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TYPY, WZORY I MODELE KARIER  

W PRZESTRZENI ELASTYCZNEGO RYNKU PRACY 

 

Streszczenie 

Współczesne znaczenie kariery zawodowej dla człowieka ulega permanentnej zmianie, świad-
czą o tym zarówno kolejne próby zdefiniowania niniejszego zjawiska podejmowane na polu na-
ukowym, jak i indywidualne sensy przypisywane mu przez podmiot. Uwarunkowań takiego 
stanu rzeczy należy dopatrywać się w przemianach współczesnej rzeczywistości, a konsekwen-
cji także rynku pracy. Dynamizm i niestabilność jego struktury, oddziałuje na przebieg oraz ja-
kość ścieżek rozwoju zawodowego jednostek, których odzwierciedleniem stają się nowopow-
stające modele karier. Cel niniejszego artykułu koncentruje się na dokonaniu przeglądu wybra-
nych typów, wzorów oraz modeli kariery zawodowej oraz scharakteryzowaniu ich przeobrażeń 
w kontekście ponowoczesnego świata pracy. 

Słowa kluczowe: typy karier, wzory karier, modele karier, elastyczny rynek pracy. 
 
CAREER TYPES, PATTERNS AND MODELS IN THE SPACE  

OF A FLEXIBLE LABOR MARKET 

 

Abstract 

The contemporary meaning of a professional career for a human being is undergoing permanent 
change, as evidenced by successive attempts to define this phenomenon in the scientific field, as 
well as individual senses assigned to it by the subject. Determinations of such a state of affairs 
should be seen in the changes of contemporary reality, and consequently also in the labor mar-
ket. Dynamism and instability of its structure affects the course and quality of career develop-
ment paths of individuals, which are reflected in the emerging models of careers. The aim of 
this article is to review selected types, patterns and career models and characterize their trans-
formations in the context of the post-modern world of labor. 

Key words: career types, career patterns, career models, flexible labor market. 
 

 

Uwagi wstępne  

Różnorodne sensy przypisywane karierze wskazują na uwarunkowania kulturowe, które kon-

sekwentnie zmieniają się w zależności od aktualnych okoliczności czasoprzestrzennych oraz 

sytuacji społecznej na danym obszarze. Naturalnym następstwem niniejszych przeobrażeń 

okazują się nowe i często odmienne sposoby definiowania kariery. Przyglądając się trajekto-



86                                                                     LUCYNA MYSZKA-STRYCHALSKA 

 

 

riom rozwoju zawodowego poszczególnych jednostek, można jednak spostrzec, że posiadają 

one pewne powtarzalne cechy, pozwalające na wyodrębnienie ich określonych typów. Istnie-

nie owych regularności dowodzi, że kariera stanowi konstrukt posiadający zarówno wymiar 

partykularny, jak i uniwersalny, który może być rozpatrywany z perspektywy podobnych 

uwarunkowań i mechanizmów oddziałujących na proces działania podmiotu. Owe regularno-

ści w karierze stanowią nie tylko inspirację dla dociekań empirycznych, ale także teoretycz-

nych rozważań, których nie sposób pominąć podejmując próbę zrozumienia wielowymiaro-

wości zjawiska rozwoju zawodowego człowieka. 
 

Uściślenia dotyczące pojęć: typ, wzór i model kariery 

 „Słownik wyrazów obcych” definiując pojęcie „typ”, jako „wzorzec, model, zespół cech, 

którym odpowiada pewna grupa rzeczy, osób, zwierząt, zjawisk”1 - wskazuje na synonimicz-

ną naturę terminów: typ, model i wzorzec. Posługiwanie się nimi w odniesieniu do kariery 

świadczy o istnieniu stosunkowej powtarzalności, cech charakterystycznych dla jakiegoś 

schematu realizowanej przez podmiot ścieżki rozwoju zawodowego. Określenia te posiadają 

jednak dualistyczną naturę. Z jednej strony dowodzą występowania pewnego idealnego  

(w ujęciu teoretyczny) wzorca, z drugiej zaś strony mogą stanowić pewien uproszczony spo-

sób interpretacji danego zjawiska. Wyniki różnorodnych egzemplifikacji badawczych prowa-

dzonych na gruncie nauk społecznych, bardzo często wskazują na współwystępowanie różno-

rodnych modeli dookreślających funkcjonowanie jednostki na różnych płaszczyznach jej eg-

zystencji. Dlatego też, celem uniknięcia schematycznego oglądu złożonego zjawiska, do któ-

rych z pewnością zalicza się rozwój zawodowy, przy próbie „uchwycenia regularności w ka-

rierze, należy przyjąć perspektywę holistyczną”2. Pozwala ona na zidentyfikowanie obiek-

tywnych wskaźników dowodzących istnienia prawidłowości w karierze oraz ukazuje, że in-

dywidualne ścieżki rozwoju zawodowego reprezentują pewne regularności charakterystyczne 

dla szerszej grupy podmiotów funkcjonujących w określonych warunkach czasoprzestrzen-

nych. Poniższe rozstrzygnięcie stanowi przegląd wybranych typów, wzorów i modeli kariery 

powstałych w XX oraz XXI wieku, których przestudiowanie może stać się przyczynkiem do 

refleksji nad „elastycznością” w ujmowaniu konstruktu kariery oraz jej schematem realizo-

wanym przez podmiot na współczesnym rynku pracy. 

Wzór kariery określa zmiany zachodzące w pozycji zawodowej człowieka w czasie jego 

aktywności zawodowej. W szerszym ujęciu można go odnosić do całościowego rozwoju jed-

nostki, wychodzącego poza ramy sfery zawodowej, związanego nie tylko z życiem osobi-

stym, ale także poczuciem spełniania i samosatysfakcji we wszystkich płaszczyznach jego 

funkcjonowania. W związku ze swoją złożoną specyfiką, często analizowany jest w kontek-

ście całego biegu egzystencji podmiotu (przy uwzględnieniu również uwarunkowań społecz-

no-rynkowych), czego konsekwencją w wielu modelach kariery okazuje się przypisywanie 

                                                           

1 A. Latusek (red.), Nowy słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 655. 
2 A. Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

2013, s. 55. 
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mu stadialnego charakteru3. Ujęcia, w których jednostka zmaga się z przechodzeniem przez 

poszczególne etapy rozwoju, jakimi są: dojrzewanie do podjęcia decyzji zawodowej, wybór 

zawodu, osiągnięcie stabilizacji na rynku pracy oraz zakończenie kariery – określane są mia-

nem tradycyjnych. Współczesne modele kariery koncentrują się na kwestiach progresu, satys-

fakcji oraz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć zawodowych przez podmiot4. Kluczowe 

znaczenie ma kontekst rozwoju zawodowego jednostki, który ze względu na swoją zmienną 

i nieprzewidywalną naturę, uniemożliwia przebieg kariery w myśl jednego schematu.  

Różnorodne perspektywy kognitywne dotyczące kariery zostają wyróżniane na podsta-

wie określonych kryteriów typologizacji, które wyznaczane są przez ich autorów. Wśród nich 

należy wymienić przede wszystkim: 

a) Kryterium uwarunkowań organizacyjnych (kierunkowe)5; 

b) Kryterium orientacyjne, które przyczynia się do ukierunkowania decyzji podmiotu6; 

c) Kryterium sekwencyjności realizowanej ścieżki zawodowej (ciągłości)7; 

d) Kryterium rozwojowo-samorealizacyjne8. 

Przyjęcie określonej orientacji teoretycznej przez naukowca, zależne jest od sposobu ro-

zumienia pojęcia „kariery” oraz paradygmatu wyznaczającego kierunek prowadzonych przez 

niego eksploracji badawczych. Określone modele rozwoju zawodowego prezentowane w lite-

raturze bardzo często stanowią wynik długoletnich dociekań eksploracyjnych. Różnorodność 

wyodrębnionych typów kariery wynika przede wszystkim z odmienności struktur zawodo-

wych, w których funkcjonują pracownicy oraz z faktu, że w środowiskach zawodowych obo-

wiązują różne standardy obejmowania poszczególnych stanowisk, czy też pełnienia ról zawo-

dowych9. Badacze analizują zjawisko kariery z perspektywy wielu zmiennych, niejednokrot-

nie uwzględniając kilka wskaźników w procesie tworzenia jego typologii (m. in.: częstość 

zmian pracy, treść pracy, kierunek mobilności, mechanizmy socjalizacji, uwarunkowania spo-

łeczne pełnionych ról zawodowych, wartości uznawane przez pracownika, jego potrzeby, 

zainteresowania, strategia odnoszenia sukcesu, sposób planowania kariery, swoboda wyboru 

                                                           

3 Takie ujęcie reprezentują wszelkie modele rozpatrujące karierę zawodową człowieka w ramach paradyg-
matu rozwojowego, analizującego proces przemian i dynamiki rozwoju jednostki poprzez określone etapy. 
Wśród reprezentantów tego podejścia należy wymienić: L.M. Savickasa, D.E. Supera, E. Ginzberga, S.W. Gin-
zburga, S. Axelerada, J.L. Hermy, D.V. Tiedemana, R. O’Hary, A. Miller-Tiedeman, W. Gribbonsa, P. R. Loh-
nesa, L.L. Knefelkamp, D.J. Levinsona. 

4 Należy tutaj wymienić model kariery: proteańskiej, kariery „bez granic”, kariery spiralnej, „kariery 
skoczka”, „kariery dla obydwojga” oraz kariery „kalejdoskopowej”. 

5 E.H. Schein, H.L. Wilensky: Model stożka kariery. 
6 J.M. Driver, J. Biolos oraz S. Gould i L. Pentley: Modele karier wyróżnione przez tych badaczy opierały 

się na różnych strategiach ich realizowania. Wyróżnili pięć wzorów takich karier: podnoszenia kwalifikacji, 
ponadprzeciętnego zaangażowania i ofiarności, autopromocji i autoreklamy, posiadania protektora oraz budowa-
nia sojuszy, [za:] D. Torrington, L. Hall, Human Resources Management, Prentice-Hall, New York 1998. 

7 D.E. Super, E. Kasprzak, W.H. Fromm, D.C. Miller, C. Sikorski, Autor wyróżnił następujące typy karie-
ry: specjalistyczną, poszukującą, oportunistyczną, dryfującą – Vide: C. Sikorski, Drogi do sukcesu. Profesjona-

lizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa 2007. 
8 „Akcja JA”, kariera „bez granic”, kariera „kalejdoskopowa”, kariera „proteuszowa”.  
9 Vide: J. Strużyna, E. Madej, Przyszłość zarządzania karierą, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 

2(41), s. 9-32. 
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kariery10, przyjmując perspektywę podmiotową lub wewnątrzorganizacyjną). Istotę wzorca 

kariery wyznacza zatem indywidualny przebieg kariery wpisany w całość egzystencji pod-

miotu, rozpatrywany w kontekście uwarunkowań społeczno-rynkowych. Identyfikowany jest 

zatem na podstawie obiektywnych zdarzeń i formalnych cech biografii zawodowej 

z uwzględnieniem predyspozycji osobowościowych oraz planów i wyborów dokonywanych 

przez jednostkę. 
 

Przegląd wybranych modeli kariery zawodowej 

Próby stworzenia listy ilościowych parametrów dotyczących kariery w swoim opracowaniu 

podejmuje się M. Suchar.11 Istotnym walorem „czteroczynnikowej koncepcji kariery”12 po-

mimo znaczącego charakteru statystycznego, okazuje się możliwość dokonywania na jej pod-

stawie także analizy jakościowej ścieżki rozwoju zawodowego człowieka. Ukazuje ona inte-

resujące poznawczo powiązania określonych kryteriów kariery z cechami osobowości pod-

miotu (sumienność, ekstrawersja, otwartość, neurotyzm, nastawienie na innych, motywy dzia-

łania, predyspozycje)13, a także precyzuje ich moc predykcyjną pozwalającą na prognozowa-

nie obrazu przyszłej drogi zawodowej jednostki. Wśród obiektywnych wskaźników kariery 

autor wymienia: mobilność definiowaną jako „częstotliwość zmian pracodawcy (firmy, 

w której dana osoba jest zatrudniona)”14, rotacyjność wskazującą na częstość zmian stanowi-

ska w obrębie jednej firmy, płynność (ciągłość) określającą długość oraz liczbę przerw w za-

trudnieniu i wertykalizm odnoszący się do zdobywania przez pracownika kolejnych awan-

sów. Na podstawie owych parametrów M. Suchar wyodrębnia 24 modele kariery wyróżnione 

ze względu na ich wartość reprezentowaną przez jednostkę. Konstruuje je w oparciu o kom-

binację ośmiu (prezentowanych w opozycyjnych parach) charakterystyk kariery: mobilnej 

(częste zmiany miejsca zatrudnienia), statycznej (rzadkie zmiany miejsca pracy), stromej 

(wczesny wiek awansu), spłaszczonej (późny wiek bądź brak awansu), płynnej (brak przerw 

w zatrudnieniu), nieciągłej (występowanie przerw w zatrudnieniu), wzrostowej (wysoki po-

ziom rotacyjności) oraz typowej pod względem rozwojowym15. Przytoczona propozycja typo-

logizacji karier została wprawdzie stworzona na podstawie kryterium jej ilościowych wskaź-

                                                           

10 W kontekście tego kryterium interesującego poznawczo rozróżnienia dokonał J.C. Heddesheimer. Skla-
syfikował on karierę: rutynową (wybierana na zasadzie naśladownictwa), kształtowaną indywidualnie (poprze-
dzona planem i świadomą refleksją), interakcyjną (efekt negocjacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem), 
determinowaną sytuacyjnie (wynik adaptowania się do panujących warunków), [za:] E. Hornowska, Rozwój 

zawodowy – podstawowe założenia, [w:] T. Listwan, S. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy or-

ganizacyjno-zarządcze i psychospołeczne 2001, nr 900, s. 233. 
11 M. Suchar, Modele kariery. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, 

s. 41-95. 
12 W taki sposób określa ją sam autor. Ibidem, s. 43. 
13 Marek Suchar proponuje, aby analizując wyróżnione parametry kariery rozpoznawać także korelacje 

pomiędzy cechami osobowości pracowników, używając w tym celu testu opartego na koncepcji „wielkiej piątki” 
– NEO FFI oraz autorskiego kwestionariusza 3P badającego pięć wymiarów osobowości: dynamizm, uporząd-
kowanie, indywidualizm, styl kontaktu, kierowanie. Ibidem, s. 44. 

14 Ibidem, s. 46. 
15 Ibidem, s. 97. 
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ników, jednak pozwala także na prześledzenie sekwencyjności ścieżki zawodowej jednostki 

oraz współzależności jej wyborów z cechami osobowości. 

Wynikiem dokonanego przez M. Drivera przeglądu możliwych typów karier jest Model 

koncepcji kariery Career Concepts Model16. Opiera się on na założeniu, że głównymi czynni-

kami oddziałującymi na przebieg ścieżki zawodowej jednostki okazuje się względnie trwała 

struktura poznawcza, wyznaczająca jej potrzeby oraz zainteresowania, do których realizacji 

zmierza. Wzór kariery liniowej (linear) charakteryzuje stabilny przebieg rozwoju zawodowe-

go. Wyróżniają się nim osoby dokonujące zdecydowanego wyboru jednego zawodu, w któ-

rym nabywają doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do jego praktykowania. Przez cały 

okres swojej aktywności zawodowej pracują najczęściej w jednym lub kilku miejscach, zdo-

bywając kolejne szczeble awansu zawodowego. Ukierunkowanie decyzji zawodowych pod-

miotu następuje stosunkowo wcześnie i aktualizuje się na każdym etapie rozwoju, często po-

przedzonego konkretnym planem. Wzór kariery eksperckiej (expert) jest typowy dla osób 

specjalizujących się w wąskiej dziedzinie stanowiącej ich życiową pasję. Rozwój zawodowy 

takich osób, oscyluje wokół doskonalenia posiadanej wiedzy i kompetencji. Koncentrują się 

zatem na osiąganiu mistrzostwa i autorytetu w danym obszarze, dlatego też awans pionowy 

odgrywa dla nich drugorzędną rolę. Wzór spiralny (spiral) stanowi wynik orientowania się 

podmiotu z jednego zajęcia na inne w sekwencyjnych odstępach, mających miejsce w odstę-

pach co pięć do dziesięciu lat. Jego istotę dookreśla wykorzystywanie wcześniej zdobytych 

umiejętności i kwalifikacji. Horyzontalna mobilność (realizowana w nowych zawodach 

i praktykowanych zajęciach) jest konsekwencją permanentnego modyfikowania skonstruo-

wanego planu rozwoju kariery w efekcie różnorodnych doświadczeń. Charakteryzuje on oso-

by elastyczne, otwarte na zmianę, kształtujące złożony obraz siebie. Nazwa modelu kariery 

przejściowej (transitory) uwarunkowana została przez bardzo częstą zmianę praktykowanego 

zawodowo zajęcia (w odstępach od 2 do 4 lat) i środowiska pracy, co współwystępuje z ko-

niecznością zdobywania nowych dla jednostki kompetencji i redefiniowania pełnionej roli 

zawodowej. Każdy podmiot realizujący określony wzór kariery kieruje się innymi motywami. 

Kluczowe w procesie rozwoju zawodowego staje się zadowolenie jednostki, które warunkuje 

wzajemna zależność jej aspiracji i przebiegu ścieżki zawodowej. W przypadku, gdy okazują 

się one rozbieżne – następuje zmiana typu kariery na inny17. Taka sytuacja warunkuje rów-

nież przeobrażenia w strukturze własnego Ja18. 

Zagadnieniem wzorów kariery zawodowej (Career Pattern Study)19 w swoich pracach 

zajmował się także jeden z najznamienitszych teoretyków kariery – D.E. Super, wyodrębnia-

                                                           

16 J.M. Driver, Career concepts – A new approach to career research, [w:] R. Katz (red.), Career issues in 

human resources management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 23-32. 
17 E. Kasprzak, Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 35. 
18 Z. Ściborek, Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009, s. 71. 
19 Narzędziem opracowanym przez badacza w wyniku podłużnych eksploracji, pozwalającym na przewi-

dywanie przyszłego typu kariery podmiotu była Metoda Tematycznej Eksploracji (Thematic – Extrapolation 

Method) wzorowana na koncepcji wzorów karier Millera i Froma (badacze zakładali, że rozwój zawodowy 
człowieka dokonuje się na trzech etapach, tj. inicjacji, prób i stabilności zawodowej. Przyjmując, że mogą one 
przybierać różne konfiguracje wyróżnili sześć wzorów kariery: kariera stabilna, kariera konwencjonalna, kariera 
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jąc je osobno dla mężczyzn oraz dla kobiet20. Badacz zaznacza, że realizowana ścieżka karie-

ry zależna jest od wielu czynników pozostających we wzajemnej relacji, do których należą 

właściwości psychofizyczne podmiotu (w tym również jego preferencje), aktualna sytuacja 

zastana w społeczeństwie oraz losowe szanse i możliwości sprzyjające jednostce21. Dla płci 

męskiej autor wyróżnił rodzaj kariery stabilnej (The stale career pattern) charakterystycznej 

dla osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, menadżerskich, posiadających wysoki 

kwalifikacje. Uzyskują one pracę po ukończeniu edukacji i bardzo szybko ugruntowują swoją 

pozycję zawodową. Kariera konwencjonalna (The conventional career pattern) przebiega 

bardzo podobnie, jak we wcześniejszym przypadku, od którego różni się tym, że poprzedzona 

zostaje okresem przygotowawczym do objęcia stabilnego stanowiska. Kariera niestabilna 

(The unstable career pattern) odzwierciedla powtarzającą się sekwencję zmian: okres próbny 

(przygotowawczy) – stabilizacja – okres próbny, przy czym drugi z okresów jest bardzo krót-

kotrwały. Taki przebieg kariery charakterystyczny jest dla średnio wykwalifikowanych robot-

ników oraz urzędników niższego szczebla. Kariera wielokrotnych prób (The multiple – trial 

career pattern) wyróżnia jednostki o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji, pozostaje 

jednoznaczna z częstymi zmianami pracy i niepewną pozycją na rynku pracy22.  

Wzory karier zawodowych kobiet pozostają bardzo zbliżone do typów charakterystycz-

nych dla płci przeciwnej. Różnicują je obowiązki wynikające z pełnionych ról w płaszczyźnie 

życia rodzinnego, związane z opieką sprawowaną nad potomstwem. Dlatego też, kariera sta-

bilnej pracy (The stable working career pattern) będzie charakterystyczna dla kobiet cenią-

cych sobie rozwój zawodowy ponad powinności domowe, natomiast kariera konwencjonalna 

(The conventional career pattern), wiąże się z porzuceniem zatrudnienia po zawarciu związku 

małżeńskiego. D.E. Super wyróżnił również wzory karier specyficznych wyłącznie dla płci 

żeńskiej, takich jak: kariera gospodyni domowej (The stable homemaking cereer pattern) po-

przedzona bardzo krótkim okresem zdobywania doświadczeń zawodowych, których następ-

stwem jest przejęcie obowiązków rodzinnych, kariera dwutorowa (The double – track career 

pattern) polegająca na łączeniu roli matki i pracownicy oraz kariera przerywana (The inter-

rupted career pattern), typowa dla kobiet decydujących się na przerwę w zatrudnieniu wyni-

kającą z wychowania dzieci. Kariera niestabilna (The unstable career pattern) w przypadku 

przedstawicielek płci żeńskiej charakteryzuje osoby o niższym statusie społeczno-ekono-

                                                                                                                                                                                        

niestabilna, kariera pojedynczej próby, kariera nieustalona, kariera wielu prób. – Vide: D.C. Miller, W.H. From, 
Industrial Socjology, Harper, New York 1951.), oraz procedurze historii życia (Life History Method) Wallina, 
kwalifikowała się do grona metod jakościowych; A. Paszkowska-Rogacz, Psychologiczne podstawy wyboru 

zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, KOWEZiU, Warszawa 2003, s. 85. 
20 Pod tym względem koncepcji D.E. Supera z powodzeniem można przypisać walor nowatorstwa. 

W okresie konceptualizacji niniejszego modelu, literatura bardzo sporadycznie traktowała o rozwoju zawodo-
wym kobiet. Czynnikami różnicującymi przebieg karier obu płci są m. in. uwarunkowania kulturowe, socjaliza-
cyjne oraz rozbieżności wynikające z rodzaju pełnionych ról społecznych.  

21 Determinanty te D.E. Super przedstawia w postaci graficznej określanej mianem Tęczowego modelu ka-
riery (Life – Career Rainbow Model), który zawiera także konstrukcję ról pełnionych w toku ludzkiego życia 
oraz konstelację trwania poszczególnych jego etapów; D.E. Super, A Life Span, Life Space. Perspective on Con-

vergence, [w:] M.L. Savickas, R.W. Lent (red.) Convergence in Career Development Theories, CPP BOOKS, 
California 1994, s. 65. 

22 D.E. Super, M. Bohn, Occupational Psychology, Tavistock Publication Limited, London 1971. 
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micznym i wiąże się z częstszym pozostawaniem w domu w przypadku braku zatrudnienia. 

Natomiast kariera wielokrotnych prób (The multiple – trial career pattern), przebiega w bar-

dzo podobny sposób jak u mężczyzn, jednak uznaje się, że przerwy w zatrudnieniu wynikają 

najczęściej z sytuacji rodzinnych23. 

Propozycja wzorów karier przedstawiona przez D.E. Supera zachęca do namysłu nad ko-

niecznością łączenia przez podmiot różnych ról w ciągu życia, najczęściej wynikających 

z powinności rodzinnych i zawodowych. Wskazuje na ich wzajemne powiązania oraz uświa-

damia zmiany zachodzące w rolach pełnionych przez współczesne kobiety i mężczyzn. 

Ścieżka zawodowa jednostki jest zatem kształtowana przez różnorodne czynniki oraz sytuacje 

zachodzące na kolejnych etapach jej egzystencji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jej prze-

bieg zależy nie tylko od uwarunkowań zewnętrznych wobec człowieka, ale także możliwości 

zastanych w nim samym. Wymaga odpowiedniego przygotowania, nabycia określonych 

umiejętności, rozpoznania własnych predyspozycji, celem jej późniejszego zaplanowania. 

Na bardzo ważny aspekty wzorów kariery, jakimi są uporządkowanie i kierunek, zwrócił 

uwagę H.L. Wilensky24. 
 

Rys. 1. Modele kariery wyróżnione przez H.L. Wilensky’ego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie H.L. Wilensky, Orderly career and social participation: the impact of 

work history on social integration in the middle mass, “American Sociological Review” 1961, nr 26, s. 521-539. 
 

Wykazał, że oba wymiary ukazują zależności z rodzajem praktykowanego zawodowo zajęcia. 

Uporządkowanie wskazywało na konsekwentne zdobywanie kolejnych stanowisk przez pod-

miot, natomiast kierunek (pionowy lub poziomy) wyznaczał specyfikę rozwoju kompetencji 

i kwalifikacji pracownika. Badacz wyróżnił sześć typów kariery. Kariera uporządkowana po-

zioma przypisana była osobom, które poszerzały swoje umiejętności w trakcie przebiegającej 

sekwencyjnie aktywności zawodowej. Osobliwym walorem tego rodzaju kariery był z pew-

nością jej rozwojowy charakter. Z kolei, kariera uporządkowana pionowa wyrażała się 

w awansie w pionowej strukturze organizacji lub zawodu (w przypadku zatrudnienia pracow-

nika w różnych miejscach). Analogicznie kariery nieuporządkowana pionowa i pozioma po-

legały na licznych zmianach miejsc zatrudnienia oraz praktykowanych aktywności zawodo-

                                                           

23 Ibidem. 
24 Vide: H.L. Wilensky, Orderly career and social participation: the impact of work history on social inte-

gration in the middle mass, “American Sociological Review” 1961, nr 26, s. 521-539. 
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wych, jednak w konsekwencji prowadziły one do podniesienia pozycji zawodowej lub pro-

gresu posiadanych kompetencji. Kariera uporządkowana pionowa o charakterze rozwojowym 

przebiegała na pograniczu obu typów karier uporządkowanych. Wyróżniała się osiąganiem 

kolejnych stanowisk zawodowych, które korzystnie oddziaływały na sytuację pracownika, 

jednak nie zawsze przybierały postać awansu pionowego. Ostatnia ścieżka kariery określona 

mianem stabilnej znamionowała jednostki pozostające wierne jednemu stanowisku przez cały 

okres swojej aktywności na rynku pracy. 

Analizowaniem kariery przez pryzmat awansów mających miejsce w strukturze organi-

zacyjnej zajmował się także E. Schein. Rozwój zawodowy człowieka autor interpretuje jako 

proces, który analizuje w trzech wymiarach25. Każdy z nich można rozpatrywać z perspekty-

wy obiektywnej, która określana jest przez otoczenie, jak i z subiektywnej – definiowanej 

samodzielnie przez pracownika. Pierwszy z wymiarów stanowi ruch pracownika w głąb orga-

nizacji polegający na zdobywaniu doświadczenia w strukturach jednej firmy i coraz wnikliw-

szym poznawaniu specyfiki jej funkcjonowania. Wraz ze wzrastającym poziomem wiedzy, 

jednostka osiąga coraz wyższą pozycję w organizacji. Druga płaszczyzna dotyczy awansu 

„pionowego” (hierarchicznego), który jest satysfakcjonujący dla osób aspirujących do naj-

wyższych pozycji w organizacjach o układzie hierarchicznym. Natomiast kariera „pozioma” 

(funkcyjna), koncentruje się na zdobywaniu nowych kompetencji, które wykorzystuje na ko-

lejnych stanowiskach pracy. Wyróżnione obszary awansu, stanowią odzwierciedlenie modelu 

struktury organizacji stworzonej przez Edgara Scheina, określanego mianem „stożka karie-

ry”26. Zgodnie z jego założeniami, rozwój zawodowy jednostki ograniczony zostaje przez 

granice hierarchii i obszary funkcjonowania pracownika w danej firmie. Możliwość ich prze-

kraczania zależna jest od indywidualnych ustaleń danej organizacji. 

Zaproponowana przez E. Scheina klasyfikacja przebiegu karier pozostaje komplementar-

na w stosunku do stworzonej przez niego koncepcji kotwic kariery27. Badacz zakłada istnienie 

znaczącej zależności pomiędzy preferencjami podmiotu warunkowanymi przez jego potrzeby, 

system wartości oraz kompetencje a realizowanym przez niego rodzajem kariery. Owe „ko-

twice” pełnią rolę „przewodnika” oddziałującego na wszelkie (nie tylko zawodowe) wybory, 

reakcje i zachowania jednostki. Decydują zatem o życiowym ukierunkowaniu człowieka, któ-

re wpływa na jego percepcję. E. Schein wyróżnił osiem grup wartości takich jak: kompetencje 

zawodowe, kompetencje menadżerskie, autonomia i niezależność, bezpieczeństwo i stabiliza-

cja, kreatywność, usługi i poświęcanie dla innych, wyzwanie oraz styl życia. W kolejnej swo-

jej pracy dotyczącej poruszanego zagadnienia, badacz stwierdza, że realizacja określonego 

wzoru kariery jest także zależna od umiejętności znajdywania kompromisu pomiędzy wła-

snymi aspiracjami jednostki, a realnymi warunkami panującymi w miejscu zatrudnienia. Kon-

sekwentnie w następstwie dalszych dociekań empirycznych liczbę „przewodników” zredu-

                                                           

25 Vide: E.H. Schein, Career Dynamics. Matching individual and organizational needs, Addison-Wesley 
Publishing Company, 1978. 

26 Idem, Career Anchors. Discovering Your Real Values, Jossey-Bass Pfeiffer, San Francisco 1990. 
27 Vide: Ibidem. 
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kował do pięciu: kompetencji zawodowych, kompetencji menadżerskich, niezależności, bez-

pieczeństwa i stabilizacji oraz kreatywności28. 

Przedstawione modele kariery stają się przyczynkiem do namysłu nad graficznym przed-

stawianiem karier. W. Duda i D. Kukla proponują, aby ilustrować je linią wznoszącą się 

(wstępującą) w przypadku osób, które zdobywają coraz wyższe szczeble kariery, linią pozio-

mą (kariera ustabilizowana), gdy podmiot obejmuje stanowiska o zbliżonej ważności przez 

cały okres swojej aktywności zawodowej oraz linią opadającą w sytuacji niepowodzenia, kie-

dy jednostka zajmuje stanowiska o coraz niższej randze i prestiżu29. M. Suchar30 wzbogaca 

powyższą klasyfikację o krzywą łamaną, która oddaje złożoność i nieprzewidywalność zjawi-

ska kariery, ukazując różnorodne przełomy, zmiany, sukcesy, porażki oraz podejmowane 

przez jednostkę próby. Kolejnym wariantem schematu graficznego ścieżki zawodowej zda-

niem autora może być sinusoida, odzwierciedlająca specyficzny rodzaj cykliczności kariery, 

wyrażający się w okresach wzmożonej aktywności oraz stagnacji. Interesującą z perspektywy 

kognitywnej staje się propozycja prezentowania wzoru kariery za pomocą figur geometrycz-

nych, czy też ideogramów. Figury mogą symbolizować różnorodne aspekty rozwoju zawo-

dowego podmiotu, np. wielobiegunowość, napięcia między potrzebami człowieka a szansami 

stwarzanymi przez otoczenie (trójkąt), ograniczenia, czy przyrost wiedzy i umiejętności 

(okręgi). Ideograficzne wyobrażenia karier, z kolei, posiadają bardziej intensywne znaczenie 

abstrakcyjne w porównaniu z poprzednimi graficznymi reprezentacjami. Wizualizacja ścieżek 

kariery z pewnością przyczynia się do głębszej analizy ich znaczenia i przełamywania barier 

w jego interpretacji.  

Wzory karier aktualnie realizowane w Polsce pozostają w obszarze zainteresowań także 

E. Kasprzak31. Badaczka wyróżnia ścieżki rozwoju zawodowego, w odniesieniu trzech kryte-

riów, takich jak: stabilność, mobilność oraz ciągłość. Na podstawie wyników przeprowadzo-

nych przez siebie badań32 stworzyła dwie propozycje wzorów kariery. Pierwsza z nich cha-

rakteryzuje karierę tradycyjną i dynamiczną. Druga zaś dotyczy sześciu typów kariery zesta-

wionych w opozycyjnych parach, określając je mianem karier dychotomicznych, tj. kariery: 

stabilnej i zmiennej, mobilnej i niemobilnej, ciągłej i przerywanej. Interesującym z perspek-

tywy poznawczej, bowiem będącym jednocześnie osobliwością rezultatów badawczych 

E. Kasprzak jest fakt, że znaczna część respondentów (79,7%) realizuje model kariery trady-

cyjnej, charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem stabilności33, ciągłości34 oraz niskim 

                                                           

28Idem, Career Survival: Strategic Job/Role Planning, CA: Pfeiffer, San Diego 1993. 
29 W. Duda, D. Kukla, Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy, Wydawnictwo im.  

S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2010, s. 65. 
30 M. Suchar, Modele karier…, op. cit., s. 29-34. 
31 E. Kasprzak, Poczucie jakości… op. cit., s. 134-148. 
32 Eksploracje badawcze były realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do projektu 

badawczego wybierano organizacje, a w nich pracowników, reprezentujących różne środowiska zawodowe, 
zgodnie ze wskazaniami Heksagonalnego modelu karier Hollanda. 

33 Określano ją poprzez liczbę zmian oraz miejsc pracy, jak i również zmianę lub podobieństwo praktyko-
wanego przez podmiot zawodowo zajęcia (E. Kasprzak, Poczucie jakości…, op. cit., s. 131.). W kontekście pro-
wadzonych rozważań warto nadmienić, że silną reprezentatywność karier stabilnych (zgodnie z nomenklaturą 
D.E. Supera) wśród badanych przez siebie osób w Polsce wyróżniła także M. Piorunek (Vide: M. Piorunek, Bieg 
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wskaźnikiem mobilności35. Z kolei wzór kariery dynamicznej, przypisany został jednostkom, 

których ścieżka rozwoju zawodowego wyróżnia się niestabilnością, nieciągłością oraz mobil-

nością. Podstawę wyodrębnienia drugiej klasyfikacji wzorów karier stanowi strategia 

uwzględniania jej pojedynczych wymiarów. Konsekwentnie do wcześniej analizy, dominują-

cą ścieżką zawodową wśród badanych okazała się kariera stabilna, ciągła i niemobilna. Po-

nadto, wskazano na bardzo niskie związki ciągłości kariery z jej pozostałymi kryteriami. Zda-

niem E. Kasprzak oznacza to, że wraz ze zmianami miejsc pracy lub też środowisk pracy, 

wzrasta mobilność pracowników wyrażana przez liczbę ich awansów pionowych i obejmo-

waniem przez nich nowych stanowisk. Wykonywanie przez jednostki prac o odmiennym cha-

rakterze od poprzednich oraz poszukiwanie zatrudnienia o wyższym stopniu odpowiedzialno-

ści może zapowiadać popularyzowanie kariery określanej mianem kariery „bez granic” (bo-

undaryless careers)36. 

Typologizacji karier zawodowych dokonuje również M. Piorunek, przyjmując kryterium 

cech charakteryzujących biografie zawodowe w różnych okresach rozwoju kulturowego. Ka-

riera nowoczesna realizowana w układzie linearnym, posiada walor stabilności, wyrażający 

się w rzadkiej zmianie miejsca pracy. Wyróżnia się względnie szybkim zorientowaniem się 

w kierunku jednego praktykowanego zawodowo zajęcia, do którego przypisany jest awans 

pionowy otrzymywany wprost proporcjonalnie do zdobywanego wraz ze stażem pracy do-

świadczenia zawodowego. Kariera późnej nowoczesności, z kolei, posiada charakter sekwen-

cyjny. Okazuje się typowa dla osób, które permanentnie poszukują swojego miejsca na rynku 

pracy. Aspirując do osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia zawodowego są przygotowane na 

zmianę miejsca zatrudnienia tudzież roli zawodowej, co wyraża się w gotowości do rozwoju, 

inwestowaniu we własne kompetencje oraz elastycznym stosunku do planów edukacyjno-

zawodowych. Kariery ponowoczesne przyjmują postać zdecentrowaną oraz mozaikową. Fun-

damentalnym komponentem tego typu karier jest ich epizodyczność. Zdolność do partycypo-

wania w świecie permanentnej zmiany, koncentracja na teraźniejszości, szybkość adaptowa-

nia się do odmiennych środowisk zawodowych oraz nastawienie na indywidualną kreację 

i wybór własnej tożsamości zawodowej – to cechy wyróżniające podmioty preferujące ten typ 

kariery.  

Kariery realizowane przez współczesnych pracowników przybierają różnorodne konfigu-

racje, które bardzo trudno uchwycić ze względu na zmiany zachodzące w świecie pracy. 

Głównej myśli odnoszącej się do wzorów rozwoju zawodowego w ponowoczesności można 

dopatrywać się w stwierdzeniu D. Piotrowskiej: „bez względu na to, co jest przyczyną impul-

su do zmiany zawodu – i czy modyfikujemy naszą obecną rolę, czy szukamy zupełnie innej – 

                                                                                                                                                                                        

życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 2009). 

34 Zgodnie z zasadami operacjonalizacji przejawia się ona w czasie trwania przerw w karierze, a zatem im 
jednostka przez większą liczbę lat pozostawała bez zatrudnienia, tym jej kariera była uznawana za mniej ciągłą. 

35 O mobilności lub niemobilności w niniejszych badaniach decydowała ruchliwość pionowa (liczba awan-
sów w karierze) lub pozioma (liczba zmian stanowisk na wymagające wyższych lub innych kompetencji) pod-
miotu. 

36 E. Kasprzak, Poczucie jakości…, op. cit., s. 149. 
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każdy z nas musi postrzegać siebie jako «tego, kto decyduje o swoim losie»”37. Zatem to 

podmiot staje się odpowiedzialny za przebieg swojej kariery zawodowej (nie organizacja, 

w której pracuje). Funkcjonuje w przestrzeni rynku pracy oraz pozostaje uzależniony od róż-

nych makrouwarunkowań nim sterujących, jednak nieustannie dokonuje oceny własnej satys-

fakcji z praktykowanego zawodu, czy wykonywanej pracy. 

Intencja badaczy oscyluje zatem wokół stworzenia modelu kariery odzwierciedlającego 

doświadczenia podmiotu przeżywane na drodze konstruowania swojej ścieżki zawodowej. 

W zapomnienie odchodzą tradycyjne wzory rozwoju zawodowego, realizowane poprzez zdo-

bywanie kolejnych awansów na szczeblach organizacji38. Człowiek, dążący do utrzymania 

swojej aktywności na rynku pracy zobowiązany jest do przyjęcia postawy proaktywnej i pro-

rozwojowej, aby umiejętnie wypatrywać szanse i możliwości na odniesienie sukcesu stwarza-

ne przez rzeczywistość. Istota obecnie realizowanych modeli kariery polega na dostrzeganiu 

mocy sprawczej w podmiocie gotowym do sprostania oczekiwaniom rynku pracy. 

Paradygmat współczesnej kariery zawodowej zakłada, że stanowi ona „dynamiczny pro-

ces polegający na nieustannym poszukiwaniu kompetencji mających wartość rynkową oraz 

wiedzy użytecznej na rynku”39. Podmiot aspirując do uzyskania większej atrakcyjności wśród 

pracodawców, poszukuje umiejętności, które zwiększą jego szansę na uzyskanie znaczącej 

pozycji na rynku pracy. Przejmuje on rolę „przedsiębiorcy” budującego własny kapitał kwali-

fikacyjny, przede wszystkim poprzez ciągłe doskonalenie40. Niniejsza perspektywa doskonale 

wpisuje się w rozstrzygnięcie zaproponowane przez W. Lanthalera i J. Zugmann, którzy po-

sługują się metaforycznym ujęciem takiej sytuacji, umieszczając ją w kontekście giełdy pa-

pierów wartościowych. Jednostka jest tutaj postrzegana jako jednoosobowe mikroprzedsię-

biorstwo oferujące swoje usługi kontrahentom. Jakość i zakres owych usług staje się istotnym 

kryterium klasyfikującym pracowników41. Człowiek zostaje zatem zobligowany do zarządza-

nia własną karierą42. Powinien posiadać względnie określoną wizję siebie, być świadomy 

                                                           

37 D. Piotrowska (przekł.), Wstęp, [w:] K. Borowiecka-Strug (red.), Zarządzanie karierą, Wydawnictwo 
Studio EMKA, Warszawa 2006, s. 10. 

38 Vide: Eadem, (przekł.), Zarządzanie karierą, Warszawa 2006, W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA. No-

wy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa 2000, A. Cybal-Michalska, Młodzież akademicka…, op. cit., 
D.A. Jepsen, E. Choudkuri, Stability and change in 25-year occupational career patters, „The Career Deve-
lopment Quarterly” 2001, nr 50, s. 3-19; K. Inkson, A. Heising, D.M. Rousseau, The interim manager: Prototype 

of the 21st-century worker?, “Human Relation”, 2001, nr 54(3), s. 259-284; R. Lipiec-Tomaszewska, Dynamika 

zmian współczesnych organizacji a nowy model kariery zawodowej, „Kształcenie zawodowe. Pedagogika i psy-
chologia” 2008, nr X; J. Leary-Joyce, Psychologia sukcesu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2012; M. Strykowska, Zawód – praca - kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, 
[w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, 
Wydaw. Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 15-35; D.T. Hall, The protean career: a quarter century journey, 
“Journal of Vocational Behavior” 2004, Vol. 65, No. 1, s. 1-13. 

39 W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA…, op. cit., s. 201-202. 
40 K.E. Weick, Enactment and the boundralyless career: Organzing as we work, [w:] M.B. Arthur,  

D.M. Rousseau (red.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, 
Oxford University Press, New York – Oxford 1996, s. 45. 

41 Vide: W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA… op.cit. 
42 Także wyróżnione przez autorów wzory karier „Wizjonerów”, „mistrzów sieci”, „Top-Przed-

siębiorców”, „Top-Menadżerów” i „Samorealizatorów” wskazują na zobligowanie podmiotu do przyjmowania 
orientacji prorozwojowej. Zarysowane przez nich współczesne trajektorie karier podyktowane zostają przez 
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swoich zasobów, permanentnie inwestować w swój rozwój oraz legitymować się umiejętno-

ścią prognozowania konsekwencji podejmowanych decyzji. Sprostanie takim zadaniom, wy-

maga także odpowiedniej znajomości współczesnej rzeczywistości i przyjęcia strategii umoż-

liwiającej w niej sprawne funkcjonowanie. W przedstawionym ujęciu należy dopatrywać się 

elementów innowacyjności, wymagających twórczego potraktowania, co staje się dodatko-

wym walorem podnoszącym konkurencyjność podmiotu na rynku pracy. 

Sposób narracji prowadzony przez W. Lanthalera i J. Zugmann skierowany jest nie tylko 

do badaczy zajmujących się kategorią kariery, ale także do podmiotów odpowiedzialnych za 

kreowanie trajektorii indywidualnych losów zawodowych. Posiada zatem pewien walor po-

radniczy, zachęcający do namysłu nad nowym sposobem rozumienia i postrzegania wzorów 

kariery. Celem uświadomienia sobie istoty modelu „Akcji JA”43 warto przyjrzeć się dziesię-

ciu kategoriom kariery (Tabela 1), które ukazują jej podmiotowy wymiar, polegający na tym, 

że człowiek przejmuje odpowiedzialność za przebieg rozwoju zawodowego i jednocześnie 

staje się osobą czerpiącą największe gratyfikacje z odnoszonych sukcesów. Model kariery 

projektowany indywidualnie przez każdą jednostkę, staje się nieodłącznym elementem jej 

egzystencji. Płaszczyzna aktywności zawodowej rozpatrywana jest w sposób holistyczny 

i kontekstualny – postrzegana jest jako centralny wymiar ogólnego projektu życia podmiotu. 
 

Tab. 1. Nowy sposób myślenia o karierze według W. Lanthaler, J. Zugmann 

 

PARADYGMAT TRADYCYJNY NOWY PARADYGMAT 

Kariera otrzymywana „gratis” (bezpłatny system 
kształcenia), najczęściej inicjowana przez możliwości 
stwarzane przez przedsiębiorstwa. 

Kariera wymagająca inwestycji ze strony podmiotu 
(kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji) 
ze względu na wysoką konkurencję na rynku pracy. 

Przypadkowe odnoszenie sukcesu, pasywny sposób 
postępowania podmiotu. 

Celowe, strategiczne planowanie przyszłości zawo-
dowej przez podmiot. Aktywne analizowanie sytuacji 
na rynku pracy. 

Kariera postrzegana jako jednorazowe zdarzenie pole-
gające na otrzymaniu prestiżowej posady. 

Kariera konstruowana jest nieustannie. Kolejne awan-
se postrzegane są jako etapy na drodze do rozwoju 
zawodowego i osobistego. 

Rozdzielne traktowanie życia zawodowego i prywat-
nego. Odnalezienie sensu egzystencji oraz rzeczywi-
stych upodobań zarezerwowana dla sfery prywatnej. 

Łączne traktowanie życia zawodowego i prywatnego. 
Realizacja własnych dążeń i osiągnięcie autonomii 
możliwe także w sferze prywatnej. Praca postrzegana 
jest w kategoriach życiowego projektu. 

Kariera realizowana w ramach niejasnych reguł, 
wcześniejszych powiązań personalnych. Jednostka 
zwolniona z obowiązku informowania o własnych 
zasobach. 

Kariera realizowana zgodnie z przejrzystymi, znanymi 
wszystkim regułami, pełna świadomość efektu podej-
mowanych przez podmiot działań. Obowiązek infor-
mowania rynku pracy o własnej wartości, umiejętno-
ściach.  

Kariera postrzegana jako przedsięwzięcie jednooso-
bowe – ze wzrokiem skierowanym „do góry”, nie zaś 
na lewo i prawo. 

Kariera staje się projektem społecznym. Jednostki 
zdecydowane na odnoszenie sukcesu zobowiązane są 
do nawiązania sieci relacji. 

Kariera konstruowana w oparciu o zależności (świa-
dome lub nieświadome) – przełożony decydował o 
losie pracownika. 

Podmiot staje się odpowiedzialny za swój sukces. 
Samodzielnie planuje cele i strategie kariery i sam się 
do nich stosuje. 

                                                                                                                                                                                        

tkwiące w jednostce zasoby kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, autopromocji oraz zdolności do 
budowania sieci kontaktów (networking). W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA…, op. cit., s. 65 i nast. 

43 Nowy paradygmat kariery skonceptualizowany przez W. Lanthalera i J. Zugmann. 
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Kariera realizowana na obszarze określonego teryto-
rium (lokalnie). 

Kariera nie objęta żadnymi granicami, realizowana 
tam, gdzie ważą się decyzje istotne z perspektywy 
jednostki. 

Kariera ilustrowana linią wznoszącą się w klasycz-
nych strukturach przedsiębiorstwa. 

Kariera realizowana nieliniowo, jako wynik nieprzej-
rzystości i nieprzewidywalności zdarzeń (np. spowo-
dowana koniecznością przeorientowania się). 

Kariera interpretowana jako obszar jasno oddzielony 
od pozostałych części życia. Kompetencje zdobywane 
poza życiem zawodowym, nie mają znaczenia w 
świecie pracy.  

Uznanie potencjału bodźcowego i innowacyjnego, 
jakim jest prywatny i społeczny kontekst życia jed-
nostki dla rozwoju zawodowego. Holistyczny ogląd 
posiadanych kompetencji.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Lanthaler, J. Zugmann , Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karie-

rze, Twigger, Warszawa 2000, s. 28-37. 
 

W. Lanthaler i J. Zugmann na podstawie ponad dziesięcioletnich badań nad karierami 

wyróżnili pięć typów „Akcji JA”, a mianowicie: Wizjonerzy, Klasyczne kariery, Mistrzowie 

sieci, Top-przedsiębiorcy/Top-menadżerowie, Samorealizatorzy44. Każda jednostka je realizu-

jąca posiada zarówno wcześniej opisane kategorie współczesnej kariery, jak i również legity-

muje się kompetencjami twórczego działania, konsekwentnego wykorzystywania konkurencji 

oraz jest permanentnie gotowa do inwestowania we własny rozwój45, a także prezentuje różny 

poziom wiedzy profesjonalnej, inteligencji emocjonalnej oraz innowacyjności46.  

Mianem Wizjonerów określono osoby posiadające sprecyzowaną wizję swojej przyszło-

ści zawodowej, który konsekwentnie i sukcesywnie urzeczywistniają. Wyróżniają się zatem 

umiejętnością skutecznego oddziaływania na otoczenie, którego funkcją jest sprzyjanie reali-

zacji przedsięwziętego przez nie planu. Charakteryzując się wysoko rozwiniętą intuicją ryn-

kową oraz kreatywnością kształtują przestrzeń gospodarczą kraju. Pracownicy reprezentujący 

typ Klasycznej kariery w tradycyjny sposób pną się po kojonych szczeblach awansu w danej 

branży lub organizacji. Wyniki egzemplifikacji badawczych autorów „Akcji JA” ukazują, że 

taki model ścieżki zawodowej nadal jest możliwy. Z kolei Mistrzowie sieci, bardzo elastycz-

nie i kompetentnie poruszają się w przestrzeni gospodarczej. Swoimi pomysłami, nie tylko 

wyprzedzają aktualnie realizowane projekty, ale także praktykują organizacje sieciowe. Nie-

jednokrotnie odgrywają rolę wiodących przedsiębiorców w biznesowych społecznościach. 

Top-przedsiębiorcy, inaczej określani mianem Top-menadżerów odnoszą znaczące sukcesy 

jako samodzielni przedsiębiorcy (entrepreneur) lub na stanowisku menadżerskim najwyższe-

go szczebla w przedsiębiorstwie (intrapreneur). Jednostki te są przygotowane na wszelkie 

wyzwania i ryzyko oraz posiadają wysoko rozwinięte zdolności przywódcze i przedsiębior-

cze. Samorealizatorzy uznają sukces za nieodłączny element swojego życia, który postrzegają 

holistycznie nie przyporządkowując go do żadnej ze sfer egzystencji. Wysoka jakość wypeł-

niania roli zawodowej stanowi dla nich źródło satysfakcji i spełnienia całej osobowości. Inte-

resującym poznawczo jest fakt, że na początku swojej drogi zawodowej bardzo często osoby 

te realizują tradycyjny model kariery. 

                                                           

44 W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA…, op. cit., s. 65-66. 
45 W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA…, op. cit., s. 44. 
46 Ibidem, s. 48-58. 
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Na aspekt podmiotowego sprawstwa w procesie konstruowania ścieżki zawodowej 

zwrócił uwagę także J. Biolos wyróżniając pięć modeli kariery, określając je mianem modeli 

kariery XXI wieku, tj.: eksperta, tradycjonalisty, menadżera portfela, rozważnego przedsię-

biorcy i spontanicznego przedsiębiorcy47. Pierwsze trzy z nich zostały wyodrębnione na pod-

stawie klasyfikacji typów kariery wprowadzonej przez M. Drivera i K. Brousseau, natomiast 

dwa kolejne są autorstwa J. Bilosa. Ekspert posiada szeroki zakres wiedzy w obszarze, w któ-

rym się specjalizuje. Głównym motywem jego działania jest nie tylko poszerzenie zasobów 

poznawczych oraz ich udoskonalenie, jak i również późniejsze praktyczne zastosowanie. 

Zdaniem M. Drivera48 czynnikiem popychającym eksperta do działania okazuje się potrzeba 

bezpieczeństwa oraz dogłębnej wiedzy specjalistycznej. Do grona tradycjonalistów zaliczają 

się osoby, które realizują swoją karierę wspinając się po kolejnych szczeblach awansu 

w strukturze organizacji, aż do osiągnięcia stanowiska kierowniczego. Ich ciekawość po-

znawcza ukierunkowana jest na wiedzę dotyczącą strategii odnoszenia sukcesu zawodowego, 

który rozpatrują w kategoriach władzy. Znaczący walor takich pracowników wyraża się prze-

de wszystkim w silnej identyfikacji z organizacją, wynikającą z perspektywy znacznego wy-

wierania w niej wpływu. W warunkach niepewności na rynku pracy, niniejszy model kariery 

okazuje się bardzo atrakcyjny, ponieważ gwarantuje względną stabilizację, jednak niesie ze 

sobą istotne obciążenie ryzykiem niepowodzenia w sukcesie. Menadżer portfela w trakcie 

swojej aktywności zawodowej koncentruje się na gromadzeniu rozmaitych doświadczeń 

i umiejętności, które stają się szczególnie cenne w sytuacji zmiany w strukturach organiza-

cyjnych firmy, potrzebach zatrudnienia, partnerskich środowiskach pracy. Bardzo często mo-

torem do realizacji takiego modelu kariery jest chęć rozwoju osobistego, pragnienie kreatyw-

ności oraz niezależności. Wiedza zdobywana przez takich pracowników obejmuje zdecydo-

wanie szerszy zakres, niż w przypadku eksperta. Menadżer portfela posiada plan kariery, któ-

ry określa cele, jakie na danym etapie powinien zrealizować oraz jaką wiedzę z danego obsza-

ru posiąść. M. Driver oraz K. Brousseau wyróżniają także drugą wersję tego modelu karie-

ry49. Reprezentuje go osoba gromadząca różne doświadczenia zawodowe, jednak dziedziny, 

których dotyczą są ze sobą niezwiązane. Podmiot ten zorientowany jest na poszukiwanie róż-

norodności i niezależności. Rozważny przedsiębiorca to człowiek posiadający odległą per-

spektywę swojego sukcesu zawodowego, jakim okazuje się założenie własnej działalności 

gospodarczej. Jego „rozwaga” polega na racjonalnym oraz wnikliwym przygotowywaniu się 

do tej roli poprzez pracę na rzecz innej korporacji i przyglądanie się jej strukturze oraz orga-

nizacji. Zatrudnianie jednostek o takim ukierunkowaniu okazuje się bardzo korzystne dla obu 

stron – pracodawcy i pracownika. Przez czas swojego pobytu w firmie osoby te są bardzo 

zaangażowane w pracę oraz aktywnie zdobywają wiedzę. Spontaniczny przedsiębiorca podą-

ża ścieżką kariery nie poprzedzaną wcześniejszym planem i rozważnymi decyzjami. Pozosta-

je w ciągłej gotowości do działania oraz uważnie wypatruje nadarzających się szans i okazji 

                                                           

47 J. Biolos, Modele kariery XXI wieku, [w:] D. Piotrowska (przekł.), Zarządzanie karierą… op. cit.,  
s. 29-38. 

48 Ibidem, s. 32. 
49 Ibidem, s. 35. 
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na odniesienie sukcesu. Ten model kariery najwierniej odzwierciedla specyfikę współczesne-

go świata pracy poddawanego permanentnej zmianie, stwarzającego możliwości rozwoju, dla 

jednostek dokonujących szybkich i zdecydowanych wyborów. 

Przedstawione spektrum zmian w sposobie rozumienia i kreowania kariery zawodowej 

stawia wiele wyzwań przed podmiotem partycypującym w przestrzeni współczesnego rynku 

pracy. Dynamiczne przeobrażenia warunków pracy, zmuszają człowieka do przejęcia odpo-

wiedzialności za własną przyszłość zawodową – jej przebieg, osiągane rezultaty oraz repertu-

ar stosowanych narzędzi w drodze do urzeczywistniania przyjętej wizji kariery. Tempo za-

chodzących zmian nakłada pewne ograniczenia na pracodawców oraz instytucje kształcące, 

których reakcje nie zawsze są adekwatne do aktualnych potrzeb rynkowych. Jednostka obli-

gowana jest zatem do prowadzenia osobistego „mikrobiznesu opartego na własnych zaso-

bach”50. Trajektorie współczesnych karier podyktowane są przez potencjał do jej kreowania 

tkwiący w podmiocie. Wyraża się on w posiadaniu przez niego jasno sprecyzowanej wizji 

własnego rozwoju, której powodzenie realizacji, uwarunkowane zostaje poprzez stopień ela-

styczności owego planu i otwartości na zmiany rynku pracy. 

Interesującą poznawczo propozycję przedsiębiorczego modelu kariery zawodowej zawie-

rającej aspekt prorozwojowości prezentuje P. Bohdziewicz51. Stworzona przez niego koncep-

tualizacja zwraca uwagę na indywidualnie sterowany przez jednostkę proces rozwoju kariery, 

którego przebieg warunkowany jest przez logikę rynku pracy. Podmiot autonomicznie określa 

własną zdatność do zatrudnienia oraz opracowuje strategię podnoszenia swojej atrakcyjności 

rynkowej. W koncepcji tej można dopatrywać się pewnych zbieżności z modelem kariery 

„kalejdoskopowej” autorstwa S.E. Sullivan i L.A. Mainiero52. Zdaniem badaczek, kariera 

kształtuje się w wyniku interakcji trzech czynników: autentyczności (authenticity), równowa-

gi (balance) i wyzwań (chalanges). Pierwszy z elementów zapewnia zgodność wykonywane-

go zawodu z wartościami uznawanymi przez podmiot. Drugi odpowiada za utrzymanie har-

monii pomiędzy pracą zawodową a innymi sferami aktywności człowieka poza nią, natomiast 

ostatni z bodźców pozwala na rozwój kompetencji i kwalifikacji jednostki. Znaczenie przypi-

sywane określonemu komponentowi zależne jest od decyzji podmiotu – tego, co w danym 

momencie wydaje się dla niego najważniejsze. Osoba przedsiębiorcza największą wartość 

powinna zatem przypisać obszarowi wyzwań, jednak by odczuwać spełnienie i satysfakcję 

z realizowanych przedsięwzięć, nie może pomijać istotności pozostałych płaszczyzn. Na pod-

stawie opisanych uwarunkowań, badaczki wyodrębniają dwa modele karier kalejdoskopo-

wych: typu Alfa i typu Beta. Pierwszy z nich realizują osoby zorientowane na rozwój, co uza-

sadnia ich gotowość do stawiania czoła licznym wyzwaniom, nawet za cenę ogromnego wy-

siłku. Potrzeba autentyczności i równowagi pojawia się w późniejszym okresie kariery, czego 

                                                           

50 J. Strużyna, E. Madej, Przyszłość zarządzania karierą, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 
2(41), s. 19. 

51 P. Bohdziewicz, Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 3/4, s. 42. 

52 S.E. Sullivan, L.A. Mainiero, Using the Kaleidoscope Career Model to Understand the Changing Pat-

terns of Women’s Careers: Implementing Human Resource Development Programs to Attract and Retain Wom-

en, “Business Faculty Publications” 2008, s. 63. 
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skutkiem okazuje się osiągnięcie względnej stabilizacji. Kariera typu Beta charakteryzuje 

jednostki, dla których istotne okazuje się prowadzenie zrównoważonego życia. Satysfakcję 

zawodową czerpią także z pokonywania przeciwności oraz poszukiwania autentyczności, 

jednak harmonia pomiędzy różnymi sferami życia okazuje się dominującą wartością. 

Na podmiotowy aspekt kariery zwraca uwagę także model kariery „proteuszowej” (pro-

tean career) autorstwa D.T. Halla. Zakłada on, że podmiot posiada zdolność zarówno do wy-

znaczania celów dotyczących własnej kariery zawodowej (zgodnych z jego systemem warto-

ści) oraz niezależnego zarządzania swoim rozwojem zawodowym z uwzględnieniem czynni-

ków zewnętrznych. Warto zaznaczyć, że stopień reprezentowania obu wymienionych wymia-

rów tego konstruktu może być różny. Dlatego też, karierą „proteuszową” legitymują się tylko 

te osoby, które urzeczywistniają autorski projekt własnej biografii zawodowej oraz są zorien-

towane na nieustanne wzbogacanie zasobów swojej wiedzy i doświadczeń, co nadaje ela-

styczny charakter ich karierze53. Warunkiem odniesienia sukcesu na rynku pracy w tym mo-

delu, okazuje się rozwinięcie dwóch metakompetencji: skrystalizowane poczucie tożsamości 

zawodowej (identity) oraz opanowanie umiejętności adaptowania się do warunków panują-

cych w sferze zatrudnienia (adaptability)54. Podmiot realizujący ten model kariery musi być 

zatem silnie zorientowany na urzeczywistnianie wizji obranej ścieżki zawodowej, którą wa-

runkują zarówno ukierunkowanie na samokierowanie (self-directed) oraz system wartości 

jednostki (values driven). Na podstawie niniejszego założenia wyróżniono cztery profile ka-

riery proteuszowej: kariery zależnej (Dependant Career), kariery reaktywnej (Reactive Car-

rer), kariery sztywnej (Rigid Career) oraz kariery proteuszowej (Protean Career)55. Pierwszy 

profil kariery dotyczy osób, które nie potrafią sprecyzować swoich priorytetów zawodowych 

oraz są zdolne do zarządzania własnym rozwojem zawodowym (w tym zakresie najczęściej 

ufają pracodawcy). Kariera reaktywna należy do jednostek legitymujących się umiejętnością 

sterowania swoją ścieżką zawodową, jednak nie posiadają sprecyzowanych oczekiwań, co do 

jej przebiegu. Cechą charakterystyczną kariery sztywnej okazują się jasno określone wartości, 

które nie zostają jednak potwierdzone kompetentnym zarządzaniem własnym rozwojem przez 

podmiot, co najczęściej staje się wynikiem niedostosowania owych oczekiwań do realiów 

rynku pracy. Z kolei osoby realizujące model kariery proteuszowej, posiadają rozwinięte obie 

kompetencje, zarówno sterowania własnym rozwojem jak i określania jego priorytetów.  
  

                                                           

53 J.P. Briscoe, D.T. Hall, The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implica-

tions, “Journal of Vocational Behaviour” 2006, nr 69 (1), s. 4-18. 
54 D.T Hall, Breaking career routines: Midcareer choice and identity development, [w:] D.T. Hall i in. 

(red.), Career Development in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 1986, s. 120-159. 
55 J.P. Briscoe, D.T. Hall, Grooming and picking leaders using competency frameworks: Do they work?, 

“Organizational Dynamics” 2006, nr 28(2), s. 37-52. 
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Rys. 2. Profile kariery proteuszowej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J.P.Briscoe, D.T. Hall, Grooming and picking leaders using compe-

tency frameworks: Do they work?, “Organizational Dynamics” 2006, 28(2), s. 37-52. 
 

W kontekście prowadzonych rozważań warto przyjrzeć się także modelowi kariery „bez 

granic” autorstwa M.B. Arthura, K. Inksona i J.K. Pringle56, którego istota polega na przekra-

czaniu granic zatrudnienia. Zjawisko to odnosi się nie tylko umiejętności podmiotu polegają-

cej na płynnym balansowaniu pomiędzy różnymi organizacjami, ale także do sprawnego od-

najdywania się w środowiskach międzynarodowych, co niejednokrotnie wiąże się ze zmianą 

miejsca zamieszkania57. L.A. Mainiero i S.E. Sullivan podkreślają, że prawidłowość „zaciera-

nia granic”, może doprowadzić do sytuacji, w której zaczną zanikać bariery pomiędzy życiem 

zawodowym i prywatnym jednostki58, co sprawia, że kariera staje się nieodłącznym elemen-

tem jej egzystencji. Przeobrażanie tradycyjnych organizacji na „organizacje dynamiczne” 

koncentrujące się na podnoszeniu swojej konkurencyjności59, niesie ze sobą konotacje także 

dla podejścia podmiotu do kwestii zatrudnienia. Uzyskuje ono nie tylko bardziej elastyczny 
                                                           

56 Vide: M.B. Arthur, The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry, “Journal of 
Organizational Behavior” 1994, Vol. 15, No. 4 oraz M.B. Arthur, K. Inkson, J.K. Pringle, The new careers. 

Individual action and economic change, SAGE, London 1999. 
57 W istotnym powiązaniu z modelem kariery „bez granic” pozostaje typologia pól kariery stworzona przez  

A. Iellatchitch, W. Mayrhofer, M. Meyer ze względu na kryterium możliwości realizowania ścieżki kariery 
w różnych przestrzeniach. Wyróżnili oni kariery określone mianem: świat organizacji (company world), nieza-
leżny mobilny profesjonalizm (free floating professionalizm), samozatrudnienie (self-employment), chroniczna 
elastyczność (chronic flexibility). Pierwszy ze wzorów kariery dotyczy jednostek, które pracują w jednej firmie 
przez bardzo długi okres czasu zdobywając w niej różnorodne stanowiska. Niezależny mobilny profesjonalizm 
odnosi się do osób zorientowanych na zdobywanie wiedzy eksperckiej, których okres pobytu w danej organizacji 
uzależniony jest od jakości zdobywanych informacji. Przestrzeń realizowania samozatrudnienia wyznaczona jest 
poprzez poczucie autonomii i niezależności przez podmiot, dlatego też bardzo często zakłada on swoje własne 
mikroprzedsiębiorstwo. Chroniczna elastyczność wyróżnia się nieustannym przekraczaniem wszelakich barier, 
pracą nad różnymi projektami, częstymi zmianami praktykowanych zawodowo zajęć. Niniejsza koncepcja po-
zwala na zrozumienie istoty „granic” w karierze, które mogą być wyznaczane przez sposób myślenia jednostki, 
percepcję rzeczywistości oraz potrzeby wyznaczające jej kierunek partycypowania w przestrzeni rynku pracy 
(mobilność psychologiczna) (A. Iellatchitch, W. Mayrhofer, M. Meyer, The File of Career. Towards a New 

Theoretical Perspective, “The Odyssey of Organising”, Lyon 2001, [za:] P. Bohdziewicz, Kariery zawodowe…, 
op. cit.). 

58 Vide: L.A. Mainiero, S.E. Sullivan, The opt-out revolt: Why people are leaving companies to create ka-

leidoscope careers, Davies-Black Publishing, California 2006. 
59 M. Strykowska, Zawód – praca…, op. cit., s. 15-17. 
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charakter, ale także motywy jego podejmowania coraz częściej służą własnemu rozwojowi 

i satysfakcji człowieka. 
 

Zakończenie 

Przemiany zawodowego funkcjonowania jednostki, wynikające z przeobrażeń świata pracy 

oraz sposobie postrzegania zjawiska kariery, którego istota oscyluje wokół przenoszenia od-

powiedzialności za jej realizację z pracodawcy na pracownika, skutkuje zanikaniem poczucia 

stabilizacji i bezpieczeństwa60. Taka sytuacja nie pozostaje bez znaczenia dla konstruowanych 

ścieżek karier, które niosą ze sobą istotne konotacje dla wzorów kariery wymagających two-

rzenia nowych klasyfikacji i typologii. Wzór kariery wyróżniany jest nie tylko na podstawie 

własnych aspiracji, zainteresowań oraz doświadczeń podmiotu, ale także w kontekście uwa-

runkowań społeczno-gospodarczych. Dlatego też, jednostka zobowiązana zostaje do posiada-

nia wiedzy nie tylko na temat swoich indywidualnych walorów i zasobów, ale także funkcjo-

nowania rynku pracy, ponieważ dzięki niej zwiększy swoje szanse na dynamiczny rozwój 

zawodowy oraz odniesienie sukcesu w karierze.  
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