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Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadom, będzie  

ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to 
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Streszczenie 

Troska o permanentny rozwój osobowości i posiadanie umiejętności kierowania własnym rozwo-
jem zawodowym w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to jedno z podsta-
wowych wyzwań kierowanych wobec każdej jednostki współczesnej cywilizacji. Potencjał inte-
lektualny, którym jednostka dysponuje i umiejętność własnego nim gospodarowania w różnych 
sytuacjach życiowych i zawodowych to podstawowe wyznaczniki dobrostanu jednostki. Umie-
jętności te dotyczą wszystkich czterech obszarów (planowania, organizowania, realizowania  
i kontrolowania) procesu zarządzania. Pierwszym – otwierającym obszarem czynności w tym 
procesie jest oczywiście planowane podejmowanie decyzji. To ten etap czynności uczyniono 
przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Skoncentrowano uwagę na czterech umiejętno-
ściach, o których jednostka przystępując do planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego 
powinna pamiętać. Są to: umiejętności zgłębiania wiedzy o sobie, umiejętności planowania zadań 
rozwojowych adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości, umiejętności przewidywania skut-
ków wywołanych zaplanowanymi działaniami prorozwojowymi i umiejętności dostrzegania 
możliwości poprawy jakości projektowanych planów własnego rozwoju zawodowego. 

Słowa kluczowe: planowanie, umiejętność, rozwój zawodowy. 
 
SOME REFLECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE ABILITY  
TO PLAN THEIR OWN CAREER PATH 
 
Abstract 

Concern for the permanent development of the personality and have the skills to manage their 
own professional development in the conditions of dynamically changing reality is one of the 
main challenges addressed to each unit of modern civilization. Intellectual potential, which the 

                                                           

1Treść zawarta w niniejszym artykule jest syntetycznym skrótem (nieco zmienionych i rozszerzonych) roz-
ważań poczynionych w  monografii: Cz. Plewka, Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teore-

tyczne i egzemplifikacje praktyczne, Koszalin 2015, s. 401-419 i innych. 
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entity has the ability and the management of their own in various situations of life and work are 
the basic determinants of the welfare of the individual. These skills apply to all four areas (plan-
ning, organizing, implementing and controlling) the management process. First step – opening 
area of operations in this process is of course planning decisions. It is this phase of operations 
done under consideration in this article. Focused attention on the four skills, with which the indi-
vidual joining the path planning your career should keep in mind. These are; explore the skills of 
self-knowledge, planning skills development tasks relevant to their needs and capabilities, the 
ability to predict the effects the planned development-oriented activities and the ability to see 
opportunities to improve the quality of the draft plans of their own professional development. 

Key words: Planning, skill, professional development. 
 
 
 

Wprowadzenie 

 
Przytoczenie na początku tego tekstu myśli wyrażonej przez Junga czynię mottem dla podję-
tych rozważań dotyczących kształtowania jednej z wielu umiejętności, które w procesie kiero-
wania własnym rozwojem zawodowym nie tylko są niezbędne, ale również muszą być uświa-
domione, bowiem tylko jednostka świadoma swoich potrzeb i możliwości może działać racjo-
nalnie i skutecznie. Świadomość ta jest nieodzownym wyznacznikiem racjonalnych i skutecz-
nych działań podejmowanych na drodze kształtowania własnego rozwoju zawodowego rów-
nież z tego względu, że rozwój zawodowy jest długotrwałym i kierunkowym procesem prze-
mian, wywoływanych czynnikami wewnętrznego i zewnętrznego oddziaływania, w którym na 
poszczególnych etapach tego rozwoju zachodzą ilościowe i jakościowe zmiany świadczące 
obiektywnie o tym, że rozwój jednostki systematycznie zmierza w kierunku wytyczonym przez 
sens jej własnego życia i jest nakierowany na dochodzenie do osiągnięcia zamierzonych celów. 
Żeby jednak rozwój ten był takim procesem, osoba mu podlegająca musi być świadoma za-
równo jego istoty, jak również czynników warunkujących zarówno jego przebieg, jak również 
efekty osiągane w toku tego procesu. Musi ona umieć diagnozować i oceniać swoje potrzeby  
i możliwości rozwojowe, aby właściwie planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego  
i kierować jego przebiegiem, dostosowując go zarówno do własnych preferencji zawodowych, 
jak również tych wszystkich potrzeb, które są funkcją dynamicznych przemian mających miej-
sce w otaczającej ją rzeczywistości. 

Umiejętność wglądu w siebie, w swój własny potencjał rozwojowy, w swoje kompeten-
cje dotyczące kształtowania umiejętności kreowania własnego rozwoju zawodowego postrze-
gane z perspektywy złożoności tego procesu stanowią istotną wartość. Znaczenie owych kom-
petencji dotyczy oczywiście wszystkich umiejętności procesu kierowania własnym rozwojem 
zawodowym (planowania, organizowania, realizowania i kontrolowania), ale w zasadzie na 
etapie planowania wszystko się rozpoczyna, bowiem mówiąc najkrócej planowanie określane 
jest jako proces ustalania celów i odpowiednich działań niezbędnych do tego, żeby cele te mo-
gły być osiągnięte. Oznacza to, że planowanie – w dużej mierze – polega na decydowaniu  
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o tym, jakie powinny być podjęte działania zorientowane na wywołanie zjawisk (zdarzeń, fak-
tów), bez których zjawiska te samoistnie nie miałyby miejsca2. Tak pojmowana istota plano-
wania oznacza – jak twierdzą C. i P. Barrow – że „jest ono procesem polegającym na świado-
mym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach  
i dobrze przeprowadzanych ocenach”3. Zatem są to działania, które w sposób niezwykle zna-
czący rzutują na cały proces (i jego efekty) kreowania własnego rozwoju zawodowego. Dlatego 
też istotną sprawą staje się kształtowanie umiejętności planowania tego procesu, a w nim pla-
nowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Stąd w artykule tym zawarto nieco refleksji 
dotyczących kształtowania umiejętności: 1) permanentnego zgłębiania wiedzy o sobie, 2) pla-
nowania zadań rozwojowych adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości, 3) przewidywania 
skutków wywołanych zaplanowanymi działaniami prorozwojowymi, 4) dostrzegania możliwo-
ści poprawy jakości projektowanych planów. 

 
 
Kształtowanie umiejętności permanentnego zgłębiania wiedzy o sobie 
 
Kierowanie procesem własnego rozwoju zawodowego to zajęcie niełatwe, bowiem dotyczy tej 
sfery własnego życia, która uwikłana jest w różnego rodzaju zawiłości powodowane zarówno 
względami podmiotowymi (tkwiącymi w jednostce, jej osobowości, zainteresowaniach, pre-
dyspozycjach, aspiracjach, motywacjach itp.), jak i przedmiotowymi (środowiskowymi). 
Pierwsza, ale bardzo ważna przyczyna, która sprawia, że działalność ta nie jest łatwa, tkwi 
w samej jednostce, która jest tu traktowana wielowymiarowo4 w sensie jej wieloaspektowej 
charakterystyki i wielorakiego zdeterminowania biologicznego, psychologicznego czy społecz-
nego, a także „bycia” podmiotem aktywnie kierującym sobą i własnym otoczeniem, podlega-
jącym oddziaływaniu otaczającego ją świata. Drugą przyczyną powodującą, że działalność ta 
nie jest łatwa, jest fakt, że dotyczy ona tej sfery życia jednostki, która podlega ciągłym zmianom 
w całym cyklu swojego życia. Stąd, przystępując do planowania ścieżki własnego rozwoju za-
wodowego, każda jednostka musi indywidualnie uwzględniać specyfikę wszystkich mechani-
zmów determinujących procesy rozwojowe. Jest to działanie nieodzowne, bowiem rozwój czło-
wieka traktowany jest jako ciągły proces zmian polegających na nabywaniu nowych jakości 
rozwojowych, które przekładają się na specyficzne etapy rozwoju, w jakie nieustannie wchodzi 
dana jednostka, pokonując określone trudności (wyzwania rozwojowe) lub jakich nie osiąga na 
skutek braku możliwości rozwiązywania problemów, wynikających ze stanu własnego organi-
zmu (zegar biologiczny) i stanu adresowanych wobec niej oczekiwań płynących ze środowiska 
zewnętrznego (zegar społeczny)5. 

Trzecią przyczyną, dla której planowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego, a na-
stępnie kierowanie procesem tego rozwoju nie jest zajęciem łatwym jest fakt, że działalność ta 
wymaga od jednostki – która zamierza działalność tę podjąć – dużej wiedzy, namysłu i skru-

                                                           
2 Zob. Cz. Plewka,op. cit., s. 228-229. 
3 C. Barrow, P. Barrow, Business plan, Warszawa 1992, s. 12. 
4 Zob. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998. 
5 Więcej na ten temat zob. E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne 

diagnozy, Warszawa 2007. 



16                                                                            CZESŁAW PLEWKA 

pulatności działania dotyczącego procesu kształtowania umiejętności (w tym umiejętności pla-
nowania, organizowania, wdrażania i kontrolowania wszystkich działań dotyczących procesu 
kierowania własnym rozwojem zawodowym). 

Nie zagłębiając się na tym etapie podjętych rozważań w szczegółowe analizy dotyczące 
trudności związanych z kierowaniem procesem własnego rozwoju zawodowego, trzeba wie-
dzieć, że w praktyce każda ludzka działalność uwikłana jest splotem różnego rodzaju wzajem-
nie oddziaływujących na siebie czynników, które ostatecznie rzutują na jakość tej działalności. 
Dlatego zamierzając osiągnąć optymalną jakość (w tym przypadku – wytyczyć optymalną 
ścieżkę własnego rozwoju zawodowego i uzyskać zamierzone efekty tego rozwoju), nie wy-
starczy, że będziemy działać zgodnie z zalecanymi algorytmami postępowania. Trzeba działa-
nie to poprzedzić dokładnym rozpoznaniem uwarunkowań, w których owe działanie zostanie 
podjęte. Trzeba zatem dokonać diagnozy, która będzie pierwszym etapem projektowanej dzia-
łalności. W tym przypadku diagnoza ta polegać będzie na określeniu aktualnego poziomu wła-
snego rozwoju zawodowego. Można zatem mówić, że będzie to autodiagnoza, która powinna 
dostarczyć rzetelnych, wiarygodnych i wyczerpujących odpowiedzi na następujące trzy pyta-
nia: 
− gdzie, jak, w jakim zakresie i stopniu nasza wiedza, umiejętności, kompetencje (a więc 

poziom, zakres i struktura własnego rozwoju zawodowego), czyli nasz stan faktyczny od-
biega od tego, który w danym zakresie (w danej sytuacji zadaniowej) jest dla nas stanem 
docelowym?; 

− jakie działania powinny zostać podjęte, aby nasz stan faktyczny (poziom, zakres i struktura 
własnego rozwoju zawodowego) stał się podobny do stanu docelowego, określonego na 
podstawie naszych wyborów dotyczących np. własnej ścieżki dalszego rozwoju zawodo-
wego?; 

− jakie warunki formalne, organizacyjne, prawne itp. powinny być zapewnione, aby działa-
nia wyznaczone na podstawie odpowiedzi na wcześniejsze pytania zostały z powodzeniem 
zrealizowane?. 
Przyjmując owe trzy pytania jako swoistego rodzaju „mapę drogową” w dochodzeniu do 

podjęcia czynności związanych z planowaniem ścieżki własnego rozwoju zawodowego trzeba 
dążyć do tego, żeby w wyniku przeprowadzonej autodiagnozy uzyskać taki rezultat (obraz wła-
snych potrzeb, braków, słabości, ale również tych wartości, które mogą być naszym potencja-
łem), który w tworzonym planie własnego rozwoju zawodowego prowadzić będzie do osiąga-
nia pozytywnych zmian rozwojowych. Żeby tak się stało, jednostka musi wykazać gotowość 
do przekształcania siebie, przełamywania wcześniej nabytych przyzwyczajeń, przyjmowania 
jako niezbędnych (często niewygodnych czy wymagających wyrzeczeń bądź sporego wysiłku) 
nowych jakościowo działań. Taka samoświadomość własnego potencjału (cech, braków, ale  
i zasobów) to zaledwie punkt wyjścia (ale jakże ważny i niezbędny) w planowaniu ścieżki 
owego rozwoju zawodowego. Ale już na tym etapie tej złożonej procedury planowania trzeba 
posiadać określone umiejętności, które służyć będą dobremu poznawaniu samego siebie, sta-
nowiącego nieodzowny warunek dalszego racjonalnego i skutecznego działania. Osoba, która 
ma wiedzę o sobie rozumie swoje motywy i preferencje, wie, jak powinna funkcjonować, wy-
korzystać ku temu środki, słowem – potrafi właściwie planować własną działalność (w tym 
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przypadku planować działania związane z własnym rozwojem zawodowym) i efektywnie dzia-
łać6. 

Cała trudność w poznawaniu samego siebie polega na tym, że należy to czynić permanent-
nie, bowiem nasza wiedza o samy sobie nie jest czymś – pewnego rodzaju rezerwuarem infor-
macji, który nie musi być systematyczne aktualizowany, uzupełniany, czy wręcz na nowo kon-
figurowany. Wręcz przeciwnie, podlega ona nieustannej modyfikacji, która warunkowana jest 
wieloma czynnikami zarówno pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Musimy więc 
posiadać ukształtowane umiejętności uczenia się siebie przez cały okres swojego życia – w tym 
zwłaszcza w okresie swojej aktywności zawodowej, gdzie niemal w sposób ciągły poddawani 
jesteśmy różnego rodzaju zmianom (często zmianom niezwykle dynamicznym). Jest oczywi-
ście czymś naturalnym, że w wyniku coraz lepszego poznawania siebie, sami się również zmie-
niamy. Zatem poznawanie siebie jest swoistego rodzaju procesem, w wyniku którego coraz 
lepiej poznajemy siebie – swoje potrzeby, możliwości, ograniczenia i sposoby wpływania na 
ich przebieg. 

Poznajemy siebie w wyniku podejmowania różnego rodzaju nowych zadań, które spra-
wiają, że swoją uwagę koncentrujemy nie tylko na istocie tych zadań i sposobach ich wykony-
wania, ale również na sobie – na swoich zachowaniach, przeżyciach, odczuciach czy obawach. 
Słowem, zaczynamy oceniać własne zachowania i porównywać je z wyznawanymi przez siebie 
normami i wartościami. Uczymy się od innych osób, podglądając ich zachowania, analizując 
je, a jeśli uważamy, że są one godne naśladowania, to je zapożyczamy. Korzystamy z różnych 
źródeł naukowych i wszelkiego rodzaju poradników, w których proponowane są określone 
przykłady postępowania w konkretnych sytuacjach zadaniowych. Rzecz jednak w tym, żeby-
śmy chcieli i potrafili przekraczać swoje aktualne ograniczenia (również ograniczenia wyzna-
czone stanem i poziomem posiadanej wiedzy) i posiadali wysoki stopień samoświadomości, 
którą S. Witek określa jako świadomość refleksyjną 7 . Tylko taka świadomość, zdaniem  
S. Witka, stanowi najważniejszy czynnik regulacji czynności człowieka, pozwalający na pra-
widłowe postrzeganie siebie i własnych działań w zmiennych warunkach otoczenia8. 

Jednostka o świadomości refleksyjnej zdolna jest do tworzenia uogólnionego i zintegrowa-
nego obrazu własnej osoby, uzmysłowienia sobie poziomu swojej wiedzy, własnych możliwo-
ści i szans rozwojowych. Taka samoświadomość sprzyja regulowaniu własnego zachowania, 
dostosowując go do wyznawanych wartości, pobudza procesy samowiedzy, samokontroli i sa-
mooceny oraz przyczynia się do artykułowania własnej tożsamości i podmiotowości. Jest ona 
według P. Sztompki „zdolnością krytycznego myślenia o samym sobie, dostrzegania zjawisk 
negatywnych, patologicznych, definiowania przyszłych zagrożeń i podejmowania (…) środ-
ków zaradczych (…)”, zdaniem wielu badaczy jest niezwykle pomocna w radzeniu sobie  
z nieprzewidywalnymi, ustawicznymi zmianami, które są jednocześnie okazją do zgłębiania 
wiedzy o sobie9. Można zatem uznać, że refleksyjność jest bardzo cenną umiejętnością, która 

                                                           
6 Więcej na temat poznawania siebie zob. m.in.: M. Adamiec, B. Kożusznik, Sztuka zarządzania sobą, War-

szawa 2001; R. Gut, M. Piegowska, B. Wójcik, Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, 
Warszawa 2008; D. Gromnicka, Jak zbudować poczucie własnej wartości, Warszawa 2013; P. Peirce, Rewolucja 

w postrzeganiu rzeczywistości. Jak zdolność koncentracji może zmienić Twoje życie, Białystok 2014; i inne. 
7 S. Witek, Jak osiągnąć sukces zawodowy, Kraków 2002, s. 57. 
8 Ibidem, s. 16. 
9 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 30. 
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w procesie zgłębiania wiedzy o sobie jest swoistego rodzaju mądrością określaną przez  
J.A. Ray jako połączenie wiedzy, doświadczenia i intuicji10. 

Inną nie mniej ważną okolicznością, którą można wykorzystać w procesie kształtowania 
umiejętności zgłębiania wiedzy o sobie jest autoskuteczność, postrzegana jako gotowość do 
odbierania siebie jako podmiotu w kontekście podejmowanych działań. Osoby posiadające taką 
umiejętność są skuteczne i samodzielne w myśleniu i działaniu. Przejawiają wrażliwość na in-
formacje, są sprawne w poszukiwaniu informacji potrzebnych do rozwiązania sytuacji, w której 
się znalazły. Zdaniem R. K. Drwala potrafią dostrzegać różne możliwości działania w danej 
sytuacji, a ich zachowanie zwykle cechuje duży potencjał realizmu. Potrafią uczyć się na wła-
snych doświadczeniach i wyciągać wnioski z własnych sukcesów i niepowodzeń11. 

Niezaprzeczalnie najważniejszą okolicznością w kształtowaniu umiejętności poznawania 
siebie, a tym samym gromadzenia wiedzy o sobie, jest znajomość przebiegu czynności poznaw-
czych, które mają miejsce w procesie zdobywania wiedzy12 (zob. rys. 1). Mowa jest tu oczywi-
ście zarówno o czynnościach umysłowych, jak i motorycznych, które powinny być wykony-
wane zawsze według określonego porządku i zgodnie z określonymi regułami. Porządek,  
w jakim czynności te będą realizowane wyznacza zawsze sytuacja zadaniowa (przedmiot po-
znania), natomiast reguły postępowania (kształtowanie konkretnych umiejętności dotyczących 
zgłębiania wiedzy o sobie) powinny być zgodne z przebiegiem czynności poznawczych, jakie 
zachodzą w procesie zdobywania wiedzy. 

Oznacza to, że w procesie kształtowania umiejętności nieustannego zgłębiania wiedzy 
o sobie mamy jednocześnie do czynienia z procesem zarządzania wiedzą, który najogólniej po-
lega na gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu wiedzy o samym sobie. 

Zarządzanie wiedzą o samy sobie (o własnym rozwoju zawodowym) to także – jak zostało 
to już wcześniej określone – uczenie się „samego siebie”. Tego jak myślimy, jak działamy, jak 
odczuwamy swoje potrzeby, porażki, sukcesy itp., w jakim sposób podejmujemy decyzję i jak 
wdrażamy je w życie, żeby osiągnąć zamierzony cel. Jest to również pierwszy etap w procesie 
planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 J.A. Ray, Nauka sukcesu. Jak osiągnąć harmonijny sukces dzięki sprawdzonym zasadom, przeł. K. Paw-

łowski, Warszawa 2006, s. 30. 
11 Zob. R.K. Drwal, Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze 

i wyniki badań, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria III. Metody badań psy-

chologicznych, Warszawa 1978, t. 3, s. 307-345. 
12 Model czynności poznawczych uczącego się w procesie zdobywania wiedzy zaczerpnięty został w całości 

z monografii: Cz. Plewka,  op. cit., s. 366. Zob. jego opis: Ibidem, s. 364-368. 
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Rys. 1. Model czynności poznawczych uczącego się w procesie zdobywania wiedzy  

(model systemu kodowania informacji) 

Źródło: Cz. Plewka, op. cit., s. 366. 
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Kształtowanie umiejętności planowania zadań rozwojowych adekwatnie  
do swoich potrzeb i możliwości 
 
Planowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego – jak wspomniano na początku tego arty-
kułu – nie jest łatwym zadaniem również dlatego, że łączy w sobie trzy okresy życia jednostki 
(przeszłość, teraźniejszość i przyszłość). Zwykle planujemy zadania dla swojej bliższej lub dal-
szej przyszłości. Robimy to w warunkach teraźniejszości, ale wykorzystując wiele z tego (wła-
sną wiedzę, nabyte doświadczenie), co jest dziełem naszej przeszłości. Ten trójwymiarowy 
splot uwarunkowań w niektórych sytuacjach może ułatwiać nam wykonanie zadania, a w in-
nych utrudniać. Zawsze jednak – aczkolwiek w zróżnicowanych proporcjach splot ten – towa-
rzyszy nam w wykonaniu tego skomplikowanego, ale niezwykle ważnego zadania. 

Wydatny rozwój człowieka – jak pisze Z. Pietrasiński – „idzie w parze ze stawianiem sobie 
przezeń zadań wybiegających daleko w przyszłość”13. Opierając podejmowane działania na 
perspektywie przyszłości, jednostka musi poszukiwać nowej wiedzy, gdyż ma prawo przewi-
dywać, iż posiadana okaże się  niewystarczająca lub mało przydatna. Jednostka musi rozszerzać 
swoją wiedzę, gdyż zadania dalekie ulokowane w dobrze rozbudowanej hierarchicznej organi-
zacji zadań mają na tyle szeroki zakres, że zawsze wykraczają poza ten, który jej aktualnie 
towarzyszy. Musi ona nabywać nowe umiejętności, gdyż dalekie zadania są to z reguły nowe 
zadania, których rozwiązanie za pomocą posiadanych umiejętności jest ograniczone lub nie-
kiedy wręcz niemożliwe. 

Ponieważ zadania dalekie – jak twierdzi K. Obuchowski – mogą zostać wytworzone tylko 
na podstawie wizji przyszłości będącej wynikiem pogłębionego rozumienia świata, można też 
przewidzieć, że „przyszłość formułuje osobowość, ponieważ człowiek formułuje się tylko rea-
lizując zadania dalekie, powiązane z przyszłością”14. 

Nawet jeśli przyjmie się, że zaproponowane tu przez K. Obuchowskiego widzenie sposobu 
formułowania się osobowości człowieka jest zbyt uproszczone i jednostronne, to trzeba przy-
znać, że jest w nim dużo racji, bowiem człowiek rozwija się (w tym także zawodowo) w sposób 
zaplanowany (ale także mimowolny – niekoniecznie całkowicie zgodny z przyjętym przez sie-
bie planem własnego rozwoju) po to, aby mógł sprostać nadchodzącej przyszłości (aby był 
użyteczny w tej nowej rzeczywistości i mógł się dalej rozwijać). Zatem, żeby mógł planować 
swoją przyszłość, musi umieć to robić – musi posiadać umiejętności dotyczące planowania 
swojej przyszłości – w tym umiejętności planowania zadań rozwojowych. Umiejętności te nie 
„rodzą się same z niczego”, muszą być kształtowane w całym cyklu życia jednostki. Dlatego 
już od okresu późnej adolescencji aż po okres reminiscencji zawodowej emeryta, (w którym 
rozpoczyna się obrachunek minionego życia społeczno-zawodowego i adaptacja do życia po-
zazawodowego), planowanie własnego rozwoju zawodowego jest jednym z ważniejszych za-
dań rozwojowych jednostki. Trzeba wiedzieć, że przed okresem adolescencji czynności zwią-
zane z planowaniem zadań rozwojowych spoczywają głównie na rodzicach i nauczycie-

                                                           
13 Z. Pietrasiński, op.cit., s. 46. 
14 Zob. K. Obuchowski, Skuteczność i osobowość, „Literatura” 1976, nr 4. 
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lach/wychowawcach, ale nieco później rodzi się naturalna chęć podejmowania względnie nie-
zależnych decyzji, dotyczących planowania własnej przyszłości15. Liczne badania pokazują, 
jak przekonuje D. E. Super, że realizacja tego zadania może nastręczać wiele problemów16, 
zwłaszcza jeśli chcemy ją wpisać w kontekst jawiących się potrzeb i własnych możliwości. 
Sytuacja ta sprawia, że nie wystarczy dysponować podstawowymi umiejętnościami planowania 
własnego rozwoju (w tym również rozwoju zawodowego). Trzeba jeszcze posiadać umiejęt-
ność planowania różnych zadań rozwojowych adekwatnie do bieżących i perspektywicznych 
potrzeb i własnych możliwości. Umiejętności te należy nieustannie kształtować, bowiem wraz 
z własnym rozwojem zawodowym (nabywaniem coraz większych zasobów wiedzy i doświad-
czenia), a także zmieniającymi się warunkami stanowiącymi otoczenie jednostki zmieniać się 
będą zarówno potrzeby rozwojowe jednostki, jak również jej możliwości rozwojowe. 

Droga do nabywania (kształtowania) nowych umiejętności będzie mieć różny przebieg 
(adekwatny zarówno do rodzaju zadania rozwojowego i wynikających z tego zadania potrzeb 
rozwojowych, jak również możliwości jakimi dysponować będzie jednostka), ale zawsze bę-
dzie jej przyświecać podobna konfiguracja czynności. Będzie się rozpoczynać diagnozą (samo-
poznaniem i samooceną) własnego potencjału, a następnie konfrontacją własnych możliwości 
prorozwojowych z potrzebami wynikającymi bądź ze zmian zaistniałych w otoczeniu ze-
wnętrznym jednostki, bądź z jej własnych (wewnętrznych) pobudek dotyczących własnego roz-
woju zawodowego. Należy zatem przyjąć, że pierwszymi czynnościami na drodze kształtowa-
nia umiejętności planowania zadań rozwojowych adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości 
będzie samopoznanie, samoocena i samoakceptacja, które zawsze będą mieć wpływ zarówno 
na wybór drogi kształtowania umiejętności planowania, jak również na jakość przygotowanego 
w ten sposób planu dotyczącego ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Zależności te ilustruje 
rys. 2. 

                                                           
15 Zob. R. Kanfer, C. Wanberg, T. Kantrowicz, Job search and employment: A personality – motivational 

analysis and review, Journal of Applied Psychology, 2001, nr 86, s. 837-855. 
16 Zob. D. E. Super, Career development. Essays in vocational development, New York 1963; D. Super,  

M.L. Savickas, C.M. Super, A life-span, life-spance. Approach to careers, [w:] D. Brown, L. Brooks (red.), Career 

choice and Development: Applying Contemporary Theories to Pracice, San Francisco 1996, s. 121-178. 
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Rys. 2. Model procesu kształtowania umiejętności planowania zadań rozwojowych  

adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Snując rozważania dotyczące kształtowania umiejętności planowania ścieżki własnego 

rozwoju zawodowego trzeba pamiętać, że wprawdzie samopoznanie jest czynnością rozpoczy-
nającą ów proces kształtowania umiejętności kierowania własnym rozwojem zawodowym  
i w związku z tym rzutuje na jakość całego procesu, ale z racji różnic indywidualnych dotyczą-
cych każdej jednostki ważną umiejętnością – w tym niełatwym procesie planowania – jest 
umiejętność dokonywania samooceny, którą można zdefiniować jako pozytywny lub nega-
tywny stosunek do tego, co stanowi przedmiot samopoznania. 

Konsekwencją samooceny postrzeganej przez pryzmat różnic indywidualnych człowieka 
w jednym przypadku może być samoakceptacja, a w innych samoodtrącenie17. To co jedna 
osoba może traktować w sobie nieomal jako fundament do budowania strategii własnego roz-
woju zawodowego, inna może uznać jako czynnik mało znaczący, a niekiedy wręcz hamujący 
jej rozwój (w tym rozwój zawodowy). 

„Ludzi o niskim poziomie samooceny cechuje brak pewności siebie, brak wiary we własne 
siły, poczucie bezradności, lęk przed porażką, negatywne myślenie18, a to w konsekwencji prze-
kłada się na obniżenie poziomu aspiracji i niechęć do podejmowania odważnych samodziel-
nych decyzji. Osoby te wolą nie podejmować nowych zadań rozwojowych godząc się na to, że 
ich dalsze funkcjonowanie będzie poniżej potencjalnych możliwości, a tym samym ich rozwój 
                                                           

17 A. Brzeziński, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na postępowanie, Kwartalnik Pedagogiczny 
1973, nr 3, s. 78. 

18 D. Pisula, Poradnictwo karier przez całe życie, Warszawa 2009, s. 64. 
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zawodowy będzie mniej efektywny, sądząc, że niejako w zamian nie będą przeżywać tak du-
żych napięć i negatywnych emocji. Inaczej do planowania zadań rozwojowych, a następnie do 
ich realizacji podchodzą osoby ze zbyt wysoką samooceną, które na ogół podejmują się reali-
zacji zadań przewyższających ich możliwości i posiadane w tym względzie kompetencje. 
Osoby takie są przekonane, że wszystko robią dobrze, nie popełniają błędów, a jeśli takowe się 
pojawią, to nie jest ich wina, lecz okoliczności od nich niezależnych. Są dobrze zmotywowani, 
ale nie potrafią być wobec siebie krytyczni, nie potrafią wykorzystać uwag krytycznych do 
zmiany swojego postępowania. W rezultacie przeceniając swoje możliwości, formułują zadania 
rozwojowe, których realizacja wymaga interwencji zewnętrznej, ale dzięki temu nie rezygnują 
z szans rozwoju. Akceptując jawiące się przed sobą wyzwania i potrzeby, przystępują – z wiarą 
w osiągnięcie sukcesu – do definiowania własnych możliwości i tworzenia planu ich wykorzy-
stania. 
 
 
Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków wywołanych  
zaplanowanymi działaniami prorozwojowymi 
 
Umiejętność przewidywania skutków planowanych działań prorozwojowych to oczywista po-
winność każdego, kto przystępuje do planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego.  
W praktyce ta oczywista powinność nierzadko jest niedoceniana. Tworzone są plany, a w nich 
różnego rodzaju działania, które nie są adekwatne ani do rzeczywistych potrzeb ani do możli-
wości, którymi powinna dysponować osoba mająca owe plany realizować. Taka sytuacja po-
wodowana jest najczęściej albo niedostatkami wynikającymi z przeprowadzonej autodiagnozy 
(bądź jej braku), albo braku umiejętności dobrego rozpoznania własnych potrzeb i możliwości 
rozwojowych, by na tej podstawie zdefiniować odpowiednie dla siebie i własnego rozwoju za-
dania rozwojowe. W pierwszym przypadku na skutek nieodpowiedniego poznania siebie i błęd-
nej samooceny swoich mocnych i słabych stron mamy problemy z samoakceptacją istniejącego 
stanu i niewystarczającą motywacją do podjęcia nowych wyzwań. W drugim zaś nie potrafimy 
obiektywnie i dogłębnie przeprowadzić analizy tych potrzeb, które w danym czasie okazują się 
– z punktu widzenia naszego rozwoju – najpilniejsze (a tym samym najważniejsze) i nie potra-
fimy prawidłowo zdiagnozować możliwości do ich realizacji. W konsekwencji do planu wła-
snego rozwoju zawodowego definiujemy takie zadania rozwojowe, które albo nie będą powo-
dować pożądanych zmian rozwojowych, albo ze względu na istniejące braki w naszej wiedzy 
bądź umiejętnościach nie będziemy mogli ich zrealizować lub w trakcie realizacji popełnimy 
takie błędy, które zniweczą nasz zamiar. 

Jeśli nie posiadamy umiejętności przewidywania skutków wywołanych zaplanowanymi 
działaniami prorozwojowymi, to o skutkach tych (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) 
dowiemy się dopiero po przeprowadzeniu działań ujętych w przygotowanym planie. To zbyt 
późno, żeby pokusić się o wprowadzenie ewentualnych korekt. Trzeba zatem w projektowa-
nych planach swoich działań prorozwojowych przewidzieć takie sytuacje, w których możliwa 
będzie bieżąca (etapowa) ocena uzyskiwanych efektów i ewentualna możliwość wprowadzenia 
niezbędnych korekt. Jest to jednak zabieg nieco „kosmetyczny”, aczkolwiek niezbędny  
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z punktu widzenia metodologii tworzenia indywidualnych planów działania. Bieżące monito-
rowanie uzyskiwanych efektów nie jest sposobem na przewidywanie skutków, jakie niosą za-
planowane działania prorozwojowe, ale w wielu przypadkach (zwłaszcza jeśli skutki te są da-
lekie od oczekiwanych lub nieco od nich odbiegają) zapobiegają przed ich narastaniem. Żeby 
jednak różnica między oczekiwanymi skutkami wywołanymi zaplanowanymi działaniami pro-
rozwojowymi, a tymi, które będą uzyskiwane w trakcie ich realizacji była znikoma, osoba pro-
jektująca ten plan nie może opierać się jedynie na własnej intuicji, lecz postępować zgodnie  
z naukowymi zasadami,   mieć świadomość, że proces planowania jest sekwencją wielu decyzji, 
które w trakcie tego planowania trzeba będzie podjąć, a podejmowanie decyzji wymaga wiedzy 
i wyobraźni oraz znajomości szerokiego ich kontekstu. Łączy – jak podkreśla J. Penc – sytuacje, 
w jakiej osoba znajduje się obecnie z działaniami, które zaprowadzą ją w przyszłość, a jedno-
cześnie sięga do przeszłości. Doświadczenia z przeszłości – dobre i złe – odgrywają dużą rolę 
w ustalaniu, jakie rozwiązania i warunki ich wprowadzania dana osoba uważa za realne i pożą-
dane. Jednak wobec dużego stopnia niepewności decydowanie zdaniem J. Penca wymaga mą-
drości i myślenia w szerokiej perspektywie19. 

Jeśli chcemy, żeby w procesie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego skutki 
wywołane zaplanowanymi działaniami prorozwojowymi były takie, jakich oczekujemy, to mu-
simy mieć świadomość, że podejmowane decyzje muszą uwzględniać wiele czynników two-
rzących tzw. warunki ramowe działania jednostki, a także zasób jej wiedzy oraz przekonania 
jednostki o osiągalności celu lub wykonalności danego działania. Zazwyczaj jest to proces de-
cyzyjny, na który składają się: rejestracja i ocena sytuacji, identyfikacja działań prorozwojo-
wych i zastosowanie przyjętego kryterium wyboru, podjęcie decyzji dotyczących poszczegól-
nych etapów tworzonego planu działania oraz rejestracja informacji o jego realizacji20. 

W praktyce, przy tworzeniu konkretnych planów własnego rozwoju zawodowego wiele 
osób napotyka na różne trudności związane z przewidywaniem skutków, które mogą wywołać 
planowane działania prorozwojowe. Najczęściej jawiącą się trudnością jest niepewność działa-
nia, które zawsze wymaga wielostronnej analizy. Ważne są też inne przeszkody czy ogranicze-
nia, będące następstwem braku kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia oraz niektórych cech 
osobowości czy ograniczenia natury poznawczej, strukturalnej, kompetencyjnej i motywacyj-
nej21. Kluczem do podejmowania prawidłowych decyzji w warunkach niepewności (w tym 
przypadku umiejętności przewidywania skutków wywołanych zaplanowanymi działaniami 
prorozwojowymi) „jest umiejętność oszacowania wielkości przedziału możliwych wyników  
i oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia”22. Posiadanie takiej umiejętności może sprawić, 
że owa niepewność będzie stymulatorem określonych działań czy decyzji. 

Aby działanie w warunkach niepewności mogło być stymulatorem dla pewnych decyzji 
czy procesów (w tym przypadku większej sprawności przewidywania skutków wywołanych 
działaniami prorozwojowymi), jednostka musi obok rzetelnej wiedzy i kwalifikacji mieć: po-
czucie sprawstwa, poczucie skuteczności działania, poczucie odpowiedzialności, pewności 
sukcesu i poczucie wsparcia środowiska. 
                                                           

19 J. Penc, op. cit., s. 101. 
20 Por. J. Targalski, Podejmowanie decyzji, [w:] A. Stabryła, J. Trzecieniecki (red.), Organizacja i zarządza-

nie, Warszawa 1986, s. 194. 
21 A. Czerwiński, M. Czapiewski, Organizacja procesów decyzyjnych, Gdańsk 1995, s. 101-102. 
22 W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, Warszawa 1998, s. 323. 
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Kształtowanie umiejętności dostrzegania możliwości poprawy jakości  
projektowanych planów własnego rozwoju zawodowego 
 
Przystępując do planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego jesteśmy zainteresowani 
(co wydaje się być naturalne) tym, żeby nasz plan (przewidziane w nim działania) nie tylko był 
poprawny pod względem formalnym czy merytorycznym, ale najlepiej jak to możliwe sprzyjał 
naszemu rozwojowi zawodowemu, słowem był pod względem jakości na najwyższym pozio-
mie. Nigdy jednak w praktyce nie jest tak, że raz zaplanowane działania (w tym przypadku 
projektowany plan własnego rozwoju zawodowego) – nawet wówczas, gdy oceniamy je bardzo 
wysoko – nie może być udoskonalone (poprawione, ulepszone, wzbogacone itp.). Do tego jed-
nak, żeby sięgać po coraz lepsze rozwiązania, podwyższać jakość swoich produktów niezbędne 
są różnego rodzaju umiejętności – w tym umiejętności dostrzegania możliwości poprawy jako-
ści tego, co jest naszym dziełem. Żeby móc dostrzegać te możliwości, trzeba: po pierwsze być 
do tego przygotowanym – posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i zdolności; po drugie 
trzeba wiedzieć, jak i kiedy to czynić (przed podjęciem procesu projektowania czy w trakcie 
jego realizacji, a jeśli tak, to na jakim etapie – na początku czy może przez cały czas); po trzecie 
– trzeba wiedzieć, gdzie szukać owych możliwości (wewnątrz czy na zewnątrz procesu projek-
towania, w określonych czynnościach czy ich uwarunkowaniach). 

Możliwości poprawy jakości projektowanych planów własnego rozwoju zawodowego na-
leży poszukiwać na każdym etapie projektowania i we wszystkich planowanych czynnościach 
czy podejmowanych decyzjach dotyczących różnych aspektów przygotowywanego planu,  
a także wewnątrz wszystkich procesów towarzyszących, czy też bezpośrednio związanych z 
procesem planowania (rys. 3). 

 

 
 

Rys. 3. Obszary poszukiwania możliwości poprawy jakości  

projektowanych planów własnego rozwoju zawodowego 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Ponieważ procesy te są dynamiczne (zmieniają się w czasie przyjmując różną postać), to 
dynamika ta stanowi dodatkową trudność dostrzegania tych możliwości, które będzie można  
w danym czasie wykorzystać do poprawy jakości przygotowywanego planu. Pokonywanie tych 
trudności będzie możliwe tylko wówczas, gdy w sposób świadomy i ciągły będziemy dosko-
nalili swoją wiedzę i umiejętności. 

Żeby określona osoba była w stanie dostrzegać możliwości poprawy jakości projektowa-
nych planów własnego rozwoju zawodowego, powinna posiadać: 
− świadomość siebie i bieżącego stanu (poziomu) własnego rozwoju zawodowego, 
− zdolność koncentrowania się w działaniu na bieżących problemach, dostrzegając to, jakie 

konsekwencje mogą one „rodzić” w przyszłości, 
− umiejętność rozpoznawania własnego stylu planowania i stosowanie go we właściwych 

sytuacjach, 
− zaufanie do własnych możliwości i postawę tolerancji wobec własnego lęku i niepewności, 
− umiejętność przezwyciężania trudności pojawiających się w trakcie projektowania planu 

oraz zachowania wytrwałości w poszukiwaniu możliwości poprawy jego jakości, 
− wrażliwość na sygnały (uwagi) płynące z otoczenia społecznego oraz umiejętność ich 

oceny pod względem przydatności w planowaniu własnej przyszłości, 
− zdolność do dokonywania refleksji nad własną przyszłością, a w niej nad dalszym swoim 

rozwojem zawodowym, 
− uczciwość wobec samego siebie23. 

W praktyce dość często daje się zaobserwować, że niektóre zadania przewidziane w planie 
nie są realizowane z braku czasu. Może to świadczyć o tym, że autor takiego planu źle rozłożył 
w czasie zadania (czynności), które powinny być podjęte na etapie realizacji tego planu. Sytu-
acja taka zazwyczaj sprawia, że niektóre zadania są pomijane lub przekładane na później. Po-
stępowanie takie w konsekwencji prowadzi do zniechęcenia brakiem przewidzianego efektu,  
a w skrajnych przypadkach porzucanie realizacji planu z powodu jego nieprzydatności. Trudno 
więc uznać taki plan za poprawny. Stąd podczas tworzenia planu tak ważne jest w miarę pre-
cyzyjne określenie ram czasowych niezbędnych do wykonania każdego przewidzianego w pla-
nie działania. 

Po zaprojektowaniu planu działania i jego ram czasowych, w trosce o jego prawidłową 
jakość należy raz jeszcze przeanalizować, czy w planie tym nie przewidziano zbyt dużo działań 
na jeden dzień, tydzień, bądź miesiąc, pamiętając o tym, że zbyt duża liczba zadań bądź ich 
skomasowanie w krótkim czasie, może prowadzić do zniechęcenia, utraty entuzjazmu i zapału 
do działania. 

W procesie kształtowania umiejętności dostrzegania możliwości zagwarantowania opty-
malnej jakości projektowanych planów własnego rozwoju zawodowego należy na każdym eta-
pie projektowania zastanawiać się nad tym, jakich informacji potrzebujemy, by plan ten był 
jakościowo dobry i gdzie możemy je zdobyć, ewentualnie kto może nam pomóc w poszukiwa-
niu takowych informacji? 

                                                           
23 Powinności te zostały sformułowane w oparciu o analizę różnych propozycji znajdującej się w literaturze, 

w tym w dużej mierze z wykorzystaniem propozycji D. Pisuli dotyczącej cech charakteryzujących osoby, która 
rozwinęła własną umiejętność podejmowania decyzji przy dokonywaniu wyborów; zob.: D. Pisula,op. cit., s. 67. 
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Taka refleksyjna analiza bieżących czynności dotyczących planowania ścieżki własnego 
rozwoju zawodowego sprawi, że tworzony plan będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb 
i możliwości jednostki oraz oczekiwań jej otoczenia. 
 

 
Zakończenie 
 
Głównym przesłaniem każdego ludzkiego działania, które podejmuje się w różnych okresach 
życia jest osiąganie (a już na pewno zmierzanie do osiągania) zamierzonych efektów. Zamie-
rzenia te są warunkowane wieloma względami, poczynając od potrzeb, aspiracji czy ambicji 
samej jednostki, a kończąc na wielorakich uwarunkowaniach otoczenia, w którym jednostka ta 
funkcjonuje. Uzyskiwane efekty owych zamierzeń również zależą od wielu czynników za-
równo natury podmiotowej, jak i przedmiotowej (zewnętrznej). Dlatego żadne działanie, które 
nakierowane jest na osiąganie zamierzonych efektów nie powinno być działaniem przypadko-
wym. Powinno być ono poprzedzone rzetelnym namysłem, analizą istniejących uwarunkowań 
(w sensie potrzeb i możliwości) i zaplanowaniem odpowiedniej sekwencji czynności, które 
będą zbliżać jednostkę do zrealizowania określonych efektów, a nie jednorazowe ich osiągnię-
cie, bowiem rozwój zawodowy jednostki jest procesem całożyciowym, mającym miejsce  
w różnych okresach życia jednostki i w bardzo różnych – często dynamicznie zmieniających 
się uwarunkowaniach. 

Planowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego – zgodnie z tym, co zasygnalizowano 
w treści tego tekstu – nie jest jedynym zbiorem czynności, które trzeba ciągle podejmować  
w złożonym procesie kierowania własnym rozwojem zawodowym, ale jest oczywiście bardzo 
ważnym zbiorem tych czynności, które w rzeczywistości uruchamiają ten proces i mają zna-
czący wpływ na jego efekty. 

Rozważania podjęte w niniejszym tekście z całą pewnością nie wyczerpują problematyki 
dotyczącej kształtowania umiejętności planowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego. 
Rzucają one jedynie światło na tą ważną potrzebę, o której powinna pamiętać każda jednostka 
zatroskana o to, żeby jej rozwój zawodowy zmierzał we właściwym kierunku i dotyczył ocze-
kiwanych zmian rozwojowych. Jednak żeby tak mogło się stać, jednostka ta musi mieć świa-
domość wagi tych zagadnień i być otwartą na zmiany oraz aktywnie, ale rozważnie i odpowie-
dzialnie, podejmować określone działania. 
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