwoju 
polskiego poradnictwa kariery, o etapie, w którym zaczęła dochodzić do głosu 
selekcjonująca stabilizacja. 

Odnotować się tu da kilka zjawisk dla rozwoju poradnictwa nieobojętnych. 
Po pierwsze – jak wspomniałam – wyraźnie dostrzeżono – mówiąc słowami Pio-
tra Sztompki – wady i niewydolności niektórych dawnych struktur instytucjonal-
nych, które wcześniej uznawano za bezdyskusyjne (Sztompka 2007, s. 45). Jako 
niewydolne oceniono nie tylko te nowe poradnie, które nie pozyskały klientów, 
ale także placówki legitymujące się kilkudziesięcioletnią tradycją, jak choćby po-
radnie wychowawczo-zawodowe, które wcześniej posiadały swoisty monopol na 
prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży i które w 2003 roku zostały 
przekształcone w poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w niewielkim stopniu 
pozostawiające poradnictwo zawodowe w zakresie swoich zadań. Podobny los 
spotkał młodsze poradnie zawodowe przy wojewódzkich wydziałach zatrudnie-
nia, gdyż stworzono w zamian odpowiednie struktury urzędów pracy. 

Po drugie zauważono, że konieczne jest zachowanie pewnej selektywności 
w odniesieniu do oceny instytucji poradniczych, ponieważ różnorodna może być 
przydatność i różny status poradni, jeśli wziąć pod uwagę otoczenie społeczne,  
w którym funkcjonuje placówka, a więc że te same poradnie mogą odgrywać 
niejednakową rolę w różnych środowiskach. W związku z tym działalność nie-
których z nich nie wymaga zmian, inne muszą zostać przystosowane do potrzeb 
nowych klientów, natomiast pewne mogą okazać się bezużyteczne i mogą zostać 
zamknięte. Dodatkowo zrodziło to potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań me-
todycznych i organizacyjnych w poradnictwie, konieczność uznania odmiennych 
zadań za priorytetowe, nawiązywanie przez badaczy i praktyków współpracy z za-
granicą. Powołano poradnie specjalistyczne, zaczęto korzystać z zagranicznych 
wzorów oraz otwierać różne formy doskonalenia pracowników poradnictwa5. Tak 
właśnie, dzięki zapałowi entuzjastów i operatywności władz, powstawały pierw-
sze centra informacji zawodowej (Wałbrzych, Toruń) (por. Drabik-Podgórna, 
2005) oraz pierwsze biura karier (por. Szumigraj – w druku; Być doradcą!..., 2008 
i inne).  Zaszły także zmiany w sferze zarządzania poradnictwem, czyli powstały 
nowe stanowiska kierownicze w resortach edukacji i pracy. 

5 Np. w roku 1995 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN wydało Informację 
o szkoleniach CPP-P MEN, w której jest mowa o możliwości zdobycia specjalistycznych umie-
jętności, przygotowujących doradców do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przez 
uczestnictwo w 24 rodzajach warsztatów, organizowanych przez tę instytucję. Natomiast MPiPS 
już w 1994 roku powołało polsko-niemieckie seminarium umożliwiające spotkania i wymianę 
doświadczeń doradców z tych dwóch krajów.  
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Utworzenie Systemu Urzędów Pracy i powoływanie nowych komórek resor-
towych lub międzyresortowych (reaktywizacja OHP, SZOK-i i inne) było i jest 
dowodem na poszukiwanie w miarę uładzonych i kontrolowanych form organi-
zacyjnych w zakresie zarządzania poradnictwem, zwłaszcza poradnictwem zwią-
zanym z wyborem zawodu i wykonywaniem pracy. Jest jednocześnie dowodem 
na dążenie władz do utrzymania systemu poradnictwa, jako skoordynowanej, 
zintegrowanej, klarownej struktury zarządzanej centralnie (por. Trzeciak, 2001). 
Struktura ta, zgodnie z polityką państwa, ma sprzyjać realizacji idei przedsię-
biorczości, idei wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziała-
niu bezrobociu, a więc ma realizować ogólne cele poradnictwa – obecnie coraz 
częściej nazywanego poradnictwem kariery – nakreślone przez Unię Europejską. 

Realizacja wymienionych zadań i ich efekty są przedmiotem uwagi całej Ko-
misji Europejskiej. Ważną rolę w niej pełni m.in. Organizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development), 
w ramach której Komitet ds. Edukacji i Komitet ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw 
Socjalnych podjął się, na wniosek przedstawicieli szczytu w Lizbonie w roku 
2000, przeglądu polityki w zakresie poradnictwa. Powołana Grupa Ekspertów ds. 
Poradnictwa Przez Całe Życie, otrzymała zadanie przeanalizowania jakości usług 
świadczonych przez poradnictwo i ich zgodności z wytyczonymi celami6. W za-
łożeniach usługi poradnicze, świadczone w skali lokalnej, regionalnej, krajowej 
i europejskiej obejmują zainteresowanych nimi obywateli, pracowników instytu-
cji oświatowych i szkoleniowych, firm i organizacji, twórców strategii rozwiązań 
edukacyjnych, pomocowych i ekonomicznych. Kontrola ma dostarczyć odpowie-
dzi na pytanie o ich jakość, a więc na ile są one w stanie sprzyjać godnemu byto-
waniu w codziennym życiu pojedynczym osobom, jak i czy służą rozwojowi spo-
łecznemu i demokratyzacji społecznego życia. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że przewidywane w unijnych dokumentach działania nie są sprzeczne z ideami 
naszego poradnictwa co do ogólnych celów, jednakże nie zamykają go – jak chcą 
tego niektórzy organizatorzy polskiego poradnictwa kariery – w sformalizowa-
nych strukturach systemu pracy czy systemu edukacji.

 I właśnie niepostrzeżenie i niejako na przekór wizjonerstwu systemowego 
obrazu poradnictwa kariery, wyrasta w rozwoju poradnictwa biograficznego ten-
dencja „usiecionego” przepływu. Można powiedzieć, że przeżywamy jego „trze-
cią falę”, która rodzi się spontanicznie i narasta oddolnie. Jest ona dowodem na to, 
że na świat, w którym żyjemy, coraz większy wpływ mają celowe działania ludzi, 
społeczeństwa są kształtowane i przekształcane, historia jest nieustannie tworzo-

6 Przegląd początkowo objął 14 krajów europejskich oraz Australię, Kanadę i Koreę. O ile dotych-
czas politykę poradnictwa w ramach Unii koncentrowano na przejściu młodych ludzi ze szkoły 
do zawodu, o tyle zaproponowany przegląd został skoncentrowany na całożyciowym uczeniu się 
ludzi młodych i dorosłych (Watts 2003; Watts, Sultana 2005). Świadczyć to może o przekazywa-
niu przez państwa poszczególnym obywatelom odpowiedzialności za ich karierę, o kurczeniu się 
polityki państw opiekuńczych oraz o rozwoju kultury neoliberalnej, konsumenckiej. 
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na i przekształcana. (...) Coraz większa liczba ludzi aktywnie wybiera orientację 
ku przyszłości i dostrzega swoją podmiotowość (Sztompka 2007, s. 45).  

Tendencja „usiecionego” przepływu w rozwoju naszego poradnictwa jest 
właśnie przykładem tworzenia placówek i organizacji zajmujących się poradnic-
twem w oparciu o siły lokalne i dla środowisk lokalnych, jest przykładem roz-
wiązań charakterystycznych dla społeczeństwa sieci (Castells 2008). Jest dowo-
dem na rozwój trzeciego sektora w życiu społecznym, w którym poradnictwo jest 
uprawiane nie tylko przez specjalnie powołane instytucje lub służby, ale także 
jest niejako „przemycane” w pracy różnych specjalistów i podejmowane w życiu 
codziennym przez osoby prywatne. Nie bez znaczenia był tu nasz akces do Unii 
Europejskiej w 2004 roku i otwarcie się możliwości pozyskiwania funduszy na 
tego rodzaju działalność. Na szczeblach wojewódzkich, powiatowych, gminnych 
i miejskich tworzone są placówki wspierające różne grupy klientów, chroniące 
ich przed marginalizacją i wyobcowaniem, włączające ludzi do sieci wzajemne-
go wspierania się także w zakresie aktywności zawodowej7. W telewizji, prasie, 
ale przede wszystkim w Internecie pojawiają się programy i portale, na których 
ludzie udzielają sobie różnorodnych porad i wskazówek (por. Refleksje o  porad-
nictwie... 2009; Siarkiewicz 2010).

Poradnictwo kariery przestało także być rozumiane jako poradnictwo umoż-
liwiające „zrobienie kariery” w sensie odniesienia sukcesu zawodowego czy 
osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej, a jest traktowane jako pomoc ludziom 
w zmaganiu się z problemami codzienności, kiedy to praca zawodowa, życie 
rodzinne, udział w życiu społecznym, w polityce i kulturze splatają się ze sobą 
i składają się – jak chciał tego Super – na karierę całożyciową. Nowe placówki 
poradnictwa zawodowego, wychowawczego, osobistego przeważnie stanowią-
ce część jakiejś organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia społecznego, nie-
jednokrotnie prowadzone przez pojedynczą osobę, częstokroć formalnie kruche 
i „przelotne”, powołane dzięki uzyskanemu grantowi na jeden sezon, są drobnymi 
„węzłami” w sieci poradnictwa niezhierarchizowanego, rozproszonego, swojskie-
go, bliskiego danej grupie lub społeczności. Są dowodem na to, że – jak sądzi 
Piotr Sztompka – przeszliśmy drogę od społeczeństw opartych na losie do spo-
łeczeństw opartych na ludzkiej podmiotowości (Sztompka 2007, s. 45), że coraz 
większego znaczenia nabiera tzw. „zielone poradnictwo” albo mówiąc inaczej 
poradnictwo „ekologiczne”, lokalne, bliskie, osadzające się na peryferiach ży-

7 Przykładem może tu być konferencja zorganizowana w dniach 11–12  IX 2007 r. przez Dolnoślą-
skie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, która, dla osób 
podejmujących wielorakie działania w zakresie poradnictwa, była okazją do wymiany doświad-
czeń. Już sam długi tytuł konferencji „Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym – rzeczywi-
stość i możliwości rozwoju z wykorzystaniem funduszy unijnych” zdaje się być potwierdzeniem 
wspomnianych przemian, jakie mają miejsce w ostatnim okresie, a włączenie się w organizację 
konferencji, oprócz wspomnianego Centrum, DSWE i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
dodatkowo sygnalizuje tworzenie się sieci powiązań instytucjonalnych nie tylko w obrębie reali-
zacji poradnictwa, ale i prowadzenia nad nim badań.
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cia społecznego, stroniące od rozwiązań wyłącznie systemowych czy globalnych, 
sterowanych centralnie, na rzecz partycypowania w rozwiązywaniu problemów 
osobistych ludzi z najbliższego otoczenia (por. Plant 2003).

 Pracownicy placówek pomocowych – zarówno dla osób zaradnych, które 
chcą poprawić swoją pozycję zawodową i poszukują pomocy doradcy, jak i dla 
bezradnych, a nawet pokrzywdzonych przez los, jednakże zdolnych „wziąć ży-
cie w swoje ręce” i umiejących stawić czoła napotykanym trudnościom poprzez 
refleksyjne przepracowanie swojej biografii – śmiało sięgając po unijne granty 
– rozwijają różne formy poradnictwa kariery, wypracowują nowe metody działal-
ności, włączają pomoc poradniczą i doradczą w całożyciowe uczenie się swoich 
klientów, pomagając im podmiotowo rozwijać swoją aktywność życiową. 

Nie oznacza to, że uniknięto wszystkich błędów, że nie ma w poradnictwie 
kariery działań pozornych, rozwiązań ekstrawaganckich, a może nawet nieetycz-
nych,  że dominuje jedna z tych tendencji, a inne zanikły, że wszystkie rozwiąza-
nia są godne zaakceptowania i zasługują na najwyższą ocenę.

Próba oceny poradnictwa w aspekcie przemian globalnych

Jak starałam się pokazać wyżej, kształt współczesnego polskiego poradnic-
twa biograficznego/kariery, które realizuje zadania poradnictwa całożyciowego, 
nadawany jest w dużej  mierze przez rodzimą działalność wielu osób i grup za-
wodowych. Jednakże związany jest on również z przemianami, jakie zachodzą 
w ponowoczesnym świecie w skali globalnej. Określa go więc postmodernistycz-
ny chaos, jaki wprawdzie próbuje być opanowywany, jednak w dalszym ciągu 
dotyczy poszczególnych ludzi, a w skali globalnej przejawia się w tak pozornie 
odległych i nieidentyfikowanych w życiu codziennym zjawiskach, jak domina-
cja ponadnarodowego kapitału, rozwój kultury konsumeryzmu, upadek wielkich 
organizacji i wielkich „narracji” wytyczających kierunki rozwoju, czy rewizja 
powszechnie obowiązujących wartości, widoczna w wielokierunkowości i nie-
spójności działań (Bauman 1991, 2007). Kształt polskiego poradnictwa określa 
w sposób pośredni – niemniej jednak znaczący – powszechnie dominująca kultura 
indywidualizmu, domagająca się od ludzi samostanowienia, podejmowania ini-
cjatyw niestandardowych, stałej czujności i samokontroli swoich uczuć, doznań, 
zachowań (Jacyno 2007). Wreszcie określa go rozwój społeczeństwa sieci, w któ-
rym wspólną cechą firm, konsorcjów i ciał doradczych jest ich otwartość, dyna-
mizm, elastyczność, ale i nader często doraźność i egotyzm podejmowanych roz-
wiązań, silnie podlegających prawom reklamy i regułom gry interesów (Castells 
2008). Oglądane w najszerszej perspektywie poradnictwo w nowej rzeczywisto-
ści na ogół nie ma kształtu zamkniętego „elementu”, jednoznacznie wbudowane-
go w struktury władzy, produkcji, zarządzania lub obronności, jak było wcześniej. 
Przestaje być traktowane jako swego rodzaju „implant” optymalizujący układ,  
w który ma zostać wszczepiony. Uprawiają je zarówno określone instytucje, cza-
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sem tworzące systemy, jak i bardzo często zespoły ludzi powoływane do okre-
ślonych zadań, zespoły składające się z osób kompetentnych i funkcjonujących 
w kilku innych zespołach, powiązanych siecią połączeń z firmą macierzystą 
i innymi organizacjami wytwarzającymi wiedzę, przetwarzającymi informacje 
i dystrybuującymi je do różnorodnych klientów oraz przez osoby lub organiza-
cje podejmujące spontanicznie działania o charakterze poradniczym i doradczym. 
Wszystkie te instancje, jako składniki sieci są równocześnie autonomiczne i za-
leżne względem sieci i mogą być elementami innych sieci, a tym samym innych 
systemów środków nastawionych na inne cele (Castells 2008, s. 179). Poza tym 
każdy z elementów tych sieci, wewnętrznych i zewnętrznych, zakorzeniony jest  
w szczególnych kulturowo-instytucjonalnych środowiskach (narodach, regionach, 
miejscach), w różnym stopniu wpływających na sieć (Castells 2008, s. 196). Tak 
więc tylko od poszczególnych członków sieci zależy, czy podejmowane w nim 
działania będą przyjazne dla klientów danej poradni, czy może będą wspierały 
jedynie cele jej właściciela. Doradca późnej nowoczesności jest bowiem odpo-
wiedzialny przede wszystkim przed sobą  i to on w znacznej mierze decyduje  
o sposobie niesienia pomocy klientowi „poszukującemu własnej tożsamości” 
(por. Malewski 2003).

W poradniczej sieci powiązań trudno jest jednoznacznie i zdecydowanie 
wskazać jedno źródło wiedzy, z którego czerpią doradcy, trudno określić jej ro-
dzaj lub dziedzinę nauki, jaka dominuje w jej wytwarzaniu, trudno zidentyfiko-
wać grupę sterującą przepływem idei, ludzkich problemów i działań podjętych dla 
ich rozwiązania, trudno podać wszystkie warunki wzmacniające lub osłabiające 
dynamikę rozwoju poradnictwa w skali globalnej, a także w skali poszczegól-
nych krajów czy regionów. Sieć jest strukturą nietrwałą i zmienną, bez wyraźnie 
wyodrębniającego się przywództwa. Manuel Castells uważa, że całą współcze-
sną rzeczywistość konstruują charakterystyczne dla sieci przepływy, przez które 
rozumie celowe, powtarzalne, programowalne sekwencje wymiany i interakcji 
między fizycznie rozłącznymi pozycjami zajmowanymi przez aktorów społecznych 
w ekonomicznych, politycznych i symbolicznych strukturach społeczeństwa (Ca-
stells 2008, s. 412)8. Poradnictwo przestaje być działalnością zaplanowaną, zorga-
nizowaną, a staje się przepływem (Kargulowa 2010).

Z pewnością taki stan współczesnego polskiego poradnictwa, jaki jest obec-
nie, wymaga wielu analiz, a może i zmian. Na pewno wymaga dokładnych badań. 

8 W tym miejscu nasuwa mi się metaforyczna uwaga Z. Baumana (Bauman 2007, s. 182), który 
pisze, że w społeczeństwie konsumentów płynnej nowoczesności  r ó j  zastępuje  g r u p ę (...). 
Roje nie muszą martwić się o instrumenty niezbędne do przetrwania; gromadzą się rozpraszają  
i ponownie zbierają od okazji do okazji w różnych konfiguracjach, podążając za zmieniającymi 
się celami. Wprawdzie przynależne do sieci agencje poradnictwa niezmiennie stawiają sobie za 
cel wspomaganie ludzi i tym zdają się różnić od cząstek  roju, jednakże w sytuacji permanentnych 
i płynnych zmian, gdy zmieniają swą tożsamość, ale muszą jakoś uzasadniać i potwierdzać rację 
swego bytu, mogą utracić orientację celu, dostarczać pomocy jedynie powierzchownej i pozornej, 
tym, którzy chcą lub są w stanie tę pomoc „skonsumować”,  a tym samym zdają się przypominać 
cząsteczki swego rodzaju „roju” w ogólnej  sieci  wsparcia.
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Obecny sposób ich prowadzenia oparty na uzyskiwaniu funduszy z grantów ma 
liczne zalety, ale i duże wady, które są znane szczególnie starszym badaczom, do 
których się zaliczam. Najważniejszą ich wadą jest prowadzenie badań na zamó-
wienie, w związku z tym wycinkowych i powierzchownych, dostarczających „go-
rących” danych wyrwanych z kontekstu, a nie takich, jakie wydają się ważne ze 
społecznego punktu widzenia i rozwiązań całościowych czy perspektywicznych. 
Skorzystanie z grantów pociąga za sobą różnorodne zobowiązania wobec sponso-
ra (terminowość, jednolitość opisu, formalizacja dokumentacji, standaryzacja narzędzi 
itp.) i niejednokrotnie uniemożliwia badaczom uważniejsze zatrzymanie się na dodat-
kowych zjawiskach i głębsze przeanalizowanie nieprzewidzianych przez zleceniodaw-
cę i nieinteresujących go wyników, co obniża wartość prowadzonych analiz. 

Jednakże jest to wątek uboczny w rozważaniach nad obecnym obrazem pol-
skiego poradnictwa biograficznego, poradnictwa kariery czy poradnictwa karier, 
jak określa je Augustyn Bańka (Bańka 2007), bowiem w najogólniejszym oglą-
dzie wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze polskie poradnictwo, które stara się 
sprostać wyzwaniom czasu – może nie zawsze do końca jasno sprecyzowanym 
– w swoich założeniach teoretycznych i wielu rozwiązaniach praktycznych nie 
odbiega od poziomu poradnictwa światowego. Podobnie jak wszędzie jest tyl-
ko jednym z działań/faktów/procesów doraźnie wzmacniających ludzi w ich co-
dziennym życiu, w podejmowanym świadomie i  intencjonalnie lub niezamierze-
nie całożyciowym uczeniu się, stara się być wsparciem holistycznym, opartym na 
działaniach etycznych, głęboko humanistycznych. To właśnie ono jest działaniem 
tego rodzaju agencji, które – jak pisze Peter Alheit – wyznaczają nową równowagę 
między wyborami jednostek a funkcjonalnymi imperatywami instytucji, które mu-
szą zmagać się z konsekwencjami deregulacji i uelastycznienia rynku pracy, wspie-
rać jednostki dotknięte nieprzewidzianymi zdarzeniami i krytycznymi momentami 
typowymi dla przechodzenia w zmodernizowany bieg życia (Alheit 2009, s. 13).

W swoich rozwiązaniach organizacyjnych lokuje się zarówno w strukturach 
systemowych podległych poszczególnym resortom, jak i w pojedynczych pla-
cówkach zatomizowanych lub tworzących sieci dobrowolnie połączonych orga-
nizacji, niejednokrotnie utworzonych tylko dla wybranych celów i w określonych 
zakresach. Niejako równolegle nadal jest uprawiane w życiu codziennym przez 
doradców nieprofesjonalnych, „wyznaczonych przez okoliczności”, incydental-
nych, media, osoby życzliwe i „dobrze poinformowane” (Siarkiewicz 2010). Ce-
chą znamienną naszego poradnictwa biograficznego jest także i to, że od czasu 
pojawienia się Grupy Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Całe Życie w ramach Unii 
Europejskiej jest ono przedmiotem uwagi władz centralnych i lokalnych w stop-
niu niepomiernie wyższym niż było to poprzednio oraz to, że jest poradnictwem 
otwartym na nowe rozwiązania, nowe obszary problemowe, jak choćby wielokul-
turowość (por. Bańka 2007; Siarkiewicz 2008; Słowik 2008), samozatrudnialność 
(Szumigraj 2003b) na nowe strategie i pomysły rozwiązań niekonwencjonalnych 
(Być doradcą... 2008; Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców 2009  
i inne). Udział polskich badaczy poradnictwa w międzynarodowych konferen-
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cjach i sympozjach, organizowanie w Polsce międzynarodowych spotkań badaczy 
i praktyków (z których najważniejszym był światowy kongres AIOSP/JAEVG  
w Warszawie, w 2002 roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Doradców 
Szkolnych i Zawodowych RP9), wymiana doświadczeń, występowanie z propo-
zycjami rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w Polsce i włączanie się 
w międzynarodowe badania – to dowody na wyjście naszego poradnictwa karie-
ry z zacofania, jakie wymuszone zostało poprzednią sytuacją społeczno-ekono-
miczno-polityczną na świecie.

Przywołane epizody z rozwoju poradnictwa, jak i o wiele liczniejsze, a po-
minięte tutaj fakty, zdarzenia i procesy, które w nim mają miejsce, zdają się po-
twierdzać wpływy globalizacji na kształt naszego poradnictwa biograficznego. 
Kierunek przemian, jakie się w nim dokonują, wyraźnie wskazuje na rozwój jego 
sieciowej struktury, na koncentrowanie się na rozwiązaniach bliskich środowi-
skom lokalnym, na rozproszenie działalności poradniczej w różnorodnych seg-
mentach życia społecznego. Polskie poradnictwo biograficzne czy poradnictwo 
kariery – które nie odbiega w swych założeniach ogólnych i rozwiązaniach orga-
nizacyjnych swym kształtem (w ogólnym zarysie), metodami pracy, sposobami 
pozyskiwania środków na działalność od poradnictwa w całej Unii Europejskiej 
– stara się sprostać dominującym wyzwaniom dotyczącym podnoszenia jakości 
działań, aby przyczyniać się do poprawy życia społecznego ludzi. Tak, jak porad-
nictwo w innych krajach Unii zmaga się z trudnościami w zakresie znalezienia 
dla nich/z nimi „złotego środka” i napotyka przeszkody w czynnym włączeniu się  
w przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia przedsiębiorczości osób zarad-
nych; zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób niepewnych jutra i nie nadąża-
jących za zmianami; zapobiegania wzrostowi bezrobocia wśród osób zatrudnio-
nych w zakładach pracy, zwłaszcza tych, które nie wytrzymują konkurencji, są 
nieprzydatne gospodarczo, przestarzałe lub źle zarządzane. 

Nie sposób pominąć, że doradcy uprawiający poradnictwo biograficzne – 
rozwiązując zadania stawiane przez Unię Europejską, podejmując inicjatywy wy-
chodzące naprzeciw potrzebom środowisk lokalnych i poszczególnych grup spo-
łecznych oraz pojedynczych osób – sięgają do dorobku pedagogiki, andragogiki, 
psychologii, socjologii, poradoznawstwa, teorii organizacji i zarządzania, nauk 
o komunikacji społecznej oraz ekonomii (por. m.in. Człowiek w kontekście pra-
cy. Teoria – Empiria – Praktyka 2009; Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu 
2009 i inne). Potwierdza to pogląd, że poradnictwo biograficzne/kariery musi być 
przedmiotem badań wielodyscyplinarnych i stawia nowe wyzwania przed specja-
listami z zakresu tych dziedzin nauki. Powszechnie też widoczna jest potrzeba, 
by uniwersytety i akademie nie tylko nie rezygnowały z otwierania kierunków 
studiów przygotowujących odpowiednią kadrę, ale – na miarę swoich możliwości 
– poszerzały ofertę w zakresie kształcenia i doskonalenia doradców. 
9 Kongres poprzedziła międzynarodowa konferencja zorganizowana przez prof. Wandę Rachalską 

w Złotym Potoku. Po kongresie także odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana 
przez dr Viotettę Drabik-Podgórną w Brzegu Dolnym. Por. Poradnictwo między etyką i techniką 
(2007). W innych inicjatywach biorą udział pojedynczy badacze.
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Changes in counselling in Poland

Key words: counselling, biographical/career counselling, system, network, fluid 
structure.

Summary: After the changes in the form of government in Poland, modifications in 
terms of counselling can be divided into three tendencies: (1) „merry creativity”, (2) 
selective stabilisation and (3) „networked” flow. As can be seen, they affect the me-
aning of counselling in society within a certain reality and within its structure. As a 
result, at the development stage at which we are now, counselling is not restricted to 
young people, it is concentrated on lifelong, biographical counselling for people of 
all ages. It occurs within organized systems, liquid network structures and in infor-
mal situations in everyday life. Counselling is conducted by professional counsel-
lors and competent or simply well-wishing people compelled to helping through ad-
vice. Counselling in Poland does not seem to differ from that in the European Union 
and other countries outside Europe and in accordance with the policies of countries, 
its aim is to realise the goals of entrepreneurship, raising public perception of safety 
and fighting unemployment. Although the knowledge concerning fulfilling those go-
als, as well as education and training from professional counsellors is not complete, 
it does point to a need for the organisation of different forms of counselling, as well 
as a constant education of „specialised helpers” when people need support due to 
unsure times, stress and helplessness in an unstable, fluid and changing reality.

Dane do korespondencji:
Prof. dr hab. Alicja Kargulowa
Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa    
Wydział Nauk Pedagogicznych DSW
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław




