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Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

Autorka poradnika: Elżbieta Liwosz – mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński. Ukończyła również stu-
dia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Uniwersytet Warszawski), zarządzania po-
tencjałem społecznym i doradztwa personalnego (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie), 
zarządzania projektami Europejskiego Funduszu Społecznego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie) oraz z zakresu zawodoznawstwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Od 20 lat pracownik publicznych służb zatrudnienia. Pełniła funkcję kierownika pośrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego i szkoleń, doradcy zawodowego II stopnia. Posiada uprawnienia do szko-
lenia kadr urzędów pracy – certyfikat, uprawnienia do szkolenia liderów klubu pracy – oba wydane 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla służb zatrudnienia i instytucji rynku 
pracy. Jest autorem szeregu opracowań, w tym współautorem podręczników dla liderów klubu pra-
cy: „Klub Pracy” – program szkolenia i „Szukam pracy” wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej.

Otrzymała wiele wyróżnień, między innymi: nagroda I stopnia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy za 
osiągnięcia w opracowywaniu programów przeciwdziałających bezrobociu, nagroda I stopnia Dyrek-
tora Wojewódzkiego Urzędu Pracy za osiągnięcia w dziedzinie współpracy z samorządami i innymi 
partnerami społecznymi. Trener rekomendowany przez MPiPS – wpis w bazie kadry trenerskiej do 
prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka 
programów modułowych w wersji blended learning (2011). Współautor procesu certyfikacji w me-
todzie VCC dla zawodu doradcy zawodowego i pośrednika pracy (2012).
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Rozdział I. PROFIL SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNY OSÓB 50+

Prowadzenie skutecznego doradztwa zawodowego skierowanego do osób w wieku powyżej 50. roku 
życia (dalej: 50+) jest możliwe pod warunkiem posiadania wiedzy dotyczącej problemów tej grupy, 
zarówno tych wewnętrznych, jak również otoczenia zewnętrznego, a także metod i technik pracy 
doradczej skutecznych w przypadku tej grupy wiekowej.

Powodem trudnej sytuacji osób 50+ na rynku pracy była między innymi promocja idei wcześniejsze-
go przechodzenia na emerytury bądź na świadczenia przedemerytalne, realizowana we wszystkich 
sektorach gospodarki. Restrukturyzacja wielu gałęzi gospodarki opierała się głównie na „wypychaniu 
z rynku pracy” osób spełniających określone ustawą kryteria przejścia na emeryturę bądź świadcze-
nia przedemerytalne. Na skutek tego w urzędach pracy masowo rejestrują się osoby „oczekujące” 
na przejście na świadczenie przedemerytalne, po 6-miesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bez-
robotnych. Wśród osób z tej kategorii wiekowej są takie, które nie spełniają kryteriów otrzymania 
jakiegokolwiek wsparcia finansowego i oczekują skutecznej pomocy doradczej. Na przedwczesne 
wycofywanie się z rynku pracy wpływ może mieć wiele czynników, między innymi problemy zdrowot-
ne, niepełnosprawność, zbyt niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe (szczególnie opór wobec 
korzystania z nowoczesnych technologii), niechęć do podejmowania kształcenia ustawicznego, ste-
reotypy wśród pracodawców dotyczące efektywności pracy osób 50+, a także bariery psychologiczne 
tych osób, nie wierzących w swoje możliwości i rozwój zawodowy. Brak wiary w siebie oraz lęk wo-
bec zmian wpływają z kolei na mniejszą aktywność zawodową, niechęć i rezygnację z poszukiwania 
pracy. W porównaniu z osobami młodszymi, osoby bezrobotne w tym wieku w mniejszym stopniu 
są też zainteresowane zakładaniem własnej działalności gospodarczej – kojarzą to z dużym ryzykiem, 
stresem i brakiem poczucia bezpieczeństwa. 

Osoby w wieku 45/50+ należą do populacji, której członkowie rozpoczynali kariery zawodowe w wa-
runkach rynku pracy pracownika, kiedy to procesy wejścia na rynek pracy przebiegały łagodnie 
i w zdecydowanej większości przypadków bezproblemowo. Kariery tych osób nie rozpoczynały się od 
krótszej bądź dłuższej sekwencji bezrobocia, co oszczędziło im na samym początku drogi zawodowej 
traumatycznego poczucia społecznej marginalizacji i frustracji oraz nie powodowało obniżenia się 
wartości ich kwalifikacji zawodowych zdobytych na drodze edukacyjnej1.  

Można stwierdzić, że nieco więcej niż połowa długości karier zawodowych kobiet i mężczyzn w wieku 
45+, którzy są aktualnie w wieku emerytalnym, była realizowana w komfortowych dla pracowników 
realiach rynku pracy minionego ustroju (pewność pracy, stabilizacja zatrudnienia, brak zagrożenia 
bezrobociem). Osoby, które znajdują się w przedziale między 50. rokiem życia i ustawowym wiekiem 
emerytalnym, średnio ok. 40% czasu swoich karier zawodowych zrealizowały w takich „komforto-
wych” warunkach. Zderzenie z problemami rynkowych zmagań przyniosło w ich przypadku o wiele 
więcej gorzkich doświadczeń, niż u młodszych roczników, które właściwie od początku swych karier 
zawodowych doświadczały trudnego okresu pierwszych lat transformacji ustrojowej i stopniowo 
przyzwyczajały się do współzawodnictwa na rynku pracy. Konsekwencją odmiennych doświadczeń 
w minionych latach jest częstotliwość utraty bądź zmiany miejsc pracy. Generalnie wśród osób 50+ 
realizowany jest wzór karier niskotranzycyjnych, który charakteryzują co najwyżej dwie lub trzy tran-
zycje międzyorganizacyjne w ciągu całego życia zawodowego. Po ukończeniu 45. roku życia pracow-
nicy (zwłaszcza kobiety) unikają raczej zmiany miejsca pracy2. 

1 P. Bohdziewicz, Dotychczasowe ścieżki karier osób w wieku 45+ (materiały wewnętrzne projektu „Wykorzystanie szans na rynku pracy dla osób 
50+”, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódź 2012.
2 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013. 
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Tabela 1. 

Średni łączny staż pracy kobiet i mężczyzn według kategorii wieku (w latach)3 

Średni staż pracy kobiet w latach Średni staż pracy mężczyzn w latach

45-49 lat: 20,61 45-49 lat: 22,86

50-59 lat: 25,75 50-64 lat: 30,69

60-69 lat: 31,95 65-69 lat: 37,49

Ogółem: 26,64 Ogółem 29,69

Populacja osób 50+ zarejestrowanych w urzędach pracy jest bardzo zróżnicowana pod wieloma 
względami. Różnice mogą wynikać z:

• poziomu wykształcenia,
• posiadanych kompetencji,
• stopnia motywacji do poszukiwania pracy,
• sytuacji rodzinnej,
• sytuacji zdrowotnej.

Różnice te z kolei determinują formy i skuteczność procesu doradczego. 

Problemy osób 50+ wskazywane przez pomoc społeczną 
Główne bariery w aktywności zawodowej i życiowej osób 50+ to często cechy wewnętrzne, oso-
bowościowe, jak również sytuacja rodzinna. Barierami wewnętrznymi ograniczającymi odniesienie 
sukcesu na rynku pracy są między innymi: mała kreatywność, wypalenie zawodowe i emocjonalne, 
zły stan zdrowia oraz braki w wiedzy i umiejętnościach zawodowych. Bariery zewnętrzne, to ograni-
czenia związane z obowiązkami rodzinno – domowymi, opieka nad osobami zależnymi i niska mo-
bilność. 

Do atutów zasobów pracy w wieku 45/50+ zaliczono dojrzałość psychiczną i życiową oraz doświad-
czenie zawodowe, a także lojalność wobec pracodawcy. Jako deficyty pomoc społeczna wskazywała 
głównie ich słabą kondycję psychofizyczną, wyrażającą się w apatią, biernością, lękliwością i nieuf-
nością oraz brakiem wiary we własne siły, w efekcie osoby te przyjmowały strategię ucieczkową. 
Dodatkową barierą jest ograniczona zdolność do modyfikacji zachowań i umiejętności, połączona 
z brakiem atrakcyjnych na rynku pracy kompetencji oraz niechęcią do nabywania nowych umiejęt-
ności poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

Problemy psychologiczne osób bezrobotnych
Problemy natury psychologicznej osób bezrobotnych są najczęściej skutkiem utraty pracy bądź jej 
długotrwałego braku. Można zaobserwować pewne prawidłowości dotyczące występujących pro-
blemów.

Utrata pracy często powoduje, że osoba 50+ traci możliwość identyfikowania się z wybranym za-
wodem i właściwym mu prestiżem. Brak wiedzy o możliwościach przyjęcia nowej roli zawodowej 
skutkuje poszukiwaniem tożsamej pracy lub pracy bardzo zbliżonej do wykonywanej ostatnio. Innym 
skutkiem utraty pracy jest obniżenie poczucia własnej wartości, co z kolei ma wpływ na podejmowa-

3 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013. 



Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

5

nie działań (pracy) poniżej własnych możliwości. Długotrwałe bezrobocie daje też poczucie bezuży-
teczności, „starzenia się” umiejętności zawodowych i utraty „nawyków pracowniczych”. 

Brak wiary w skuteczność podejmowanych działań powoduje, że klient ich nie podejmuje – nastę-
puje blokada aktywności. Psychologicznie doświadczana sytuacja bezrobocia zmienia się z upływem 
czasu mijającego od utraty pracy.4 

„Emocjonalna karuzela” po utracie pracy
Faza 1. Szok.
Faza 2. Zaprzeczanie (nieprzyjmowanie do wiadomości).
Faza 3. Ulga (wreszcie się to skończyło).
Faza 4. Złość.
Faza 5. Targowanie się.
Faza 6. Poczucie winy i żalu.
Faza 7. Panika.
Faza 8. Załamanie się (depresja).
Faza 9. Akceptacja (poddanie się).
Faza 10. Akceptacja (pogodzenie się z sytuacją).
Faza 11. Postanowienie (podejmowanie zasadniczych decyzji, budowanie).
Faza 12. Ujrzenie nowych możliwości: rozwój.

4 A. Kalbarczyk, „Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia” [w:] G. Kranas (red) „Organizacja. Praca. Bezrobocie.”,  
Wydawnictwa UW, Warszawa, 1999.
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Faza 1. Szok.
Szczególnie silny, gdy zwolnienie jest niespodziewane.

Faza 2. Nie przyjmowanie do wiadomości, szukanie samotności. 
Osoba nie może naprawdę uwierzyć, że została zwolniona. Nie chce o tym rozmawiać ani z rodziną, 
ani z przyjaciółmi. Czasami może udawać, że ciągle pracuje i wychodzi rano z domu. Często żyje jak 
w półśnie. Jeżeli ten stan trwa krótko, to jest to zdrowe podejście do wyjątkowo bolesnego wydarze-
nia i pozwala „pozbierać się” po niespodziewanym szoku.

Faza 3. Ulga.
Ludzie reagują różnie: niektórzy przyjmują wiadomość o utracie pracy z ulgą. Gdy dostaje się pół-
roczną odprawę, można mieć poczucie bycia na długich wakacjach i odsuwać od siebie myślenie 
o utracie pracy. Ale nawet ci, którzy nie odchodzą na tak korzystnych warunkach, odczuwają ulgę, 
że skończył się stan napięcia.

Faza 4. Złość. 
Kiedy już dłużej bezrobotny nie może udawać, że nic się nie stało, zaczyna się pojawiać uczucie złości, 
zazdrości, niechęci („Dlaczego ja?... To powinien być Pan X”). Jest zły na swoją firmę, jest wściekły 
na swoich przełożonych, że dopuścili do takiej sytuacji, która pozbawiła go pracy, zazdrości kolegom, 
którzy pozostali w zakładzie, jest niechętny wobec swojej rodziny, która może o nim źle myśleć z po-
wodu utraty pracy.

Faza 5. Targowanie się. 
Ta faza ma miejsce wtedy, kiedy bezrobotny zwraca się do swojego pracodawcy (nawet w myślach) 
z prośbą o rozważenie raz jeszcze swojego zwolnienia (nawet jeśli wie, że jest to nierealne).

Faza 6. Poczucie winy i żalu. 
Czasami targowanie się wynika z poczucia winy, że nie wykonywało się swojej pracy wystarczająco 
dobrze. Bezrobotny obwinia siebie za utratę pracy, obwinia siebie za to, że nie może utrzymać rodzi-
ny. Dominuje uczucie porażki.

Faza 7. Panika. 
Bezrobotny czyta ogłoszenia o pracy, ale nie odpowiada na nie. Zgłasza się do pracy, do której nie ma 
wystarczających kwalifikacji. Jego poszukiwania pracy są chaotyczne, ale nabiera przekonania, że nie 
ma dla niego pracy.

Faza 8. Załamanie się (depresja). 
Utrata poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, niezależności i szacunku do samego siebie. Oso-
ba bezrobotna czuje, że nie jest w stanie kierować własnym życiem. Pojawiają się zakłócenia snu, 
jedzenia, nadużywanie alkoholu. Mogą pojawiać się problemy w małżeństwie: utrudnianie porozu-
miewania się, problemy seksualne. Żona (mąż) może traktować brak sukcesów bezrobotnego part-
nera w znalezieniu pracy jako przejaw lenistwa. Stresowi ulegają też dzieci i może się to odbić na ich 
nauce i zachowaniu w szkole. Wszystko to wywołuje tak ogromny stres, że bezrobotny nie ma nawet 
ochoty szukać nowego miejsca zatrudnienia. Spędza czas na wspominaniu, jak wspaniałe było jego 
życie przed utratą pracy. 
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Faza 9. Akceptacja (poddanie się).
Kiedy bezrobotny poczuje, że nie jest w stanie nic zmienić, zaczyna akceptować swoją sytuację. Do-
piero wtedy uświadamia sobie, że musi poważnie pomyśleć o swojej przyszłości. Ciągle jeszcze może 
być zły, mieć poczucie winy lub być w depresji, ale rodzi się chęć zmiany tej sytuacji.

Faza 10. Akceptacja (pogodzenie się z sytuacją). 
Bezrobotny akceptuje sytuację taką, jaka jest i zaczyna widzieć możliwości na przyszłość. To jest 
najlepszy okres na dokonanie oceny swoich kwalifikacji i możliwości zawodowych oraz intensywne 
poszukiwanie pracy. Jeżeli proces poszukiwania pracy będzie się przedłużał, bezrobotny może do-
świadczyć powrotu poprzednich faz. 

Faza 11. Postanowienie, budowanie (podejmowanie zasadniczych decyzji). 
Tę fazę rozpoczyna podejmowanie tzw. zasadniczych decyzji życiowych. Może być to podjęcie nowej 
pracy, kontynuowanie kształcenia, aby przygotować się do nowej pracy, przejście na emeryturę albo 
łączenie powyższych elementów. Każda z tych decyzji wymaga przystosowania się bliskich, krewnych 
do zmienionej sytuacji. Faza przystosowania może obfitować w momenty oporu, stresu i napięcia. 
Osoba bezrobotna często wątpi w słuszność swojej decyzji, nawet jeśli realizuje swój cel.

Faza 12. Zobaczenie nowych możliwości: rozwój.
Ludzie, którzy doświadczyli utraty pracy, często mówią później, że było to coś najlepszego, co mogło 
im się w życiu zdarzyć. Wcześniej, gdy czuli się zbyt bezpiecznie, nigdy nie dokonaliby żadnej zmiany 
z własnej woli. Utrata pracy zmusiła ich do aktywności, do szukania czegoś nowego, w czym odnieśli 
sukces i obecnie są znacznie szczęśliwsi. Rozwój, wzrost często poprzedzone są kryzysową sytuacją. 
Większość z nas dobrowolnie nie postawiłaby siebie w takiej sytuacji, dopiero wymuszona zmiana 
pozwala nam rosnąć, rozwijać się.5  

Należy mieć świadomość mniejszej mobilności zawodowej osób 50+, jak również obciążenia pro-
blemami zdrowotnymi, a nierzadko niepełnosprawnością. Biorąc wszystko pod uwagę doradca musi 
widzieć różnicę w prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla osób 50+, mimo iż cele doradztwa 
pozostają zasadniczo takie same: posiadanie jak najszerszej wiedzy o sobie samym, rynku pracy, me-
todach poszukiwania pracy, możliwościach rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia). 

Pracując z osobami 50+ musimy wiedzieć, że najczęstszym problemem w ich aktywizacji jest brak 
motywacji, i to motywacji wewnętrznej. Zadaniem doradcy zawodowego jest więc wzbudzenie mo-
tywacji poprzez cały arsenał działań wspierających, dostosowanych do poziomu wiedzy i kwalifika-
cji klienta. Określenie realnego celu i sposobu jego osiągnięcia, zwiększa szansę zaangażowania się 
osoby radzącej się w jego realizację. Cele muszą być przełożone na zadania. Należy znaleźć właściwe 
techniki, metody wspierające klienta w jego działaniach, jak również przeprowadzić ocenę, która 
pozwoli stwierdzić, w jakim stopniu w rezultacie podjętych działań cele zostały osiągnięte, bądź jakie 
bariery napotkał klient podczas realizacji tych zadań. Usługi doradcze powinny być świadczone syste-
matycznie – tworzy to poczucie ciągłości i jasności procesu doradczego i stwarza klimat bezpieczeń-
stwa. Musimy także, pracując z osobą 50 +, mieć informacje na temat jej relacji rodzinnych. Często 
decyzje podejmowane przez klienta mają wpływ na członków rodziny. Rodzina zaś może być naszym 
sprzymierzeńcem, tj. wspierać osobę 50+ w jej poczynaniach zawodowych, bądź wrogiem – poprzez 
budowanie barier (szantaż emocjonalny: „Zostawisz mnie na długie godziny samego; nic Cię już nie 
obchodzę; żyjesz własnym życiem”). 

Wiele problemów starszych wiekiem pracowników wynika w sposób naturalny z samego faktu sta-
rzenia się. Niektóre zawody, wymagające znacznego nakładu energii fizycznej, długotrwałego wysił-
ku, działania w warunkach stresu, intensywnej, szybkiej pracy przez dłuższe okresy, mogą sprawić 

5 A. Kostecka, Program Klubu Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Pracy, 1997.
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duże kłopoty osobom 50+. Często poziom zdolności poznawczych jest stabilny, ale obniża się ich 
wydolność psychomotoryczna. Doradca powinien wziąć to pod uwagę prowadząc proces doradczy 
i proponując szkolenia zawodowe. Jednym z możliwych wyjaśnień niskiego poziomu zatrudnienia 
w tej kategorii wiekowej jest posiadanie nieadekwatnych do oczekiwań rynku pracy umiejętno-
ści zawodowych oraz kompetencji pracowniczych. Przeciętny poziom wykształcenia osób w wieku  
50-64 lat jest znacznie niższy, w porównaniu z osobami w wieku 15-49 lat, a poziom wykształcenia 
ma znaczenie dla indywidualnych decyzji o wycofaniu się z rynku pracy. Wcześniejsze wycofanie się 
z rynku pracy cechuje przede wszystkim osoby o niskim poziomie wykształcenia. Dodatkowym nieko-
rzystnym czynnikiem jest niewielkie zainteresowanie osób starszych dokształcaniem się.6  

Aby przybliżyć problematykę sytuacji osób 50+ na rynku pracy i ich postrzegania przez instytucje 
rynku pracy, zamieszczono dodatkowe informacje w części „Materiały dodatkowe”. 

6 B. Rożnowski, Wieloaspektowa charakterystyka sytuacji życiowej osób 50+ w perspektywie aktywności zawodowej.
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Rozdział II. PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA OSÓB 50+ 

Definicja poradnictwa zawodowego
W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele definicji doradztwa czy poradnictwa zawodowego. We-
dług R. Lamba poradnictwo to „proces, w którym doradca pomaga klientowi (osobie poszukującej 
pracy) w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby 
umożliwić mu realistyczny wybór zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawo-
dowego.”7  

Poradnictwo indywidualne jest procesem, który w efekcie doprowadzić powinien do: 
• znalezienia przez klienta zgłaszającego się po poradę zatrudnienia odpowiadającego jego 

zdolnościom, cechom psychofizycznym i kwalifikacjom albo podjęcia szkolenia pozwalającego 
doskonalić się lub zdobyć nowy zawód, zwiększającego szansę na znalezienie zatrudnienia,

• pełnego zadowolenia klienta z dokonanego wyboru i jego skutków,
• swobodnego rozwoju osobowości klienta, który wspólnie z doradcą rozwiązał problem,
• zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy zatrudnienia klienta, wyboru przez niego zawodu 

lub szkolenia.8 

Cel poradnictwa zawodowego
Celem poradnictwa zawodowego jest udzielenie klientowi pomocy w osiągnięciu możliwie najlep-
szego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i pro-
fesjonalnego oraz pomoc klientowi w uzyskaniu odpowiedniego wglądu w jego własne zaintereso-
wania, możliwości, a także zachęcenie go do podejmowania własnych decyzji, dotyczących celów 
zawodowych i podejmowania kroków niezbędnych do ich realizacji.9 

Zadaniem poradnictwa jest więc przekazanie odpowiedniej wiedzy oraz udzielenie pomocy kliento-
wi w osiągnięciu obiektywnej znajomości samego siebie oraz zwiększenia umiejętności obiektywnej 
oceny sytuacji, w jakiej się znajduje. Zwiększa to szanse na podejmowanie działań skutecznych i sa-
tysfakcjonujących.10 

7 R. Lamb, Poradnictwo zawodowe w zarysie. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, KUP, Warszawa 1998.
8 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 1, KUP, Warszawa 1994.
9 R. Lamb, Poradnictwo zawodowe w zarysie. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, KUP, Warszawa 1998.
10 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 1, KUP, Warszawa 1994.
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Istotę i funkcję doradztwa zawodowego przedstawia poniższy rysunek.11

DORADZTWO
ZAWODOWE

wspieranie, pomoc,
szkolenia

i programowanie

identyfikacji z rolami zawodowymi

przebudowy osobowości

kariery zawodowej
jako takiej

kariery zawodow
jako stylu życia

Rozmowa doradcza – podstawowa metoda poradnictwa 
indywidualnego

Podstawową metodą stosowaną w poradnictwie jest indywidualna rozmowa doradcza, polegająca 
na udzieleniu pomocy klientowi w trudnej sytuacji, w której traci on orientację i nie potrafi sam po-
radzić sobie z jej rozwiązaniem.

Dla przebiegu rozmowy doradczej duże znaczenie ma:
• przygotowanie fachowe doradcy, na które składają się:

 - wiedza psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna, z zakresu medycyny, oświaty,
 - znajomość teorii, metod, strategii, technik poradnictwa zawodowego,
 - znajomość organizacji przedsiębiorstw, specyfiki produkcji zakładów;

• praktyka zawodowa — chodzi tutaj głównie o doświadczenie życiowe i zawodowe, z którego 
korzysta w czasie rozmowy;

• inne umiejętności:
 - nawiązywania kontaktu z osobami wymagającymi porady,
 - słuchania,
 - prowadzenia rozmowy i wykorzystywania metod i technik poradnictwa zawodowego 
w trakcie rozmowy,

 - rozwiązywania problemów z wykorzystaniem całości posiadanej wiedzy (w tym 
umiejętność analizy informacji, formułowania celów rozmowy),

• cechy osobiste doradcy:
 - wrażliwość na sprawy ludzkie,
 - gotowość służenia innemu człowiekowi,
 - wiara w człowieka,
 - umiejętność postępowania z ludźmi, oddziaływania na nich,
 - takt i kultura osobista.

11 A. Bańka „Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy”, Poznań 1995.
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Ponadto doradca zawodowy powinien być zrównoważony emocjonalnie, życzliwy dla innych, schlud-
ny, pogodny, cierpliwy i wyrozumiały, tolerancyjny, obiektywny, rzetelny, naturalny, twórczy, a w cza-
sie rozmowy z klientem wykazywać się elastycznością w myśleniu i reagowaniu na jego wypowiedzi. 

W sytuacji pracy z osobami 50+ szczególnego znaczenia nabiera znajomość podstaw andragogiki. 
W 1833 roku niemiecki uczony A.Kapp opublikował rozprawę naukową „O wychowaniu w ujęciu 
Platona”, w której jeden z działów zatytułowano „Andragogika jako kształcenie w wieku dojrzałym”. 
Andragogika jest subdyscypliną nauk pedagogicznych i została uznana na początku lat 70-tych przez 
Polską Akademię Nauk pod nazwą pedagogika dorosłych. Nazwa ta obowiązywała do połowy lat 
90-tych XX w. 

Definicja andragogiki według T. Wujka 
Andragogika to nauka obejmująca szeroki krąg faktów i zjawisk wiążących się z formalnym i niefor-
malnym kształceniem młodzieży pracującej i osób dorosłych w systemie szkolnictwa dla pracujących, 
instytucjach kulturalno-oświatowych, placówkach pozaszkolnych i nieinstytucjonalnej edukacji usta-
wicznej dorosłych.12 

Współcześnie przyjmuje się, że andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, za-
sadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. 
Jest nauką społeczną, humanistyczną. Andragogika uwzględnia specyficzne właściwości człowieka 
dorosłego – jego doświadczenia zawodowe, społeczne i umysłowe, możliwości percepcji i rozwo-
ju, jego osobową autonomię i tendencje samowychowawcze. Z tych względów andragogika korzy-
sta z dorobku naukowego tych wszystkich nauk filozoficznych, społecznych i przyrodniczych, które 
pozwalają rozumieć sytuację społeczno-kulturalną, biologiczną i ekonomiczną człowieka dorosłego. 
W znaczeniu szerokim przyjęto, że andragogika bada i opisuje wszelkie aspekty aktywności edukacyj-
nej ludzi dorosłych, w skład której wchodzą zarówno wychowanie jak i kształcenie. Jednak edukacja 
jest traktowana jako połączenie samowychowania i samokształcenia. Wynika to z przesłanki, iż role 
edukacyjne w okresie dorosłości są podejmowanie dobrowolnie. Dorosły, podejmując idee eduka-
cyjne, oczekuje korzyści z tym związanych np.: zaspokojenie potrzeb poznawczych. 

W znaczeniu wąskim andragogika to subdyscyplina nauk pedagogicznych, której przedmiotem ba-
dań i zainteresowań badawczych są: cele, przebieg, warunki, skutki i prawidłowości intencjonalnego, 
świadomego i celowego oraz zorganizowanego kształcenia i wychowania dorosłych oraz ich samo-
kształcenie i samowychowanie. 

W jej skład wchodzą takie działy jak: 
• andragogika dorosłych, która bada i opisuje cele edukacji dorosłych, politykę oświatową, 

organizację instytucji edukacyjnych i kulturalnych, metody i techniki oraz narzędzia badań 
i procedury badawcze, 

• teoria wychowania ludzi dorosłych – która bada i opisuje organizację, przebieg i wyniki 
procesu wychowania i samowychowania ludzi dorosłych, 

• dydaktyka dorosłych (dydaktyka andragogiczna) – która bada i opisuje teorię nauczania ludzi 
dorosłych oraz właściwości procesu samokształcenia dorosłych, 

• historia andragogiki. 

Podział andragogiki z punktu widzenia instytucji, terenu i zakresu badań: 
• andragogika szkolna – uczenie się dorosłych w formie szkolnej na każdym etapie kształcenia, 
• andragogika nie szkolna – obejmuje ona swym zasięgiem formy pozaszkolne tzn. kursy, 

seminaria, konferencje, staże itp., 
• andragogika zdrowia – problematyka edukacji prozdrowotnej i profilaktyka zdrowia, 
• andragogika pracy – problematyka człowieka i jego edukacji w środowisku pracy, 

12 T. Wujek, Andragogika i jej związki interdyscyplinarne, [w:]Wprowadzenie do andragogiki, T. Wujek (red.), Warszawa 1996.
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• andragogika rolnicza – upowszechnienie wiedzy dotyczącej pracy w rolnictwie 
(ekonomiczność, rozwiązania unijne, hodowla, uprawa roli), 

• andragogika działalności kulturalno-oświatowej – interesuję się kierunkami i formami 
spędzania czasu wolnego po pracy,

• andragogika wojskowa, 
• andragogika porównawcza – bada i opisuje sytuacje edukacji ludzi dorosłych w innych 

krajach, 
• gerontologia andragogiczna – obejmuje aktywność edukacyjną ludzi starszych w trzecim 

wieku.13 
Pedagogika dorosłych opisuje więc nie tylko fakty wiążące się z edukacją dorosłych, ale je wyjaśnia 
i poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak powinny być organizowane procesy oświatowo-wychowaw-
cze, aby zapewnić harmonijny, fizyczny i duchowy rozwój jednostki znajdującej sens życia w więzi 
z innymi ludźmi, która chce dorównać współczesnej cywilizacji.

Obszarami zainteresowania andragogiki są:
• Po pierwsze: edukacja młodzieży pracującej i dorosłych, rozumiana jako ogół procesów 

oświatowo-wychowawczych obejmujących kształcenie i samokształcenie, wychowanie 
i samowychowanie oraz wielostronnie pojmowaną działalność oświatową.

• Po drugie: wszelkie zjawiska wychowawcze odnoszące się do młodzieży pracującej i dorosłych 
(procesy planowania i celowego wychowania człowieka, wpływy wychowawcze zamierzone 
i niezamierzone).

• Po trzecie: cele wychowania, dobór treści kształcenia i wychowania dorosłych, formy 
organizacyjne, metody i środki ogólne i szczegółowe w odniesieniu do różnego typu instytucji 
i placówek kulturalno-oświatowych.

• Po czwarte: analiza funkcjonowania systemów oświaty dorosłych w kontekście rozwoju 
społeczno-ekonomicznego społeczeństw.14 

Doradca zawodowy dążąc do rozwiązania problemu zawodowego klienta 50+ musi odbyć z nim roz-
mowę doradczą, która jest najważniejszą metodą pracy z klientem. 

Profesjonalna rozmowa doradcza powinna mieć cel lub dążyć do określenia celu jasnego dla obu 
stron, określony temat, wymaga psychologicznego rozpoznania klienta.15 W pracy z osobami 50+ 
szczególnie istotna jest znajomość specyfiki ich problemów (szczegóły w rozdziale I). 

Prowadzenie rozmowy – technika i sugestie.
Rozmowa ma zasadnicze znaczenie dla procesu doradczego, doradca powinien właśnie na niej skon-
centrować swoje wysiłki. Wykorzystanie poniższych wskazówek powinno przyczynić się do osiągnię-
cia sukcesu w toku rozmowy doradczej z osobami 50+.

• Należy stworzyć atmosferę harmonii, zaufania i szacunku (zrozumienia) w czasie rozmowy. 
• Należy zwrócić uwagę na naturalny styl prowadzenia rozmowy. Naturalność pomoże 

przekonać klienta, że doradca jest autentycznie zainteresowany jego sprawą.
• Trzeba wystrzegać się etykietowania klientów (np. „Osoby 50+ z trudem uczą się nowych 

rzeczy”).
• Rozmowa doradcza wymaga odpowiedniego czasu, nie można przyspieszać procesu, klient 

50+ powinien mieć czas na reakcję, znalezienie właściwego słowa. 
• Zasadniczą umiejętnością przy prowadzeniu rozmowy jest słuchanie. Oprócz słuchania tego, 

co powiedziane, należy czytać między wierszami, odczytywać to, co nie zostało powiedziane. 
Skoncentrować się całkowicie na kliencie i jego zachowaniu. Niejednokrotnie osoba 50+ ma 
problemy z otwartością – zwłaszcza przed dużo młodszym doradcą zawodowym.

13 T. Wujek, Andragogika i jej związki interdyscyplinarne, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, T. Wujek (red.), Warszawa 1996.
14 http://www.wsh-leszno.pl/wsh/nlice/20092010/Info/Andragogika-temat1.pdf  (25.10.2013 r.)
15 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 1, KUP, Warszawa 1994.
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• Trzeba nauczyć się tolerować i dobrze znosić niezbyt długie okresy konstruktywnej ciszy. Takie 
okresy dają klientowi czas na zebranie myśli, dojście do pewnych wniosków i przejście na 
wyższy poziom rozwiązywania problemu.

• Uprzejmość i obiektywizm jest oznaką profesjonalizmu. Nie należy angażować się 
emocjonalnie w problem klienta.

• Zapisywanie faktów pomaga w logicznym ułożeniu etapów rozwiązywania problemów. 
Sam fakt notowania nie może jednak stwarzać wrażenia, że formularze i notatki są ważniejsze 
od klienta 50+.16  

Reguły stosowane w rozmowie doradczej
• reguła „Primum non nocere” — przede wszystkim nie szkodzić — jako naczelna zasada etyki 

doradcy zawodowego, 
inne reguły, tj:

reguła 1 — stworzenie odpowiedniej atmosfery 

Ma niezwykle ważne znaczenie, ponieważ wejście w kontakt z doradcą jest dla klienta ważnym prze-
życiem osobistym i jest istotne dla rozwiązania problemu. Można to osiągnąć, jeśli doradca pamię-
ta, że duże znaczenie ma tutaj: wyrażenie gotowości do zrozumienia drugiej osoby i zredukowanie 
napięcia, lęku klienta. Doradca może zmotywować klienta do nawiązania kontaktu poprzez pytania 
w rodzaju: „Proszę mi opowiedzieć o sobie”, „Co skłoniło Pana/Panią do kontaktu z doradcą?”, „Czy 
może mi Pan/Pani opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej?”, wyrażanie zainteresowania, empatycz-
nego zrozumienia problemów klienta – chodzi o to, aby klient uzyskał poczucie, że jest aktualnie 
głównym przedmiotem zainteresowania doradcy i że jest ono autentyczne. Można to osiągnąć po-
przez wykorzystanie przez doradcę zwrotów typu; „Mhm”, „Tak”, Aha” lub też wypowiedzi w rodza-
ju: „Tak, rozumiem”, „Rozumiem, co pan ma na myśli”. Komunikaty tego typu powinny pojawiać 
się w odpowiednim miejscu tak, aby korespondowały z zachowaniem klienta. Posługując się nimi, 
trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ich nadużywanie lub fiksacja na jednej formie może, wbrew 
zamierzeniom, raczej pogarszać kontakt, niż sprzyjać jego pogłębianiu. Klient może bowiem dojść do 
wniosku, że doradca działa według z góry założonego schematu i kontakt z nim nie jest autentyczny.  
Problem nawiązania kontaktu w czasie rozmowy polega więc głównie na wewnętrznym „przygoto-
waniu się do zrozumienia” drugiej osoby i na przekazaniu w sposób komunikatywny tej gotowości.

reguła 2 — okazywanie szacunku wobec klienta

Zaakceptowanie indywidualnych cech klienta - należy tutaj podkreślić ważność autentyzmu tej ak-
ceptacji. W kontakcie z klientem unikamy wartościowania i oceniania go, np.: „Myli się Pan”, „Nie ma 
Pan racji” – lepsze wydaje się mówienie o emocjach, jakie wzbudza w doradcy zachowanie klienta, 
np.: „to co Pani mówi irytuje mnie”, „złości mnie Pana zaślepienie”. Wykluczona jest arogancja, men-
torstwo, dyskredytowanie działań i zachowań klienta. Nie należy traktować klienta tylko jako obiektu 
działania, lecz pamiętać trzeba, że jest on żywym, uczuciowym człowiekiem, mającym uprawnienia 
i obowiązki. Ważne jest umacnianie u osoby 50+ poczucia własnej godności i wiary w siebie. Należy 
wyrażać pochwały lub uznanie, wypowiadać pozytywne opinie o niej, np.: „podoba mi się, że Pan tak 
mówi”, „podziwiam szczerość, z jaką Pani się wypowiada” — komunikaty tego rodzaju są ważnym 
pozytywnym elementem podtrzymującym kontakt. 

reguła 3 — otwartości i szczerości wobec klienta

Zniesienie bezosobowego charakteru sytuacji: jest ważne, aby, gdy klient przedstawia się, przed-
stawił się również doradca, a także aby doradca udzielił podstawowych informacji o swojej roli i za-
daniach. Rozmowa dla dobra wzajemnego kontaktu powinna odbywać się nie między „doradcą” 
a „osobą badaną”, ale między osobami o konkretnych cechach osobistych. Należy być uczciwym wo-

16 Oprac. na podstawie R. Lamb, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, Poradnictwo zawodowe w zarysie, KUP,  
Warszawa 1998.
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bec klienta, zachowywać się i wyrażać wprost. Wyjaśnić klientowi, na jakiego rodzaju pomoc może 
liczyć, jakie obowiązują zasady i warunki jej udzielania i jakie wymagania są w związku z tym wobec 
niego stawiane. 

reguła 4 — współpracy doradcy z klientem

Pierwsze, powierzchowne wrażenie nie może mieć wpływu na przebieg rozmowy. W trakcie słucha-
nia doradca analizuje treści wypowiedzi klienta, co może ułatwić mu rozwiązanie problemu, ale nie 
powinien w tym czasie zastanawiać się nad tym „Co ja mam teraz powiedzieć?”; Należy odzwiercie-
dlać myśli i uczucia klienta poprzez pytania: „O ile dobrze zrozumiałem/am, to sprawa przedstawia 
się tak...”, „Powiedział/a Pan/Pani, że...”, „Dowiedziałem/am się od Pana/Pani o tym, że...”; pytania 
takie świadczą także o tym, że słuchamy klienta. Doradca nie udziela rad — rady (dawane nawet 
w dobrej wierze) mogą ograniczyć swobodę wypowiedzi, przeszkodzić w pełnym wyrażeniu istot-
nych spraw (duży problem może się pojawić wtedy, gdy między doradcą zawodowym a klientem 
50+ jest duża różnica wieku). Doradca wyraża się w sposób prosty i naturalny. Kod językowy i tempo 
mówienia zastosowane przez doradcę muszą być dostosowane do słownictwa i możliwości klienta. 
Doradca wspólnie z klientem opracowuje plan działania (co należy robić, co można zrobić od razu, 
a co w późniejszym terminie, kto i kiedy ma wykonać dane zadanie, kiedy i jak należy powrócić do 
sprawy), przy uwzględnieniu hierarchii spraw ważnych dla klienta, precyzowaniu pojęć, wyjaśnianiu 
nieporozumień (przy pracy doradcy z osobą 50+ trzeba brać pod uwagę, że klient może mieć słabszą 
pamięć, wolniej wiąże ze sobą fakty, dobrą praktyką jest więc omówienie problemu i przygotowanie 
go w formie pisemnej). W rozmowie z klientem  nie należy unikać chwilowego milczenia – może ono 
świadczyć o skupieniu, refleksji lub niepewności klienta, a dla doradcy jest to chwila na zastanowie-
nie;

reguła 5 — pamiętaj, że klient to też człowiek

Należy uwzględniać i liczyć się z uczuciami klienta wobec jego zawodu i dotychczasowej pracy. W pra-
cy z klientem 50+ pamiętać należy o tym, że uczucia częściej rozstrzygają o wielu sprawach niż nagie 
fakty. Dostrzegać trzeba cechy osobiste klienta,  bazować na nich, wyzwalać i pobudzać jego inicja-
tywę.17 

Rozmowa doradcza – warunki i etapy

Przygotowanie do rozmowy.
Doradca zawodowy przed rozpoczęciem rozmowy z klientem powinien dokładnie zapoznać się 
z dokumentami. Ich znajomość może w pewnych okolicznościach oszczędzić niepotrzebnych pytań, 
a także być dobrym punktem do rozpoczęcia rozmowy.

Na tym etapie korzystamy z bazy danych SYRIUSZ. Analizujemy aktywność osoby 50+ poprzez spraw-
dzenie liczby wizyt u pośrednika pracy, udziału w szkoleniach zawodowych, czy zajęciach aktywiza-
cyjnych. 

Przebieg rozmowy
Przebieg rozmowy można podzielić na 3 fazy główne, a w ramach tych faz określić kolejne kroki. 

Faza pierwsza:
 - nawiązanie kontaktu,
 - rozpoczęcie rozmowy,
 - wyjaśnienie sprawy,

17 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 1, KUP, Warszawa 1994.
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 - planowanie sposobu dalszego postępowania,
 - podział pracy.

Faza druga:
 - bieranie danych,
 - nterpretacja (przewijająca się przez całą rozmowę, punkt ciężkości następuje pod koniec 
etapu zbierania danych).

Faza trzecia:
 - faza decyzyjna, 
 - wspólne planowanie kroków w celu ich  realizacji,
 - pożegnanie.

Podział rozmowy doradczej na poszczególne fazy, poprzez które zbliżamy się do celu rozmowy, 
nie powinien ograniczać doradcy i zmuszać go do postępowania według sztywnego schematu.

Przebieg kolejnych faz rozmowy wynika z jakości problemu. Doradca przez świadome dążenie do 
realizacji poszczególnych etapów rozmowy osiąga dwie rzeczy:

1. W każdej fazie będzie mógł łatwo rozpoznać: na co powinien nastawić sięw pracy z klientem 
50+.

2.  W każdym momencie rozmowy ma dokładny przegląd tego, co zostało już osiągnięte, a które 
etapy rozmowy są jeszcze przed nim.

Przy opanowanej już umiejętności prowadzenia rozmowy, jej poszczególne fazy przechodzą płyn-
nie jedna w drugą. Budowa rozmowy i tym samym kolejność wymienionych wyżej faz jest nie tylko 
celowa, lecz również sama z siebie logiczna. Mimo to czasami może być konieczne powracanie do 
faz wcześniejszych. Dzieje się to na przykład wtedy, kiedy podczas zbierania danych, albo nawet już 
w trakcie udzielania porady, doradca niedokładnie zrozumiał oczekiwania poszukującego porady. 
Może jednak zdarzyć się i tak, że oczekiwania te zmieniły się pod wpływem rozmowy i dlatego muszą 
być jeszcze raz wyjaśnione później. W końcu nawet w decyzyjnej fazie rozmowy może okazać się, 
że nie zostały zebrane wszystkie niezbędne dane osobowe, przez co konieczny okaże się powrót do  
wcześniejszej fazy. 

Faza pierwsza

Nawiązanie kontaktu

Doradca od początku spotkania stara się nawiązać kontakt, utrzymać go i pozytywnie nastawić osobę 
poszukującą porady. Doradca tylko pozornie oszczędza czas, kiedy po pospiesznym powitaniu, zanim 
jeszcze poszukujący porady miał czas przygotować się do tej z reguły niezwykłej sytuacji, przechodzi 
„do sprawy”. Wykazanie większej cierpliwości w trakcie nawiązania kontaktu da pozytywne skutki 
później, w dalszej części rozmowy. Rozmowa nabiera swobody i rzeczowości kiedy jest prowadzona 
w uprzejmej, luźnej atmosferze. 

Każdy poszukujący porady może oczekiwać rzeczowego i uprzejmego przyjęcia, ale i osobistego za-
interesowania. Uprzejmym gestem może być na przykład podejście do drzwi lub przynajmniej po-
wstanie z miejsca w celu przywitania się, przedstawienie się, podanie ręki oraz propozycja zdjęcia 
płaszcza i zajęcia miejsca. Przy pierwszym nawiązywaniu kontaktu może wystąpić pewne zakłócenie 
w postaci niepunktualności. Jeżeli spóźnienie zdarzyło się doradcy, powinien za to przeprosić i krótko 
wspomnieć o przyczynach, np.: „Byliśmy umówieni na godz. 14.00. Niestety rozmowa, jaką miałem 
przed Panem, trwała dłużej, niż to było zaplanowane. Może Pan poczekać jeszcze 10 minut?”. Albo: 
„Przykro mi, że musiał Pan czekać. Teraz mam czas tylko dla Pana”. Spóźnionego klienta nie należy 
traktować z wyrzutem. Należy zaakceptować powody spóźnienia, nawet jeżeli istnieją wątpliwości co 
do ich wiarygodności, aby nie doprowadzić do powstania napięć, które źle wpłynęłyby na nawiązanie 
kontaktu w początkowej fazie  rozmowy.  Jeżeli jednak klient ciągle przychodzi spóźniony lub po prze-
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oczeniu terminu zjawia się w najmniej oczekiwanym momencie – co może oznaczać postawę kon-
fliktową albo neurotyczno-protestującą – dobrze jest przedstawić swoje zdanie w postaci chociażby 
takiej wypowiedzi: „W zasadzie czekałem na Pana wczoraj. Ten Pan był ze mną umówiony na godz. 
1000. Dlatego muszę Pana prosić o trochę cierpliwości”, albo: „Pan musi trochę dłużej poczekać. 
Pana poprzednik był ze mną umówiony na tę godzinę”. Przy opóźnieniach, które trudno nadrobić, 
lepiej jest przełożyć rozmowę.

Zakłócenia w pierwszej fazie nawiązywania kontaktu mogą powstać także przez niewłaściwe zacho-
wania doradcy, takie jak na przykład: brak osobistego zainteresowania (roztargnienie); oficjalne, bez-
osobowe zachowanie wyrażające rutynową „gładkość”; zachowanie za bardzo rzeczowo-urzędowe 
(sztywny dystans); przesadzone staranie się o nawiązanie kontaktu (spoufalanie się, brak dystansu).

Rozpoczęcie rozmowy

Rozpoczęcie rozmowy z osobą 50+ jest jednym z najważniejszych etapów porady. Od doradcy zależeć 
będzie to, czy stworzony zostanie odpowiedni klimat do prowadzenia konstruktywnej rozmowy. 

W żadnym wypadku nie powinno się z góry określać treści rozmowy lub jej przebiegu. Nie należy na-
rzucać się lub wywierać nacisku. Bardzo dobrze sprawdzają się takie pytania, jak: „Co mogę dla Pana 
zrobić?”, „Co Pana do mnie sprowadza?”, itd.

Oczywiście doradca będzie musiał dostosować się do indywidualnego i uzależnionego od sytuacji 
zachowania poszukującego porady. Ważną rzeczą jest dostosowanie się do tempa rozmowy, jakie 
prezentuje klient 50+ oraz do używanego przez niego słownictwa.

Wyjaśnienie sprawy

W fazie rozmowy zwanej „wyjaśnieniem sprawy” doradca zawodowy stara się dowiedzieć, przed 
jakim zadaniem stawia go osoba 50+. Rozmowa na tym etapie ma doprowadzić do możliwie najdo-
kładniejszego określenia sprawy, z jaką zwraca się klient.

Z punktu widzenia doradcy, problemami, w których rozwiązaniu może pomóc klientowi są: 
• wybór lub zmiana zawodu;
• uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych;
• wybór kierunku kształcenia lub szkolenia;
• planowanie rozwoju zawodowego;
• wybór miejsca pracy;
• wybór formy pomocy określonej w ustawie. 

Nie zwalnia to jednak doradcy zawodowego ze świadczenia pomocy osobie 50+, (zwłaszcza w zakre-
sie informacji z innych dziedzin życia), która może mieć bezpośredni wpływ na gotowość klienta do 
podjęcia pracy lub na decyzję o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Szczególnie ważne w tej fazie 
rozmowy jest to, aby właściwie zrozumieć sprawę, z którą przychodzi klient. Jeżeli doradca w tej fazie 
rozmowy wyrobi sobie błędny obraz stojących przed nim zadań doradczych, może dojść do powsta-
nia błędnego planu porady, a tym samym braku efektu, jaki ma ona przynieść.

Niekiedy osoby 50+ nie mają łatwości mówienia i w związku z tym nie potrafią swoich pragnień, pro-
blemów i oczekiwań zawodowych – czyli „sprawy” – sformułować w sposób jasny i dokładny. Inne 
osoby nie chcą od razu ujawnić doradcy „pełni sprawy” i być może z przezorności lub braku zaufania 
będą najpierw badać, z kim mają do czynienia. Dlatego też często na wstępie mówią o rzeczach, któ-
re mają dla nich znaczenie marginalne.

Należy założyć, że poszukujący porady może mieć następujące rodzaje oczekiwań i potrzeb:
 - uzewnętrznione: to pragnienia i oczekiwania wyrażone na początku rozmowy,
 - nieujawnione: to te pragnienia i oczekiwania, które staną się dla doradcy zrozumiałe 
dopiero w trakcie wyjaśniania „sprawy”.
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Okno Johari
Metoda “The Johari window” jest używana, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć siebie i innych. 
Stosuje się ją do budowania efektywnych zespołów, zarządzania oraz rozwoju. Metoda ta opisuje 
relacje międzyludzkie. Model ten został opracowany przez Josepha Luft`a i Harringtona Ingham`a 
w 1955 roku, stąd też nazwa “Johari”, która pochodzi od pierwszych części imion naukowców.

Model ten został przedstawiony jako obszar podzielony na cztery części zwane 
oknami.

Pierwszy obszar – “obszar otwarty” – to część, w której znajduje się wszystko, co o sobie wiemy i co 
inni o nas wiedzą. Znajdują się tu nasze cechy, uczucia, zachowania, wiedza, umiejętności i talenty, 
których jesteśmy świadomi, oraz które znają inni. Są to informacje, które sami – z pełną świadomo-
ścią – przekazujemy, czyli w tym przypadku nasza komunikacja skierowana jest “na zewnątrz.” Okno 
to stopniowo zwiększa się wraz ze wzrostem znajomości i zaufania do innych.

Drugi obszar – “obszar ślepy” – to część, której nie jesteśmy świadomi: są to informacje na nasz 
temat, jakie mają inne osoby. Obszar ten jest często obszarem problematycznym, wynika z “roz-
mytego” obrazu swojej osoby, braku akceptacji siebie, nieumiejętności przyjmowania krytyki itp. 
W tym obszarze wymienić należy także nasze zachowania, których nie jesteśmy świadomi, ale są one 
widoczne, a nawet zdarza się często, że mają wpływ na innych.

Trzeci obszar – “obszar ukryty” – to okno, w którym znajduje się to, co ja wiem na swój temat, 
ale inni nie wiedzą. Informacje znajdujące się w tym obszarze z różnych powodów nie są ujawniane. 
Często uważamy te informacje za wstydliwe bądź takie, które pokazują nasze słabości. Okno to stop-
niowo zmniejsza się wraz ze wzrostem zaufania do innych.

Czwarty obszar – “obszar nieznany” – to obszar, który nie jest znany dla nas oraz innych. Infor-
macje te ujawniają się w procesie poznawania siebie. Obszar ten zmienia się wraz z informacjami 
zwrotnymi, które otrzymujemy oraz poprzez obserwację naszych własnych  zachowań w nowych 
sytuacjach.18

obszar otwarty

„ja wiem i inni wiedzą”

OBSZAR ŚLEPY

„tylko inni wiedzą”

OBSZAR UKRYTY

„tylko ja wiem”

obszar nieznany

„nikt nie wie”

Często poszukujący porady sami nie bardzo wiedzą, jakie są ich zawodowe pragnienia, oczekiwania 
i problemy, czyli przejawiają zupełny brak wiedzy o sobie i zgłaszając się do doradcy najpierw ocze-
kują od niego wsparcia. 

Ważne jest, aby w czasie wyjaśniania „sprawy” zbierać informacje na temat oczekiwań zawodowych 
i sytuacji wyjściowej osoby 50+ tylko w takim stopniu,  w jakim  jest to konieczne, aby móc odpowie-
dzieć na następujące pytania:

 - Jaka jest obecna sytuacja zawodowa poszukującego porady i  jak ta sytuacja jest przez 
niego odbierana?

 - Jak ważny dla poszukującego porady jest dany problem?
 - Na ile konkretne są pragnienia, oczekiwania i wyobrażenia poszukującego porady 
dotyczące udzielenia pomocy w  zmianie  jego sytuacji?

 - Z jaką tak naprawdę „sprawą” przychodzi poszukujący porady?

18 coaching4smart.wordpress.com/2012/10/30/okno-johari-jako-element-procesu-komunikacji/ (29.11.2013 r.)
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 - Czy oczekiwania poszukującego porady na tle przedstawionej przez niego „sprawy” 
pokrywają się z oceną doradcy?

Z punktu widzenia metodyki rozmowy niekorzystne jest, aby już na etapie wyjaśniania sprawy wy-
pracowywać sobie szczegółowy obraz motywów oraz pragnień i oczekiwań osoby 50+. Udzielanie 
wyjaśnień, jak również szczegółowe zbieranie danych dotyczących poszukującego porady i jego oto-
czenia, powinny być prowadzone na etapie „zbierania danych”. Należy jeszcze raz podkreślić, że na 
etapie „wyjaśniania sprawy” chodzi o ugruntowanie przekonania doradcy, że zrozumiał on, co chciał-
by osiągnąć poszukujący porady i jakiej pomocy on – jako doradca – może klientowi udzielić. Zanim 
doradca ustali z poszukującym porady dalszy sposób postępowania, powinien upewnić się, czy rze-
czywiście dobrze zrozumiał klienta. Najlepiej, jeśli doradca własnymi słowami określi, jak zrozumiał 
sytuację wyjściową, pragnienia, oczekiwania i wyobrażenia oraz nieujawnione potrzeby klienta. Do-
piero wtedy, kiedy osoba 50+ przyjmie bez dalszych zmian lub uzupełnień, z pełną akceptacją, ujęcie 
sprawy zaproponowane przez doradcę, może on być w miarę pewien, że przy planowaniu dalszego 
sposobu postępowania nie będzie opierał się na fałszywych przesłankach. Dla poszukującego porady 
podsumowanie takie umożliwi dokonanie precyzyjnego bilansu spraw do tej pory poruszonych przez 
klienta oraz ustalenie  istotnych – z punktu widzenia problemu zawodowego – kwestii. Jeśli nie ma 
żadnych sprzeciwów ze strony poszukującego porady, doradca może połączyć podsumowanie wyni-
ków części rozmowy zwanej „wyjaśnieniem sprawy” z przedstawieniem dalszego sposobu postępo-
wania. W tym miejscu doradca powinien przedstawić klientowi, jaki będzie dalszy przebieg rozmowy 
doradczej, jakie będą następne kroki rozmowy i w jaki sposób wpłyną one na rozwiązanie problemów 
klienta. Doradca ppowinien także uzyskać akceptację klienta dla swojego planu rozmowy. To ważne 
połączenie pomiędzy wyjaśnieniem sprawy i kolejnymi etapami rozmowy przybiera tym samym cha-
rakter wspólnego celu roboczego – co stanowi swoistego rodzaju „kontrakt”. Zdobycie przyzwolenia 
ze strony osoby 50+ na proponowany sposób postępowania jest wymaganiem podstawowym, po-
nieważ angażuje do aktywnej współpracy. Warunkiem tej współpracy jest zrozumienie przez klienta 
głównych zasad dalszego postępowania. Poniżej podajemy  przykład podsumowania wyników części 
rozmowy zwanej „wyjaśnieniem sprawy” i umowy  dotyczącej dalszego sposobu postępowania:

„Pan pozwoli, że podsumuję: lekarz zalecił Panu zrezygnować z dotychczas wykonywanego zawodu 
murarza z powodu dolegliwości kręgosłupa. Teraz chciałby Pan dowiedzieć się ode mnie, jakie inne 
możliwości istnieją dla Pana. Myślał Pan o pracy w biurze, ale nie jest Pan tego jeszcze zupełnie pew-
ny. Jeśli miałbym Panu poradzić, co byłoby dla Pana najlepsze, to musiałbym się jeszcze dowiedzieć 
o Panu paru rzeczy, aby móc Pana lepiej poznać. A więc jeśli Pan pozwoli, to moglibyśmy najpierw 
porozmawiać o ...”.

Faza druga

Zbieranie danych.

Dalszym przygotowaniem do udzielenia porady, następującym po części rozmowy zwanej „wyjaśnie-
niem sprawy”, jest zbieranie danych dotyczących osoby 50+. Zbieranie danych jest podstawą, na któ-
rej buduje się poradę zarówno w fazie decyzyjnej jak i w fazie pomocy w realizacji celu. Zanim dorad-
ca udzieli dopasowanej do potrzeb pomocy,  powinien najpierw wystarczająco poznać klienta. Musi 
np.: wiedzieć, jakiego rodzaju doświadczenia, wiadomości, umiejętności i zainteresowania klienta 
powinien brać pod uwagę, czy istnieją jakieś ograniczenia i jakie aspekty sytuacji osobistej i rodzin-
nej powinien  uwzględnić w procesie poradnictwa. Zbieranie danych jest więc uzyskiwaniem takich 
informacji o poszukującym porady i jego sytuacji, jakie są niezbędne do udzielenia pomocy.Stąd też 
faza ta należy, obok wyjaśnienia sprawy i pomocy w podejmowaniu decyzji lub realizacji zamierzeń 
zawodowych, do najważniejszych etapów całości porady.
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Jakie obszary tematyczne doradca powinien omówić z osobą 50+ na tym etapie?
1. Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
2. Sytuacja osobista i społeczna.
3. Stan fizyczny i zdrowotny.
4. Zainteresowania i czynności pozazawodowe.
5. Oczekiwania, cele, samoocena.

Faza trzecia

Faza decyzyjna.

Doradca zebrał przynajmniej tyle informacji o osobie 50+, ile według niego potrzeba do oceny sytu-
acji problemowej. Doradca potrafi teraz dokładnie ocenić jakie pragnienia, wymagania i oczekiwania 
klienta są uwarunkowane poszczególnymi motywami, co one dla niego znaczą i jak są ugruntowa-
ne. W dalszej kolejności doradca dysponuje kilkoma punktami odniesienia dotyczącymi posiadanych 
przez klienta zdolności i możliwości psychicznych i fizycznych. W końcu doradca zna warunki środo-
wiskowe i inne czynniki, które albo wspierają, albo utrudniają podjęcie decyzji i realizację alterna-
tyw zawodowych. Torowanie drogi do decyzji zakłada, że nie tylko doradca orientuje się w sprawie, 
ale także klient 50+ zrozumiał swój problem, tzn. zna swoją sytuację i najważniejsze kryteria decy-
zyjne. Na ile zróżnicowany i realistyczny jest obraz samego siebie, jaki posiada  klient  i jakiego uzu-
pełnienia przez doradcę  obraz ten potrzebuje, ustalić można w momencie, kiedy klient 50+ zostaje 
skonfrontowany z rzeczywistością, która uniemożliwia lub utrudnia realizację istniejących zamierzeń. 
Prawidłowa decyzja oznacza, że osoba 50+ ocenia sama siebie odpowiednio (a w razie konieczno-
ści może dokonać takiej oceny przy pomocy doradcy). Umiejętność samozrozumienia, umiejętność 
samokrytyki, własna inicjatywa i umiejętność podejmowania decyzji przez osobę 50+, wywierają 
wpływ na szybkość i efektywność pracy doradcy. Bardziej inteligentny klient łatwiej zrozumie racjo-
nalne argumenty i potrafi przyjąć większy zasób informacji. Z drugiej strony nie oznacza to wcale, 
że zostanie on szybciej przekonany i prędzej podejmie decyzję. Osoba aktywna intelektualnie też ma 
często więcej pytań, kontrargumentów, wątpliwości – tak więc nakład pracy doradczej niekoniecz-
nie zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu inteligencji osoby 50+. Należy pamiętać o zasadzie: 
”Decyzje potrzebują czasu”. Osoba  poszukująca porady potrzebuje go, aby jeszcze raz przemyśleć, 
co przeżywa i bez pośpiechu móc to wyrazić. Procesy decyzyjne wymagają czasami dłuższych przerw 
na zastanowienie się (również w celu dokonania różnorodnych uzgodnień z bliskimi), a w szczegól-
ności wtedy, kiedy dotyczy to procesów zmiany zdania lub nowej orientacji, czyli decyzji o dużym 
znaczeniu osobistym – „inwestycji na całe życie” – jak np.: przekwalifikowanie się. 

Porada realizacyjna

Porada jest zakończona w momencie, kiedy  przechodzimy do etapu realizacji wspólnie wypracowa-
nej propozycji postępowania. Chodzi tutaj o radę i zalecenia: jak przez planowanie następujących po 
sobie kroków można wprowadzić w czyn decyzję opartą na uprzednim wyborze jednej spośród kilku 
alternatyw. Należą do tego wskazówki, które mogą zapoczątkować i zapewnić realizację działań, jak 
np.: informacje o tym, jak ubiegać się o miejsce pracy, jak zachować się w czasie rozmowy kwalifika-
cyjnej. 

Zadaniem doradcy na tym etapie rozmowy jest przygotowanie z klientem indywidualnego planu 
działania, określającego w sposób jasny i przejrzysty, kolejne kroki i terminy, umożliwiające realizację 
określonego wcześniej celu. 

Pożegnanie 

Pożegnanie zamyka rozmowę formalnie. Pożegnanie oznacza przeniesienie aktywności na klienta 
i działania, które mają być przez niego realizowane.
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Pożegnanie staje się więc podwójnym rozwiązaniem. Wobec znalezienia rozwiązania problemu – 
rozluźnia się związek roboczy, jakim była porada i przekształca się w samodzielne działanie jednego 
z partnerów. Dlatego pożegnanie powinno zawierać w sposób naturalny krótkie podsumowanie wy-
niku rozmowy i powinno być ostatnim wzmocnieniem następnego uzgodnionego kroku. W trakcie 
pożegnania doradca powinien poinformować klienta, że w razie pytań lub problemów nadal pozosta-
je do dyspozycji. Dobrze jest zapisać  klientowi swoje nazwisko i numer telefonu. 

Interpretacja

Uzyskiwanie informacji i ich porządkowanie jest głównym celem zbierania danych. Dla doradcy facho-
wa interpretacja jest jednym z najtrudniejszych zadań. Poza bezpośrednim zrozumieniem konkretnej 
sytuacji osoby 50+, doradca musi zmobilizować całą swoją fachową wiedzę (przede wszystkim psy-
chologiczną, socjologiczną, zawodoznawczą, jak i z zakresu andragogiki). Rozmowa z klientem 50+ 
nie zawiera żadnej fazy interpretacyjnej. Praca interpretacyjna jest działaniem myślowym doradcy 
i wykonywana jest po otrzymaniu kolejnych informacji. Może się ona rozpocząć przed rozmową, 
np. na podstawie pisemnych dokumentów i informacji, zawartych w systemie SYRIUSZ i towarzyszyć 
przez cały czas trwania rozmowy. Niekiedy może trwać jeszcze po zakończeniu rozmowy, kiedy do-
radca w spokoju zastanawia się raz jeszcze, albo uwzględnia w swoich przemyśleniach nowo otrzy-
mane informacje na temat klienta, takie jak np.: opinie psychologa lub lekarza.

Aby dokonać możliwie najtrafniejszej interpretacji, doradca musi z całą uwagą przyjmować i zapa-
miętać (albo zanotować) wszystkie istotne informacje. Przy każdej nowej wypowiedzi lub obserwacji 
doradca musi zastanowić się, jaką mają one wartość informacyjną, czy pozostają one w jakimś sto-
sunku do dotychczasowych założeń, czy je potwierdzają, względnie obalają, czy też być może powo-
dują powstanie nowego punktu widzenia sprawy.

Doradca nie informuje klienta 50+ o wszystkich krokach swoich procesów interpretacyjnych, ale istot-
ne jest to, aby przedstawił mu ważne powiązania i fakty, które zdefiniował i których jest stosunkowo 
pewny. Przede wszystkim przekazanie tego typu informacji powinno nastąpić na końcu każdej fazy 
rozmowy, czasem również w trakcie danej fazy. 

Wypowiedzi interpretacyjne doradcy muszą być formułowane ostrożnie lecz równocześnie w sposób 
jasny, np.: „Mam wrażenie, że praca przy biurku nie sprawiałaby Panu wiele przyjemności.”, „Pana 
wypowiedzi na temat spędzania wolnego czasu pozwalają mi przypuszczać, że bardzo lubi pan prace 
wymagające majsterkowania”. 

Osoba 50+ musi rozumieć, na podstawie jakich informacji doradca doszedł do takiego czy innego  
wniosku. Poszukujący porady nie może mieć poczucia „zaszufladkowania”, lecz powinien mieć okazję 
do potwierdzenia, dokładniejszego sprecyzowania, względnie zaprzeczenia interpretacyjnym wypo-
wiedziom doradcy.

Interpretacja w poszczególnych fazach rozmowy

Wyjaśnianie sprawy – chodzi tutaj o rozpoznanie, na jakim etapie w swoim procesie podejmowania 
decyzji jest już osoba 50+. Doradca powinien wyjść z założenia, że większość poszukujących porady 
w trakcie pierwszej próby przedstawienia swoich życzeń, robi to nieporadnie lub zdawkowo. Toteż 
interpretacja w tej fazie procesu doradczego stanowi podstawę planowania dalszego sposobu po-
stępowania oraz podstawę do dokonania wyboru informacji, jakie mają być zebrane o poszukującym 
porady i jego sytuacji.

Zbieranie danych – najbardziej obszerny zakres pracy interpretacyjnej przypada na tę fazę. W tej 
fazie wyobrażenia doradcy na temat celów zawodowych poszukującego porady, jego umiejętności 
i zainteresowań oraz działających na niego wpływów środowiskowych, przyjmują coraz bardziej kon-
kretną postać.Tak długo, jak doradca niewiele wie na temat osoby 50+ i sam ma niejasne wyobraże-
nia dotyczące swojego celu doradczego, tak długo powinien przy każdej informacji sprawdzać, jaką 
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cechę zachowania lub jaki fakt środowiskowy określa dana informacja, a następnie starać się stop-
niowo włączać ją do obrazu całości. Opierając się na sprawdzonych i potwierdzonych cechach oso-
bowych poszukującego porady, doradca powinien szukać takich rozwiązań zawodowych, które będą 
dla niego najbardziej odpowiednie. Tego rodzaju sposób postępowania można nazwać procesem 
szukania i uzgadniania, z którego wyłonią się alternatywy i propozycje zawodowe.

Faza decyzyjna 

Również w fazie decyzyjnej, w której wspólnie z osobą 50+ poszukuje się rozwiązań problemów za-
wodowych, skrystalizowanych w przebiegu rozmowy, doradca kontynuuje swoją pracę interpreta-
cyjną.

Doradca musi dokładnie zwracać uwagę na to, które z jego przemyśleń i propozycji są przyjmowane 
przez poszukującego porady i wyciągać wnioski dotyczące dalszych kroków doradczych. Należy zwra-
cać uwagę nie tylko na werbalne wyrażenie zgody lub braku zgody przez klienta, lecz również na ton 
głosu, jakim są one wypowiadane, wyraz twarzy i ewentualnie gestykulacje, które im towarzyszą.

Nie zawsze te pozawerbalne gesty pokrywają się z wypowiedziami słownymi. Poszukujący porady 
odpowie, nieco wahając się: „Tak – to – może jest i rozwiązanie.”, ale jednocześnie wahanie się i wy-
raz twarzy wskazują, że wcale takie rozwiązanie nie podoba mu się. 

Doradca powinien ostrożnie reagować na tego rodzaju sprzeczności oraz starać się je wyjaśnić 
(np.: „Nie wiem, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że ma Pan w tej kwestii jednak jakieś wątpliwo-
ści?”). Może się również zdarzyć, że doradca jeszcze w tym stadium rozmowy otrzyma informacje, 
których interpretacja zmusi go do zrewidowania swojego obrazu klienta 50+ lub jego rzeczywistych 
celów, co z kolei może wymagać powrotu do wcześniejszych etapów rozmowy.

Interpretacja jako czynnik ukierunkowujący poradę.

W czasie rozmowy doradczej doradca musi jednocześnie podołać wielu sprawom. Doradca musi 
słuchać, od razu opracowywać to, co usłyszał, odpowiadać na pytania osoby 50+, samemu zadawać 
pytania. Oprócz tego cały czas musi mieć przed oczami cel porady i starać się o to, aby rozmowa 
rozwijała się jak najkorzystniej. 

Interpretacja określa więc przedmiot rozmowy, jej planowanie i przebieg. 19

19 Oprac. na podstawie Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 5, KUP, Warszawa 1996.
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Schemat przebiegu rozmowy doradczej:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA
Odpowiedzialność doradcy wobec klienta.

W trakcie procesu doradczego doradca:
 - Okazuje szacunek dla wartości, indywidualności i godności klienta, stwarzając tym samym 
odpowiedni klimat dla poradnictwa.

 - Stara się osiągnąć zrozumieć problem zawodowy klienta 50+.
 - Przedstawia jasno warunki, według jakich prowadzone będzie poradnictwo, w tym także 
fakt objęcia tajemnicą zawodową informacji uzyskanych przez doradcę podczas rozmowy.

 - Przyjmuje elastyczne podejście do oceny klienta, używając jedynie technik właściwych 
i odpowiednich dla osoby 50+.

 - Interpretuje wyniki w sposób nie ograniczający swobody wyboru, jaka przysługuje 
klientowi.

 - Pomaga klientowi w dokonaniu samooceny, osiągnięciu zrozumienia siebie i nabyciu 
umiejętności wyznaczania kierunku działania, rozwijając w ten sposób u niego umiejętność 
podejmowania decyzji dotyczących odpowiednich celów i planów zawodowych.

 - Informuje klienta 50+ o możliwościach zatrudnienia, a także wymaganych cechach 
i umiejętnościach, niezbędnych szkoleniach i tendencjach na rynku pracy.

 - Pomaga klientowi w zrozumieniu przemian ekonomicznych, które miały lub mają miejsce 
i ich znaczenia dla wyboru lub przygotowania się do wykonywania zawodu i znalezienia 
zatrudnienia w danej branży.

 - Traktuje wybór zatrudnienia nie jako punkt końcowy, ale jako część procesu rozwojowego 
klienta, który może w przyszłości wymagać zmiany.

 - Pomaga osobie 50+ zrozumieć środowiskową i społeczną strukturę biura, fabryki czy 
innego środowiska zawodowego, w którym może się znaleźć.
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 - Obserwuje przebieg realizacji uzgodnionego planu zawodowego, doradzając i udzielając 
pomocy w razie potrzeby, aż do chwili, gdy klient w pełni dostosuje się zawodowo. 

 - Udziela pomocy w ramach swojej wiedzy fachowej – kieruje klienta 50+ do odpowiednich 
specjalistów, jeśli wymagana jest ich pomoc.

 - Podejmuje się dokonania analizy efektów swojej działalności doradczej wobec klienta 
i prowadzenia dalszej pracy dla osiągnięcia lepszych rezultatów – jeśli zachodzi taka 
potrzeba.20 

Obszary w rozmowie doradczej21:
Najczęściej doradca zbiera informacje dotyczące dotychczasowej edukacji i przebiegu pracy. Pytania 
doradcy mogą zatem dotyczyć, takich obszarów jak:
• wykształcenie i edukacja – ważne jest określenie, jaka była motywacja klienta w trakcie dokony-
wania  wyboru określonego zawodu i kierunku kształcenia; nawet jeśli decyzje te podejmowane były 
w przeszłości, determinują kolejne wybory, również te, które klient ma jeszcze przed sobą;

• doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności – w przypadku osób, które nie posiadają udo-
kumentowanego stażu pracy, istotne będzie zgromadzenie informacji na temat wszelkich innych 
doświadczeń związanych z wykonywaniem zadań lub pełnieniem funkcji, np. w pracy dodatkowej 
(dorywczej?), wakacyjnej lub pełnieniem określonych funkcji, np. starosty roku, skarbnika, osoby 
działającej w trójce klasowej w szkole swojego dziecka;

• zainteresowania i zajęcia w czasie wolnym – wybierane są przez osobę spontanicznie, dlatego 
poznanie ich może dać cenne wskazówki przydatne w procesie podejmowania decyzji zawodowych;

• cechy temperamentalne, osobowościowe, szczególne uzdolnienia – doradca może wnioskować 
o nich na podstawie zachowania się klienta podczas rozmowy, poprzez szczegółową analizę jego 
doświadczeń;

• możliwości fizyczne, stan zdrowia – są ważne podczas rozmowy prowadzonej szczególnie z oso-
bami starszymi, a także niepełnosprawnymi; doradca porusza też kwestie związane ze zdrowiem, gdy 
osoba stara się o pracę na stanowisku wymagającym szczególnych cech predyspozycji fizycznych;

• czynniki społeczno-ekonomiczne – mogą wspierać lub utrudniać osiąganie celów zawodowych, 
np. osoba samotnie wychowująca dzieci będzie znajdować się w innej sytuacji zawodowej niż ta, 
która może liczyć na pomoc najbliższej rodziny w wykonywaniu obowiązków domowych.

Poniżej przykładowe pytania, które doradca zawodowy może wykorzystać w trakcie rozmowy 
doradczej z klientem.

Cele zawodowe
1. Czy jest Pan/Pani zainteresowany podjęciem pracy?
2. W jakim zawodzie chce Pan/i pracować?
3. Jakie są Pana/i oczekiwania wobec przyszłej pracy (forma zatrudnienia, zmianowość, 

wynagrodzenie, inne oczekiwania związane z rozwojem zawodowym – kursy, szkolenia, 
awans).

4. Czy jest Pan/i zainteresowany/a podnoszeniem kwalifikacji; jeśli tak, w jakim kierunku?

Wykształcenie i przebyte szkolenia
1. Jaką szkołę Pan/i ukończył/a (typ, poziom, specjalizacja, wyuczony zawód)?
2. Jakie uprawnienia zawodowe uzyskał/a Pan/i po ukończeniu szkoły?
3. Czy uczestniczył/a Pan/i w szkoleniach i kursach? Proszę podać termin i miejsce szkolenia oraz 

jego nazwę. Czy ukończenie kursu wiązało się z uzyskaniem dokumentu poświadczającego 
zdobyte kwalifikacje?

20 R. Lamb, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 9, Poradnictwo zawodowe w zarysie, KUP, Warszawa 1998. 
21 M. Mrozek, Praca z klientem dorosłym, ABC doradcy zawodowego, KOWEZIU 2009.
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Doświadczenie zawodowe
1. Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/i zawodowo? Jak długo?
2. W jakich zawodach pracował/a Pan/i wcześniej?
3. Jakie było Pan/i ostatnie miejsce pracy?
4. Jak długo trwało zatrudnienie w ostatnim miejscu pracy?
5. Na jakim stanowisku Pan/i była zatrudniona i co należało do Pan/i obowiązków?
6. Jakie dotychczasowe doświadczenia zawodowe chciałby/łaby Pan/i wykorzystać w przyszłej 

pracy?

Cechy charakteru i usposobienie
1. Dokładność – Czy lubi Pan/i układać, segregować rzeczy?
2. Punktualność – Czy spóźnia się Pan/i?
3. Komunikatywność – Czy lubi Pan/i pracować z ludźmi, czy z urządzeniami?
4. Czy lubi Pan/i pracować w zespole, czy preferuje Pan/i pracę samodzielną?
5. Jak reaguje Pan/i w sytuacjach konfliktowych?
6. Czy jest pan/i osobą kreatywną (samodzielną, lubiącą nowe wyzwania), czy woli Pan/i mieć 

określony plan działania?
7. Czy w razie niepowodzenia traci Pan/i pewność siebie?

Sposób spędzania wolnego czasu
1. Jakie ma Pan/i zainteresowania?
2. Ile czasu Pan/i poświęca na swoje hobby?
3. Czy spędza Pan/i swój czas z godnie z zainteresowaniami?

Możliwości fizyczne
1. Czy jest Pan/i w stanie podjąć pracę fizyczną?
2. Czy uprawia Pan/i jakiś sport?
3. Czy ma Pan/i przeciwwskazania do wykonywania pracy fizycznej?

CHARAKTERYSTYKA MODELI DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW 
zawoDowych22 

Bożena Wojtasik w publikacji „Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno – psychologiczne” 
wyodrębnia trzy grupy technik i metod stosowanych przez doradcę, przyjmując typy poradnictwa 
jako kryterium podziału:

 - poradnictwo dyrektywne,
 - poradnictwo dialogowe,
 - poradnictwo liberalne.

Techniki te są uniwersalne i nie dotyczą wyłącznie poradnictwa zawodowego. Udoskonalają komu-
nikację i porozumienie między doradcą a radzącym się, pozwalają dokonać analizy problemu, zacho-
wania klienta, przyczyniając się do lepszego rozwiązywania trudności.

22 „Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno – politycznej” pod red. B. Wojtasik, 
Wrocław 2001.
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Model działalności
Ekspert

Informator

Konsultant Spolegliwy opiekun

Leseferysta

Rodzaj 
poradnictwa

Dyrektywne DIALOGOWE liberalne

Podmiot Aktywny doradca Aktywny doradca 
i klient

Aktywny klient

Przedmiot

Koncentruje się na 
zawodach.

Wybór zawodu uważa 
za akt jednorazowy.

Koncentruje się na oso-
bie radzącego się i na 
zawodach.

Wybór zawodu uważa 
za proces specyficzny 
dla fazy rozwojowej.

Koncentruje się na 
kliencie.

Wybór zawodu trakto-
wany jest jako proces 
trwający całe życie.

Środki

Posługuje się głównie 
środkami materialnymi: 
testy, kwestionariusze, 
ankiety.

Nastawiony jest na 
diagnozę.

Łączenie środków 
związanych z przeka-
zywaniem informacji 
z aktywizacją klienta.

Posługuje się głównie 
takimi środkami prze-
kazu, jak: empatia, 
akceptacja, a także 
aktywizującymi klienta.

Metody

Narzuca temat rozmo-
wy, kieruje nią: podaje 
instrukcje, metody 
działania, porady są 
narzucone.

Uzgadnia stanowisko 
w rozmowie z klien-
tem: udziela rad i 
porad: porady są wyni-
kiem negocjacji.

Pobudza aktywność 
klienta do samoanalizy, 
sugeruje, naprowadza, 
wspiera, porady doty-
czą szerokiego aspektu 
problemu.

Wyniki - 
podejmowanie 
decyzji zawodowej

Steruje decyzją klien-
ta; wybiera zawód za 
klienta.

Wspólne uzgadnianie 
stanowiska w zakresie 
wyboru zawodu; 

decyzja wspólna.

Samodzielny wybór 
zawodu przez klienta.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za 
wybór leży po stronie 
doradcy.

Współodpowiedzial-
ność doradcy i klienta.

Odpowiedzialność za 
wybór zawodu leży po 
stronie klienta.

poraDnictwo Dyrektywne
Poradnictwo dyrektywne zakłada znaczną przewagę doradcy nad radzącym się. 

Doradca wie, co jest dobre i odpowiednie dla radzącego się, dlatego steruje, a nawet niekiedy mani-
puluje radzącym się, dając mu gotowe rozwiązania. Wychodząc z założenia, że osoba radząca się jest 
niesamodzielna i nie umie sobie poradzić, doradca podejmie takie działania, jak: stosowanie wzmoc-
nień pozytywnych, nakłanianie, przekonywanie, ocenianie, dawanie wskazówek, wykład, trening. 
Natomiast radzącemu się pozostaje: zwerbalizowanie problemu, zadawanie pytań, stosowanie się 
do zaleceń, kontrolowanie wyników.

Brak relacji partnerskich i podmiotowego traktowania radzącego się prowadzić może do wykluczenia 
szans na prawdziwą rozmowę i prawdziwą relację.
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Wyróżnia się tutaj następujące rodzaje doradców zawodowych: eksperta i informatora.

Doradca – ekspert: 
 - wie jak radzący się powinien rozwiązać swój problem, gdyż posiada dużą wiedzę oraz 
doświadczenie,

 - potrafi precyzyjnie diagnozować przypadki, diagnozuje cechy radzącego się oraz 
dopasowuje je do właściwego zawodu,

 - jest świetnie przygotowany pod względem merytorycznej wiedzy o zawodach, drogach 
kształcenia, możliwościach przekwalifikowania się, natomiast znajomość osobowości 
klienta nie jest tak istotna,

 - jest skrajnym typem doradcy,
 - skupia się na czynnikach zewnętrznych, determinujących zachowanie osoby radzącej się,
 - stosuje techniki behawioralne w postaci kar i nagród (pochwały lub wskazywanie braków) 
i wpływa na osobę radzącą się oraz nakłania ją do wyboru najbardziej odpowiedniego dla 
niej (jego zdaniem) zawodu,

 - w tym modelu istnieje niebezpieczeństwo związane z realizowaniem ukrytych programów 
doradcy zawodowego, który traktując klienta instrumentalnie, zyskuje nad nim przewagę.

Doradca - informator:
 - jego działalność polega głównie na udzielaniu informacji, jako jej nadawca – klient jest 
natomiast wyłącznie odbiorcą informacji,

 - jest „typem” nieco mniej ekstremalnym, niż ekspert,
 - informacja w takim „układzie” może stać się narzędziem manipulacji,
 - dla takiego doradcy klient nie jest indywidualnością, a jedynie osobą przetwarzającą 
informacje.

PORADNICTWO DIALOGOWE
Poradnictwo dialogowe stwarza większą szansę zaistnienia prawdziwej relacji doradcy z klientem. 
Podstawowym założeniem poradnictwa dialogowego jest podmiotowość relacji i większa otwartość 
na drugiego człowieka.

Koncepcja poznawcza, na której opiera się ten typ doradztwa, odrzuca obraz człowieka reaktywne-
go, który jest sterowany wyłącznie  przez środowisko, jak też nie zgadza sięz poglądem, że człowiek 
jest jednostką słabą, którą kierują nieświadome pobudki.

Zachowanie człowieka zależy od informacji płynących z zewnątrz oraz z wewnątrz (ze struktur poznaw-
czych). Jednostka wychodzi poza dane informacyjne, ponieważ również sama organizuje posiadaną 
wiedzę. Podstawą modyfikacji zachowania ludzkiego jest w tej koncepcji celowe i systematyczne wy-
chowanie. Doradca w tej koncepcji jest równorzędnym partnerem radzącego się: obydwaj są bada-
czami, ale doradca ma większe kompetencje i doświadczenie. Działania podejmowane przez dorad-
cę, to pokazywanie nowych aspektów działania, inspiracja do stawiania sobie wciąż  nowych celów.  
Natomiast osoba radząca się dokonuje wszechstronnej analizy swoich problemów, zdobywa nowe 
informacje i eksperymentuje.

Doradca - konsultant.

W tej koncepcji:
 - osoba radząca się jest pojmowana, jako jednostka kreatywna i zdolna do samodzielnego 
kierowania swoim losem,

 - celem kontaktu jest poznanie, zrozumienie i szukanie wspólnych rozwiązań,
 - metody pracy doradcy nie opierają się na z góry określonych kryteriach,
 - doradca zajmuje się zarówno osobami radzącymi się, jak i zawodami leżącymi w kręgu 
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ich zainteresowań
 - doradca motywuje do rozwoju, pogłębiania wiedzy o sobie i świecie, zwraca uwagę na 
wartości, jakie radzący się chce uzyskać.

W koncepcji poradnictwa dialogowego ma miejsce zarówno zaczerpnięte z poradnictwa liberalnego 
„uczenie się siebie”, jak i charakterystyczne dla poradnictwa dyrektywnego – instruowanie.

poraDnictwo liberalne 
Według tej koncepcji „siły napędowe” ukierunkowujące działanie ludzkie tkwią wewnątrz człowie-
ka i są przez niego najczęściej „nieuświadomione”. Uczestnicy kontaktu poradniczego są równo-
prawnymi podmiotami. Klient jest człowiekiem z natury dobrym, w którym tkwi ogromny potencjał 
możliwości. Podstawą tej koncepcji jest założenie, że zmiana zachowania jest możliwa tylko dzięki 
psychoterapii, której głównym celem jest uświadomienie sobie przez pacjenta wewnętrznych kon-
fliktów. Poradnictwo zawodowe czerpie także z koncepcji humanistycznej, kładącej nacisk przede 
wszystkim na mocne strony radzącego się. Przyjmuje się jednak, że człowiek nie zawsze potrafi wy-
korzystać swoje mocne strony i samodzielnie rozwiązywać problemy. Doradca nie poddaje klienta 
jakimkolwiek działaniom naprawczym i nie formułuje dyrektyw, ale pozostawia radzącemu się dużą 
swobodę. W tym modelu doradca zapewnia radzącemu się bezwarunkową akceptację, szacunek, 
zrozumienie, tolerancję i empatię. Towarzyszy klientowi w rozwiązywaniu ludzkich dylematów i po-
dejmowaniu decyzji zawodowych.

Doradca – spolegliwy opiekun.

Doradca taki: 
 - jest otwarty, tolerancyjny i empatyczny,
 - pobudza klientów do aktywności własnej,
 - nie narzuca klientowi swojego zdania, jednak proszony - zawsze udziela porad, podsuwa 
propozycje,

 - klient podejmuje własną decyzję przy udziale lub akceptacji doradcy, zatem 
odpowiedzialność leży tutaj po obu stronach, z naciskiem jednak na osobę radzącą się.

Doradca – leseferysta.

Taki doradca: 
 - nie podaje gotowych rozwiązań i odpowiedzi dotyczących działania klienta, gdyż ma 
świadomość, że każdy człowiek jest inny i to, co jest ważne dla niego, może takim nie być 
dla osoby radzącej się,

 - uczy klienta aktywności i odpowiedzialności za własne życie, a także przewidywania 
skutków podejmowanych decyzji,

 - przybliża poznanie siebie, uczy analizowania i wyrażania siebie,
 - tworzy warunki porozumienia i prawdziwej relacji, charakteryzującej się autentycznością 
i zaufaniem,

 - pomaga klientowi tworzyć swój świat, kształtować własną osobowość,
 - inspiruje do działania, nabywania umiejętności samostanowienia o sobie, do kształtowania 
siebie poprzez refleksje związane z pytaniami o cel i sens zjawisk,

 - nie udziela rad, nie krytykuje i nie ocenia.

Metody i techniki wspierające indywidualne poradnictwo zawodowe

Komunikacja interpersonalna.

Komunikacja jest procesem porozumiewania się jednostek, grup, instytucji. Jej celem jest wymiana 
myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami.
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Funkcje komunikowania. 23

Komunikowanie się może spełniać następujące funkcje:
• informacyjną – w procesie komunikowania jednostki pozyskują wszystkie niezbędne informacje, 
które są im potrzebne do tego, aby mogły one podjąć trafne i właściwe decyzje; komunikowanie 
się z innymi pozwala także przeorganizować i ustrukturyzować dotychczasową wiedzę. W trakcie 
rozmowy indywidualnej klient uzyskuje wiedzę i wiadomości, które będą wyznaczały kierunek dzia-
łań, osiąganie zaplanowanych celów i pozwolą aktywnie uczestniczyć w procesie doradczym. Należy 
jednak pamiętać, że samo uzyskiwanie informacji nie stanowi gwarancji, że zostaną one efektywnie 
wykorzystane, co może wywołać rozczarowanie doradcy.

• motywacyjną – komunikowanie umożliwia zachęcanie innych do podejmowania wysiłków na 
rzecz osiągania konkretnych celów, ponieważ stan gotowości do podjęcia właściwego działania i za-
angażowania się w realizację zadania zależy nie tylko od potrzeb, jakie jednostka odczuwa, ale także 
od tego, jak ocenia i postrzega sytuację, w której się znalazła.Klient potrzebuje zatem informacji, 
które będą mu niezbędne do oceny sukcesu lub porażki, czy korzyści, jakie może odnieść podejmując 
dane działanie.

• regulacyjną – wykorzystując proces komunikacji można przekazywać informacje o sferze obowiąz-
ków i powinności jednostek w określonych zakresach, np. w zakresie przestrzegania określonych 
kodeksów i regulaminów; przy jej pomocy można wpływać na postępowanie innych, poprzez upo-
wszechnianie i egzekwowanie wartości, norm i wzorów zachowania.

• emotywną – komunikacja umożliwia ludziom wyrażanie swoich emocji, uczuć i stanów wewnętrz-
nych, dzięki czemu jednostka może określić swój stosunek emocjonalny do poruszanych problemów; 
bezrobotni postrzegają doradcę jako osobę, która potrafi zrozumieć ich odczucia, dlatego otwierają 
się emocjonalnie przed nim prezentując całą gamę emocji, które przeżywają i które niekoniecznie 
dotyczą tylko sytuacji pozostawania bez pracy.

• społeczną – komunikacja umożliwia nawiązywanie satysfakcjonujących relacji i kontaktów pomię-
dzy ludźmi, dając jednostce poczucie akceptacji i aprobaty ze strony innych oraz umacniając w niej 
poczucie własnej wartości. Kontakt i komunikacja z doradcą są często jedną z niewielu sytuacji w ży-
ciu bezrobotnego, w których może on realizować swoje potrzeby afiliacyjne oraz uzyskać zrozumie-
nie i aprobatę dla swoich wysiłków.

• umożliwia samorealizację – jednostka, dzięki dostarczanym jej informacjom, może lepiej zrozu-
mieć swoje zachowania i reakcje, ale także działania innych ludzi, a tym samym próbować ulep-
szać własne postępowanie i relacje z innymi lub też wzmacniać te właściwe, dzięki czemu wzrastają 
szanse na podejmowanie racjonalnych i trafnych decyzji, dotyczących jej dalszego życia. Ta funkcja 
komunikacji umożliwia jednostce podnoszenie własnej samooceny i budowanie poczucia własnej 
wartości, co w przypadku klientów doradcy zawodowego ma istotne znaczenie.

Wszystkie te funkcje są jednakowo ważne i żadnej z nich nie można pomijać, projektując własne 
strategie komunikacyjne.

Do podstawowych technik stosowanych przez doradcę zawodowego w trakcie rozmowy doradczej 
należą:24

23 K. Górniak: „Warsztat pracy doradcy zawodowego – komunikacja. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego Nr 29, MPiPS,  
Warszawa 2004.
24 B. Wojtasik: Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
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I. AKTYWNE SŁUCHANIE
„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej 
patrzyli i słuchali, niż mówili.” 

(Sokrates)

Aktywne słuchanie to proces wymagający skupienia uwagi, to próba wejścia w świat myśli i uczuć 
innego człowieka. Aby słuchać aktywnie, należy poznać warunki ułatwiające ten proces. Aktywne 
słuchanie jest także formą pomocy. Jest to objaw naszego bycia obok, zainteresowania. To dawanie 
drugiemu człowiekowi tego, czego w danym momencie potrzebuje. Aktywne słuchanie przejawia się 
zarówno w formie werbalnej, jak również niewerbalnej. Potakiwanie, uśmiech, grymas na twarzy, 
aprobata, zdziwienie okazywane za pomocą wzroku, to niewerbalne sygnały świadczące o aktyw-
nym słuchaniu. Werbalnym przejawem aktywnego słuchania może być parafrazowanie wypowiedzi, 
zadawanie pytań, okazywanie empatii. Umiejętność aktywnego słuchania jest niezwykle ważnym 
elementem w utrzymywaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.

Umiejętność aktywnego słuchania opiera się na:
• akceptacji naszego rozmówcy,
• pełnej tolerancji dla jego emocji,
• szanowaniu drugiej osoby.

Czemu służy aktywne słuchanie?
1. Pozwala wytworzyć poczucie wzajemnego zaufania, akceptowania drugiej osoby takiej, 

jaką ona jest. Może również dostarczać poczucia wsparcia.
2. Zachęca do większej otwartości, zwierzenia się ze wszystkich problemów, co być może 

uświadomi naszemu rozmówcy, gdzie tkwi źródło trudności, jakie napotyka.
3. Pomaga rozmówcy w dokładnym przeanalizowaniu i organizacji swojej wypowiedzi, 

co zwiększa jego szanse na samodzielne rozwiązanie problemu.
4. Umożliwia swobodne wypowiedzenie się na dany temat, „wyrzucenie” z siebie danego 

problemu, zmniejszając tym samym napięcie psychiczne. 
5. Daje możliwość konfrontacji wyobrażeń danej osoby z rzeczywistością oraz ich korekty, 
6. Jest źródłem informacji zwrotnych.
7. Pozwala prześledzić tok rozumowania drugiej osoby, jej sposób myślenia i wnioskowania.

W trakcie rozmowy ważne jest:
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
• przejawianie zainteresowania tym, co mówi nasz rozmówca (np. odpowiednią gestykulacją),
• zachęcanie do rozmowy,
• zadawanie dodatkowych pytań dotyczących tego, co mówi druga osoba,
• krótkie powtarzanie niektórych elementów wypowiedzi rozmówcy, parafrazowanie,
• powstrzymanie się od komentowania, udzielania rad,
• wyrażanie tolerancji,
• cierpliwość,
• nie przerywanie rozmówcy jego wypowiedzi.25

Najczęściej popełniane błędy podczas słuchania drugiej osoby:
• okazywanie znudzenia, obojętności wobec tego, co mówi rozmówca,
• wtrącanie własnych uwag do czyjejś wypowiedzi,
• nieumiejętne przechodzenie na inne tematy,
• brak koncentracji na tym, co próbuje przekazać nam druga osoba,
• stałe komentowanie wypowiedzi rozmówcy,
• ocenianie rozmówcy.

25 rypin.internetdsl.pl/ppp/publikacje/aktywne.doc (29.11.2013 r.)
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Aktywnie słuchając, zachęcamy innych do dalszego mówienia. 

Aktywne słuchanie według B. Wojtasik26 polega na odzwierciedlaniu lub obrazowaniu usłyszanej 
wcześniej wypowiedzi osoby radzącej się. Doradca stosując wypowiedź zwrotną pokazuje, że słucha 
rozmówcy i chce go zrozumieć.

Do głównych błędów i barier komunikacyjnych można zaliczyć27:
• zakłócenia fizyczne – następują, gdy na drodze rozmówców staje przeszkoda natury technicz-

nej: złej jakości połączenie telefoniczne, głośne otoczenie rozmowy;
• utrudnienia percepcyjne – np. szybka, cicha, niewyraźna mowa;
• samopoczucie – np. zły nastrój, zmęczenie;
• stereotypy i uprzedzenia – powodują, że początkowe nastawienie do rozmówcy wpływa na 

jego nieadekwatne traktowanie;
• przekonanie o swojej racji – podnosimy głos, atakujemy, by obronić własne stanowisko. 

przeja wia się w tym niezdolność do przyjmowania krytyki jak i brak zgody na inny punkt 
widzenia;

• projekcję – słuchający jest skłonny przypisywać mówiącemu intencje, które sam żywi, 
a których wcale nie żywi mówiący, np. jeżeli słuchając, jesteśmy na coś źli, łatwo będzie nam 
doszukać się w przekazie rozmówcy wrogości (której tak naprawdę wcale w nim nie ma);

• zakładanie, że inni podzielają nasze odczucia, myśli i spostrzeżenia;
• krytykowanie;
• przerywanie;
• niesłuchanie;
• obrażanie mówiącego;
• rozkazywanie;
• decydowanie za drugą osobę;
• uleganie emocjom;
• grożenie;
• moralizowanie (np. uczciwi ludzie tak nie postępują);
• wybiórczość uwagi – koncentrowanie się jedynie na określonych faktach, zamiast na całości 

wypowiedzi.
Lista błędów komunikacyjnych okazuje się naprawdę długa i wymienianie ich wszystkich nie jest aż 
tak istotne jak posiadanie świadomości, że każdy człowiek popełnia błędy komunikacyjne, co może 
powo dować negatywne skutki. Ważne jest, aby umieć spojrzeć na proces komunikacji z zewnątrz 
i przyznać się przed sobą do popełnianych błędów. Jeśli coś nam nie wychodzi, to warto na początku 
przyjrzeć się sobie i zobaczyć, co się robi nie tak, a dopiero potem szukać winy u rozmówcy. 

PYTANIA W ROZMOWIE DORADCZEJ

Zadawanie pytań28

Zarówno poszukujący porady, jak i doradca posługują się pytaniami, aby dowiedzieć się wzajemnie 
czegoś od siebie. Oprócz aspektu treściowego należy uznać pytania za jedenz najważniejszych środ-
ków kształtowania rozmowy. Przez umiejętne zadawanie pytań można swobodnie kierować rozmo-
wą. To – jakiego rodzaju i jakie pytanie zadamy – określa zakresi formę odpowiedzi jaką możemy 
otrzymać.

26 B. Wojtasik: Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
27 P. Pudło, Katalog standardów obsługi osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 50+, Rzeszów 2012.
28 L.M. Branner: Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, PTP, Warszawa 1984.
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RODZAJE PYTAŃ 

Pytania zamknięte
Są one ważnym narzędziem do uzyskiwania konkretnych informacji oraz docierania do pożądanych 
faktów i szczegółów. Takie pytania nie zachęcają do otwartej rozmowy, a raczej ograniczają i kontro-
lują wypowiedź drugiej osoby. 

Zamknięte pytania są przydatne, gdy:
• mamy do czynienia ze zbyt gadatliwą osobą;
• dążymy do otrzymania zobowiązania (np. „Czy może Pan/Pani spotkać się ze mną jutro  

o 13-tej?”);
• chcemy przypomnieć sobie ostatnio omawianą sprawę (np. „Była Pani ostatnio na rozmowie 

o pracę w firmie XYZ, prawda?”);
• określamy swoje obszary zgodności (lub różnice)29.

W rozmowie doradczej z klientem 50+ doradca zawodowy stosuje pytania zamknięte w sytuacjach, 
w których chce uzyskać konkretną odpowiedź (np. „Czy jest Pan zadowolony ze swoich wyników 
w dziedzinie…”, „Czy będzie Pani zainteresowana szkoleniem w zakresie małej gastronomii?”). Py-
tania zamknięte ograniczają klienta do wąskiego zakresu odpowiedzi. Doradca zawodowy stosuje 
pytania zamknięte wówczas, kiedy dąży do konkretnej odpowiedzi ze strony klienta (chce wyraźnie 
usłyszeć „tak” lub „nie”). 

Pytania otwarte
Zachęcają klienta do dzielenia się informacjami „po swojemu”, wprowadzają szerokie wątki, pozwa-
lają na kontrolę treści i kierunku odpowiedzi. 

Z reguły pytania otwarte są wskazane w sytuacjach, w których:
• ważne jest budowanie relacji, ponieważ takie pytania dają rozmówcy możliwość naturalnej 

i swobodnej ekspresji;
• ważne jest zrozumienie punktu widzenia i priorytetów drugiej osoby;

Pytania otwarte pozwalają rozmówcy kontrolować porządek i treść jego wypowiedzi. 

Pytania otwarte zwykle zaczynają się w jeden z dwóch następujących sposobów:
• „JAK?”, „CO?” lub „DLACZEGO?” – pytania zaczynające się od tych słów pozwalają drugiej 

osobie odpowiedzieć na „swój sposób”. Na przykład: „Jak zakończyła Pani projekt?” 
lub „Co spowodowało, że zainteresowała się Pani pracą w firmie …”;

• PROŚBA O SZCZEGÓŁY: „Proszę mi opisać…”, „Proszę podać mi przykład…”.

Zalety pytań otwartych
• Dla zadającego pytanie (doradcy zawodowego) – są pomocne wtedy, gdy doradca 

zawodowy chce uzyskać wiedzę o emocjach i problemach rozmówcy. Pozwalają na poznanie 
priorytetów klienta, gdyż to właśnie on decyduje o treści wypowiedzi.

• Dla osoby pytanej (klienta 50+) – większość osób lubi odpowiadać na pytania otwarte, 
ponieważ wtedy osoby te same decydują o treści wypowiedzi. Odpowiedzi są wówczas 
niewymuszone i naturalne. 

Pytania alternatywne30

W tych pytaniach oczekuje się najczęściej wyboru pomiędzy dwiema przedstawionymi możliwościa-
mi odpowiedzi. Poszukujący porady zostaje postawiony przed koniecznością podjęcia decyzji tak, 
jak gdyby istniały tylko te dwie możliwości. Pytanie alternatywne powinno być stosowane w sytu-
29 J. Baney, Komunikacja interpersonalna. Przewodnik, Warszawa 2009.
30 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 5, KUP, Warszawa 1996.
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acjach, w których rzeczywiście chodzi o jasną decyzję, np.: „Jeśli musiałby się Pan teraz zdecydować 
na jedną z tych dwóch możliwości, którą z nich wybrałby Pan?”.

II. POWTÓRZENIE31 
To technika polegająca na powtórzeniu przez doradcę tak dokładnie, na ile jest to możliwe, tego, 
co powiedział klient. W większości przypadków wymaga to tylko niewielkich zmianw podmiocie zda-
nia. 

Stosowanie tej techniki pozwala na stworzenie efektu ”echa” – umożliwia klientowi usłyszenie tego, 
co właśnie powiedział. 

Możliwość wysłuchania własnych słów pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji. Metoda ta sygnalizu-
je także klientowi, że doradca jest zainteresowany jego osobą i uważnie słucha jego słów.

III. PARAFRAZA32

Parafrazowanie, to powtarzanie własnymi słowami tego, co – jak nam się wydaje – ktoś powiedział. 

Parafrazowanie jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy komunikaty nadawane przez klienta są nie-
spójne. Za pomocą parafrazy doradca przekształca niejasne wypowiedzi klienta w bardziej proste 
i przejrzyste.

Posługiwanie się parafrazą:
• pozwala odbiorcy na usystematyzowanie wypowiedzi nadawcy,
• ułatwia śledzenie jego wypowiedzi,
• pozwala szybko skorygować błędy w rozumieniu przekazu,
• ułatwia trzymanie się tematu,
• pokazuje nadawcy, jak jest rozumiany przez odbiorcę,
• zwalnia tempo rozmowy, co jest ważne zwłaszcza wtedy, gdy u osób rozmawiających 

zaczynają występować silne emocje.

V. WYJAŚNIANIE (KLARYFIKOWANIE)33

Kiedy doradca nie rozumie niekiedy bardzo złożonych i pogmatwanych wypowiedzi osób radzących 
się, prosi o dokładniejsze wyjaśnienia. Technika ta jest zbliżona do parafrazowania, ale zawiera do-
datkowe elementy: przyznanie doradcy, że nie rozumie wypowiedzi oraz prośbę o ponowne sformu-
łowanie, powtórzenie albo zilustrowanie wypowiedzi przykładem.

Doradca może powiedzieć:
• „Pozwoli Pan/Pani, że spróbuję krótko powiedzieć, czy zrozumiałem…”, albo „To nie jest 

dla mnie zupełnie jasne, czy mógłby Pan/Pani krótko powtórzyć i podać przykład?”.

VI. ODZWIERCIEDLANIE UCZUĆ34

Polega na mówieniu do klienta o jego uczuciach, np.: „Wygląda Pan/i na zachwyconego, (smutnego, 
szczęśliwego, zdenerwowanego itp.), gdy o tym Pan/i wspomina...” i oczekiwaniu na potwierdzenie 
lub zaprzeczenie tych spostrzeżeń, np.:

• „Majster na budowie ciągle mnie obserwował”– „Czuł Pan, że majster myśli, że nie jest Pan 
w stanie dobrze pracować i czuł się Pan przez to źle”.

• „Widzę, że bardzo poruszyła Panią ta sprawa”,
• „Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że był Pan wtedy bardzo zdenerwowany”.

31 L.M. Branner: Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, PTP, Warszawa 1984.
32 Op. cit.
33 B. Wojtasik: Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
34 Op. cit.
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• „Słyszę smutek w Pani głosie”. 

VII. WSPARCIE I BUDOWANIE  NADZIEI35

Wsparcie w trudnych sytuacjach obniża stres radzącego się. Najlepszym sposobem wsparcia jest 
akceptacja i umożliwienie swobodnego wyrażania uczuć, dzielenie się własnymi przeżyciami. Można 
także udzielić wsparcia klientowi, stosując upewniające go komunikaty, np.: „Potrafi być Pan/i roz-
sądny/a”, „Poradzi  sobie Pan/i”, „Może Pan/i rozwiązać swój problem”.

VIII. INTERPRETOWANIE WYPOWIEDZI36

Interpretowanie jest procesem wyjaśniania radzącemu się zdarzeń tak, aby mógł je zobaczyć na 
nowo, w innym świetle. Interpretacja dodaje do stwierdzeń osoby radzącej się nowe znaczenie przy-
pisane przez doradcę. Interpretacja pozwala na wyrażenie przypuszczeń doradcy dotyczących moty-
wów zachowania się klienta. 

Zazwyczaj interpretacje przedstawiane są w formie hipotez:
• „Czy nie uważa Pan/i, że to zachowanie było spowodowane niechęcią do kolegów?”.
• „Ciekawa jestem, czy dlatego Pan/i milczał, aby zwrócić na siebie uwagę?”.

IX. PODSUMOWANIE 
Służy do wypunktowania najważniejszych kwestii, o których była mowa. Ponieważ podczas rozmo-
wy porusza się wiele tematów, z których nie wszystkie dotykają meritum sprawy, podsumowanie 
pomaga usystematyzować przebieg rozmowy (to, co zostało powiedziane, które tematy wymagają 
rozwinięcia, jakie nasuwają się wnioski). Podsumowanie jest sprawdzianem, czy rozmówcy realizują 
pion założenia rozmowy oraz służy lepszemu zapamiętaniu poruszanych kwestii.

X. ASERTYWNOŚĆ
Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie. Zachowanie asertywne oznacza bezpośred-
nie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innych osób swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, 
przy jed noczesnym respektowaniu uczuć, postaw, opinii, praw i pragnień drugiej osoby. Asertywność 
oznacza szacunek dla siebie i innych. Należy rozumieć ją jako przeświadczenie, że nasze opinie, prze-
konania, myśli i uczucia są równie ważne jak opinie, przekonania, myśli i uczucia innych. Zachowanie 
asertywne (bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby uczuć, postaw i pra-
gnień) to sposób radzenia sobie z konfrontacją, krytyką lub niesprawiedliwością – czyli sytuacjami, 
które budzą w nas niepokój, postawę obronną i gniew37.

Strategie asertywne38

• Zacięta płyta – jest to technika szczególnie przydatna w rozmowie z osobą, która nie słucha na-
szych argumentów. Możemy ją stosować w takich sytuacjach, kiedy wyjaśnienia zachęcałyby jedynie 
rozmówcę do trwania przy własnym zdaniu, np. proszenie nas o rzecz, której nie chcemy, czy czasem 
nawet nie możemy zrobić. Najważniejsze w stosowaniu tej techniki jest precyzyjne wyrażenie swoich 
potrzeb – czego dokładnie chcemy lub czego sobie nie życzymy. Następnie spokojnie, ale stanowczo 
należy powtarzać swoją wypowiedź tyle razy, ile będzie konieczne, aby rozmówca się wycofał. Przy-
kład: Nie mogę tego zrobić, gdyż przekracza to moje upoważnienia. Mogę wykonać jedynie rzecz, 
która jest zgodna z moim zakresem obowiązków.

• Z treści na proces – jest to technika, którą można zastosować, kiedy rozmowa schodzi na inny 
tor. Pozwala ona przesunąć uwagę z aktualnego tematu na relacje pomiędzy nami a rozmówcą. Jest 

35 Op. cit
36 Op. cit
37 M. Król-Fijewska, Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993.
38 M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2007.
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szczególnie pomocna, gdy w rozmowie zaczynają dominować emocje. Można wówczas powiedzieć: 
Widzę, że obydwoje mówimy coraz głośniej i szybciej. To trudny temat dla nas obydwojga. Istotą 
tej techniki jest wypowiedzenie w sposób neutralny i bez wyrażania emocji (tak, aby rozmówca nie 
poczuł się zaatakowany, oceniany etc.) komentarza na temat tego, co dzieje się między rozmówcami.

• Chwila na oddech – jest to technika, którą warto stosować szczególnie w takich sytuacjach, kiedy 
rozmówca zadaje ważne pytania, wymagające namysłu. Aby nie żałować pochopnych odpowiedzi, 
warto dać sobie chwilę na zastanowienie. W tym celu można posłużyć się np. jedną z podanych 
poniżej wypowiedzi: To bardzo ważne, proszę pozwolić mi chwilę pomyśleć, gdyż nie chciałbym/
chciałabym wprowadzić Pana/Panią w błąd. Niezupełnie to rozumiem, powtórzmy to jesz cze raz, ale 
wolniej. Mam poczucie, że jest to ważna sprawa i wymaga głębszego przeanalizowania. Potrzebuję 
trochę czasu, aby się zastanowić.

• Odkładanie na później – technika ta staje się szczególnie użyteczna wówczas, gdy rozmowa jest 
zbyt agresywna lub przeciwnie – utknęła w martwym punkcie. Odkładanie na później może być rów-
nież dobrą strategią wtedy, gdy potrzebujemy trochę czasu na zastanowienie. Wystar czy powiedzieć: 
Myślę, że to bardzo trudny temat, proszę przyjść w przyszłym tygodniu, kiedy lepiej zapoznam się ze 
sprawą.

XII. SPRZĘŻENIE ZWROTNE (FEEDBACK)39

Feedback, czyli informacja zwrotna, jest szczególnie ważna w doradztwie, ponieważ jest metodą na-
prowadzającą słuchających na zachowania i działania najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Fe-
edback nie ma zatem charakteru wymuszającego, zapobiega stresującym pouczeniom i karom przy 
jednoczesnym wspieraniu danej osoby w procesie samopoznawania i wypracowywania rozwiązań. 
Informacje zwrotne dotyczące naszego Klienta – jak postrzegane są jego działania, jakie wrażenie 
wywołuje, jak jest odbierany – można przekazywać w sposób konstruktywny i niekonstruktywny.
• konstruktywne przekazywanie informacji – respektuje potrzeby drugiej strony, sprzyja temu, 
żeby kontakt stawał się coraz lepszy, dąży do porozumienia; jest to szczere, ale nie raniące drugiej 
strony wyrażanie własnych opinii,

• niekonstruktywne przekazywanie informacji – to stawianie własnych potrzeb ponad potrzeby 
drugiej strony; tym samym takie postępowanie prowadzi do zablokowania porozumienia, ponieważ 
druga strona czuje się zraniona, upokorzona i w takim stanie nie będzie skora do nawiązania współ-
pracy.

39 K. Górniak: Warsztat pracy doradcy zawodowego a komunikacja. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 29, MGiP, 
Warszawa 2004.
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KONSTRUKTYWNE INFORMACJE NIEKONSTRUKTYWNE INFORMACJE

1. Dotyczą konkretnych zachowań rozmówcy

Informacja wyrażona w ten sposób jest dla 
odbiorcy ważnym źródłem wiedzy o tym, jak 
podejmowane przez niego działania są odbie-
rane przez innych oraz jak wpływają na innych. 
Tym samym może on porównać własne inten-
cje i zamierzenia z tym, jak są odbierane, jaki 
skutek wywierają i jeśli wystąpią rozbieżności 
(i  n uzna to za słuszne) dokonać korekty wła-
snego postępowania. Tego typu informacje nie 
obrażają, nie są wyrazem braku szacunku i nie 
negują osoby jako całości, tylko jej konkretne 
zachowania. Np. „Nie podoba mi się, że zarów-
no wczoraj, jak i dzisiaj spóźnił się się Pan na 
nasze spotkanie”, „To zestawienie, które Pan 
przygotował, nie zawiera ogólnych wniosków”, 
„Nie lubię, kiedy palisz”.

1. Dotyczą ogólnych właściwości rozmówcy

Uogólniając nie dajemy partnerowi możliwo-
ści wyciągnięcia wniosków, wskazania co nam 
się w jego postępowaniu podoba (tak, aby te 
zachowania wzmacniał i doskonalił), a co nie. 
Zabrana mu zatem zostaje okazja do korekty 
własnych działań. Informacje tego typu są 
źródłem niepewności i wprowadzają niepokój. 
Szczególnie negatywne uogólnienia, np. „Ty 
jesteś leniwy”, „Pan nie szanuje innych”, „Pan 
jest egoistą”, „Pan jest do niczego”, utrudniają 
porozumienie, sprzyjają powstawaniu napięć 
i konfliktów; zazwyczaj odbierane są jako atak 
i pogwałcenie godności. Wywołują również 
negatywne emocje.

2. Dotyczą zarówno negatywnych, jak i pozy-
tywnych zachowań rozmówcy

Informacje udzielane drugiej stronie nie po-
winny być jednostronne, ponieważ człowiek 
nie jest ani całkowicie dobry, ani całkowicie zły. 
Posiadanie wiedzy zarówno o negatywnych, 
jak i pozytywnych konsekwencjach zachowań, 
ułatwia człowiekowi wybór tych zachowań, 
które spotykają się z aprobatą. Np. „Podoba 
mi się sposób, w jaki przygotowuje się Pan do 
naszych spotkań, ale nie lubię, gdy zostawia 
Pan porozrzucane papiery”.

2. Dotyczą tylko negatywnych lub tylko pozy-
tywnych zachowań rozmówcy

Takie informacje są jednostronne i nie do-
starczają jednostce wiedzy o niej samej. Mają 
formę etykietek, które trudno jest zmienić. 
Jednostka w takiej sytuacji nie może planować 
swoich przyszłych działań. Np. „Jest Pan wspa-
niały”, „Nie podoba mi się, że Pan się ciągle 
spóźnia”.

3. Opisują uczucia nadawcy

Opisywanie własnych uczuć, którym nie można 
zaprzeczyć (jeśli ktoś powie „jestem zdenerwo-
wany”, nikt nie może powiedzieć „to niepraw-
da, że jesteś zdenerwowany”) sprzyja większej 
otwartości i studzi tendencje obronne u dru-
giej strony. Np. „Czuję się upokorzona, kiedy...”, 
„Sprawia mi przyjemność, gdy...”.

3. Zawierają opinie, rady, polecenia

Tego typu informacje są najczęściej uznawane 
za atak, napaść, czy wywieranie presji. Spra-
wiają więc, że jednostka będzie koncentrować 
się nie na treści komunikatu, ale na odparciu 
ataku. W takiej sytuacji do głosu dochodzą 
często negatywne emocje, które blokują po-
rozumienie. Np. „Nigdy nie powinien Pan tego 
robić”, „Pana posunięcie było naganne”.

4. Są przekazywane bezpośrednio przez auto-
ra

Przekazywanie informacji bezpośrednio przez 
autora podwyższa jej wiarygodność i prowadzi 
do rzeczowej wymiany poglądów.

4. Są przekazywane przez osoby trzecie

Informacje sprawiają wtedy wrażenie dono-
su i jest je łatwo zakwestionować i odrzucić. 
Np. „Powiedziano mi, że Pan...”, „Pana żona 
poskarżyła mi się, że Pan...”.
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KONSTRUKTYWNE INFORMACJE NIEKONSTRUKTYWNE INFORMACJE

5. Są przekazywane bezpośrednio po zacho-
waniach, których dotyczą

Bezpośrednie komunikowanie sprawia, że za-
palna sytuacja może być natychmiast rozwią-
zana. Jest bardziej wiarygodne, ponieważ dane 
kwestie są znane obu stronom. Np. „Jest dla 
mnie nieprzyjemne, kiedy śmieje się Pan z mo-
ich wypowiedzi”.

5. Ich przekazanie jest odroczone w czasie

Odraczanie przekazywania informacji sprawia, 
że stają się one przestarzałe i nie będą wywie-
rać odpowiedniego wrażenia, np. można wtedy 
usłyszeć „To już nie jest ważne”. Powoduje 
także, że kumulowane są negatywne uczu-
cia, co może prowadzić do wybuchu agresji. 
Np. „Ostatnio ciągle się spóźniasz”, „Dlaczego 
na spotkaniu przed trzema tygodniami czytał 
Pan gazetę, zamiast mnie słuchać?”.

6. Dotyczą tych atrybutów odbiorcy, na które 
ma wpływ

Informacje muszą dotyczyć tych elemen-
tów w zachowaniu odbiorcy, bądź jego cech, 
na które ma wpływ i które może zmienić. 
Np. ”Pani nosi za krótkie spódnice”, „W tej po-
przedniej fryzurze było ci bardziej do twarzy”.

6. Dotyczą tych atrybutów odbiorcy, na które 
nie ma wpływu

Krytykowanie tych elementów w zachowaniu, 
czy stylu bycia partnera, które są poza zasię-
giem jeg o wpływów powoduje, że czuje się 
on urażonyi upokorzony. Np. „Pani ma krzywe 
nogi”, „Przestań się jąkać”.
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Konstruktywnemu i niekonstruktywnemu wyrażaniu informacji zwrotnych odpowiadają dwa 
typy komunikatów.

KOMUNIKAT „JA” KOMUNIKAT „TY”

Kładzie przede wszystkim akcent na emocje 
odbiorcy, z którymi jest trudno polemizować. 
Zapobiega eskalacji konfliktu, hamuje agresję 
drugiej strony.

Składa się z czterech elementów:

Ja czuję.... – miejsce na odczucia

kiedy ty.... – miejsce na powiedzenie o kon-
kretnym zachowaniu, które wywołało powyż-
sze uczucia

ponieważ.... – wyjaśnienie, dlaczego to zacho-
wanie wywołało te uczucia

i ja oczekuję, że...

Np. „Ja czuję się urażona, kiedy Pan mówi 
innym, że nie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków i niewłaściwe Pana traktuję, ponieważ 
poświęciłam temu zadaniu osiem godzin pracy 
i oczekuję, że na drugi raz, gdy będzie Pan miał 
wątpliwości, to porozmawia Pan bezpośrednio 
ze mną”.

Kładzie akcent przede wszystkim na drugą 
osobę, ma charakter oskarżający i atakujący. 
Zawiera uogólnienia, oskarżenia, pouczanie, 
ocenianie itp. 

Np. „Ty jesteś okropny”, „Ty flegmatyku, nicze-
go nie potrafisz nigdy zrobić na czas”, „Ty po-
stępujesz jak typowy karierowicz”.

Pozawerbalne środki wykorzystywane w rozmowie doradczej40

Do pozawerbalnych środków kształtowania rozmowy zalicza się wszystko to, co w rozmowie nie jest 
wyrażone słowami, a co jednak w jakiś sposób wpływa na tę rozmowę, a więc np.: sposób mówienia, 
wyraz twarzy, postawa ciała. Zachowanie pozawerbalne jest mniej sterowne, niż treść wyrażana sło-
wami, tym niemniej doradca powinien starać się również – w ramach swoich wypowiedzi – od czasu 
do czasu stosować środki pozawerbalne, aby w sposób korzystny wpłynąć na rozmowę.

Sposób mówienia

Udowodniono, że zależnie od tonu głosu, jego wysokości i szybkości mówienia, różnie oddziałuje 
się na partnera rozmowy. Stosunkowo stały ton i wolny sposób mówienia, są odczuwane jako sym-
patyczne i zmniejszające uczucie lęku. Poszukujący porady u doradcy mówiącego wolno i spokoj-
nie, z reguły będzie łatwiej mówił o sobie i swoich problemach, niż u doradcy mówiącego szybko, 
który przez taki sposób mówienia działa raczej onieśmielająco. Krótkie wypowiedzi takie jak: „aha”, 
„mhm”, „tak”, „naprawdę”, „och”, „rzeczywiście”, „czyżby”, „rozumiem”, „ach tak”, jeśli nie są uży-
wane w sposób zbyt stereotypowy i zbyt często, informują radzącego się, że słucha się go uważnie 
oraz dodają mu odwagi do dalszego mówienia. Ważną rolę w przebiegu rozmowy odgrywają również 
przerwy w mówieniu. Stosowanie przerw wwymaga bardzo dobrej umiejętności wczucia się w prze-
życia, tak aby móc odróżnić przerwy, których poszukujący porady potrzebuje na zastanowienie się  
nad tym, co chce powiedzieć. Doradca często odczuwa dłuższe milczenie jako nieproduktywną dziu-
rę w rozmowie, albo obawia się, że może sprawić niekorzystne wrażenie osoby ospałej. W rzeczy-
wistości poszukujący porady często potrzebuje przerwy na zastanowienie się, aby lepiej zrozumieć 
pewne powiązania, uporządkować nowe wrażenia i zbliżyć się do konkluzji.

40 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 5, KUP, Warszawa 1996.
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Wyraz twarzy

O powstaniu sympatii lub antypatii decyduje – poza głosem, postawą ciała, wyglądem zewnętrznym 
– także wyraz twarzy. Dlatego też przy powitaniu przede wszystkim nie powinno brakować przy-
jaznego uśmiechu. Poza tym mimika powinna zmieniać się w zależności od sytuacji w rozmowie. 
Doradca powinien również zwracać uwagę na to, jak często i jak długo utrzymuje kontakt wzrokowy 
z poszukującym porady. Jak pisze K. Górniak41, utrzymanie kontaktu wzrokowego jest podstawą ko-
munikacji. Wzrok umożliwia nawiązanie i podtrzymanie relacji, jest wyrazem zainteresowania i za-
chęty dla partnera do kontynuowania rozmowy. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego oznacza zgodę 
i akceptację dla drugiej osoby i danej sytuacji. Kontakt wzrokowy powinien być utrzymywany przez 
około 60% czasu trwania rozmowy. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego nie może jednak oznaczać 
uporczywego wpatrywania się w partnera (powyżej 10 sekund), ponieważ takie zachowanie zosta-
nie potraktowane jako zagrożenie i będzie wywoływać wrażenie przesłuchania, a nie rozmowy. Zbyt 
długie jednorazowe utrzymywanie wzroku na drugiej osobie, może być także odebrane jako objaw 
dominacji.

Doradca zawodowy powinien zatem tak prowadzić rozmowę, żeby przede wszystkim umożliwiać 
klientowi nawiązanie kontaktu wzrokowego, ale równocześnie nie stwarzać sytuacji przymusu. Pa-
miętajmy, że spojrzenie może wyrażać zarówno aprobatę, jak i jej brak. W naszych oczach można 
wyczytać rozbawienie lub powagę oraz skupienie na tym, co mówią inni.

Gestykulacja i postawa ciała42

Gestykulacja i postawa ciała mogą świadczyć o otwartości, bądź zamknięciu na drugą osobę, mogą 
wyrażać stosunek do wypowiadanych kwestii, być nośnikiem informacji o stanie emocjonalnym, 
informować o statusie rozmówcy, ale przede wszystkim podkreślają wagę wypowiadanych słów. 
Swobodna i intensywna gestykulacja świadczy o pozytywnych uczuciach, a to wywołuje wzajemną 
sympatię i chęć współdziałania u innych. Doradca zawodowy nie powinien zatem nadmiernie po-
wściągać swojej gestykulacji, choć też nie powinien przytłaczać nią klienta. „Zrozumiałe, że doradca 
nie powinien wykonywać nerwowych ruchów, jak np.: mazanie długopisem albo nerwowe bawienie 
się jakimś przedmiotem, bo powoduje to powstanie wrażenia niepokoju, nudy albo zniecierpliwie-
nia. Jeśli siedzi się wygodnie i w rozluźnionej pozycji, jest mu łatwiej przysłuchiwać się wypowie-
dziom radzącego się. Poszukujący porady z kolei odnosi wrażenie, że doradca rzeczywiście ma dla 
niego czas. Dzięki temu on sam czuje się również bardziej rozluźniony i może zachowywać się równie 
naturalnie. Rozluźnienie, jakie powinien wyrażać doradca, nie powinno być oczywiście przesadne, 
ponieważ sprawiać to może wrażenie niezaangażowania i senności. Korzystne jest, jeżeli doradca od 
czasu do czasu w trakcie rozmowy zmienia swoją pozycję, na przykład nachylając się kierunku roz-
mówcy, wyrażając w ten sposób szczególne zainteresowanie.”43 

Poniższe zestawienie pokazuje: w jaki sposób można zyskać przychylność i skłonić klienta do nawią-
zania pozytywnego kontaktu i współdziałania oraz jakie gesty i zachowania mogą działać zniechę-
cająco na klienta.44

41 K. Górniak: Warsztat pracy doradcy zawodowego a komunikacja. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 29, MGiP, 
Warszawa 2004.
42 Op. cit.
43 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 5, KUP, Warszawa 1996
44 Warsztat pracy doradcy zawodowego o komunikacja. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 29, MGiP, Warszawa 2004.
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przyjazne
nastawienie zrównoważenie zachowania 

defensywne wyniosłość

uśmiech na twarzy, 
kiwanie głową, gdy 
druga osoba mówi, 
otwarte dłonie, przy-
bliżanie i pochylanie 
się ku drugiej osobie, 
żywa i spontanicz-
na gestykulacja, nie 
marszczenie czoła, 
siedzenie obok drugiej 
osoby

pochylanie głowy 
w bok, utrzymywanie 
kontaktu wzrokowego 
przez ¾ czasu trwania 
rozmowy, podpieranie 
głowy,  głos spokoj-
ny i dźwięczny, ręce 
i nogi nie skrzyżowa-
ne, nie zasłanianie 
twarzy rękoma

brak kontaktu wzroko-
wego, zaciśnięte pię-
ści, nerwowe ruchy, 
np. ciągłe pocieranie 
nosa, zakładanie nogi 
na nogę, odchylenie 
się od rozmówcy, na-
prężenie ciała, kręce-
nie głową, skrzyżowa-
ne ręce

uporczywe wpatrywa-
nie się w drugą osobę, 
ironiczny uśmiech, 
przedrzeźnianie, pod-
noszenie brwi, patrze-
nie znad okularów, 
wskazywanie, uderza-
nie pięścią w stół, za-
ciskanie dłoni w pięść, 
przerywanie, zasłania-
nie się papierami lub 
innymi przedmiotami, 
wskazywanie palcem, 
stanie nad daną oso-
bą, chodzenie dookoła 
danej osoby

Poniższa tabela pokazuje, jak twoja „mowy ciała” wpływa na wrażenia klienta.45

Klient będzie postrzegał Ciebie jako osobę:

agresywną niepewną niespokojną przyjazną i chętną 
do współpracy

wtedy, kiedy Twoje ciało przesyła następujące sygnały:

O
CZ

Y

wpatrujesz się w roz-
mówcę, nie prze-
rywając kontaktu 
wzrokowego pomi-
mo jego zakłopota-
nia; rzadko mrugasz 
oczami; patrzysz 
„z góry”, np.: „znad” 
okularów

unikasz patrzenia na 
drugą osobę; spo-
glądasz w dół przez 
dłuższy czas

rozglądasz się co 
chwilę często mru-
gając powiekami; 
błądzisz spojrzeniem 
po twarzy rozmówcy  
i po przedmiotach 
otaczających go, nie 
zawieszając nigdzie 
wzroku na dłużej

patrzysz swobod-
nie w twarz drugiej 
osoby, unikając 
nadmiernego wpa-
trywania się

TW
AR

Z 
I G

ŁO
W

A

unosisz nadmier-
nie brwi albo masz 
twarz nieruchomą, 
sztywną, z przy-
mrużonymi oczami 
i „fałdami gniewu” 
nad nosem

odwracasz głowę, 
gdy nastąpi kontakt 
wzrokowy; uśmie-
chasz się nieśmiało, 
lecz twój uśmiech 
szybko gaśnie, przy-
gryzasz wargi, masz 
napięte mięśnie 
twarzy

wycierasz pot z czo-
ła; oblizujesz i przy-
gryzasz wargi

masz twarz rozluź-
nioną, uśmiechasz 
się; kiwasz głową, 
gdy osoba mówi

45 E. Łodygowska, K. Rajewska: Psychologia kontaktu z klientem. KAW, Warszawa 2001



40

Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

Klient będzie postrzegał Ciebie jako osobę:

agresywną niepewną niespokojną przyjazną i chętną 
do współpracy

wtedy, kiedy Twoje ciało przesyła następujące sygnały:

RĘ
CE

 I 
RA

M
IO

N
A

podczas rozmowy 
postukujesz pięścią 
w stół lub trzymasz 
w ręce długopis; 
wymierzasz w stronę 
klienta wyprostowa-
ny palec wskazujący 
lub wymachujesz 
nim

zaciskasz dłonie 
w pięści; obgryzasz 
paznokcie; często 
dotykasz różnych 
części twarzy albo 
bawisz się przedmio-
tami, np.: zgniatasz 
papier lub skubiesz 
i drzesz go na drob-
ne kawałki

wykonujesz wiele 
ruchów rękoma, 
np.: często zaciskasz 
i otwierasz dłonie; 
drapiesz się, popra-
wiasz włosy, bie-
rzesz do ręki różne 
przedmioty po to, 
żeby je za chwilę 
odłożyć, wykonujesz 
wiele chaotycznych, 
pozbawionych celu 
ruchów

masz swobodne, 
otwarte dłonie, cza-
sami dotykasz ręką 
twarzy

PO
ZY

CJ
A 

CI
AŁ

A

stoi nad siedzącym 
rozmówcą lub cho-
dzi dookoła niego, 
zmuszając go tym 
samym do patrzenia 
w górę; siedzi wy-
prostowany, sztywny 
lub z rękoma sple-
cionymi za głową 
i wyciągniętymi 
przed siebie nogami

jest skulony; odchy-
lony od rozmówcy; 
ręce mogą obejmo-
wać brzuch, głowa 
jest wciśnięta w 
ramiona, siedzi bo-
kiem lub półbokiem 
do drugiej osoby

często zmienia pozy-
cję ciała – wierci się, 
kręci; stuka stopą 
w podłogę (ruch 
„szycia na maszy-
nie”)

gdy stoi, jest swo-
bodnie wyprosto-
wany; gdy siedzi, 
na przemian pochyla 
się lub odchyla od 
klienta w zależności 
od ruchu jego ciała; 
nie wierci się

GŁ
O

S

mówi głosem gło-
śnym, stanowczym, 
nie dopuszczają-
cym sprzeciwu lub 
arogancko-napa-
stliwym, czy iro-
nicznym; używa 
zwrotów: „Powinien 
pan”, „Musi pan”

mówi głosem ci-
chym, niepewnym, 
niedosłyszalne są 
końcówki zdania, 
robi długie przerwy 
lub przerywniki typu 
„yyyy”, „eeee”

mówi w nierównym 
tempie – raz bardzo 
szybko, raz zastana-
wiając się; chrząka, 
wzdycha, pokasłuje,

mówi głosem cie-
płym, zmieniającym 
się od stonowanego 
w energiczny, w za-
leżności od omawia-
nego tematu; unika 
wykrzykników

DY
ST

AN
S 

FI
ZY

CZ
N

Y podchodzi bardzo 
blisko do klienta, 
narusza jego prze-
strzeń nawet, gdy on 
się odsuwa

jest w dużym od-
daleniu od klienta; 
kiedy klient przybliża 
się do niego, natych-
miast odsuwa się

szybko przysuwa się 
i odsuwa od klienta, 
robi to w sposób 
nieadekwatny do 
nastroju czy poru-
szanego tematu

stara się znaleźć 
optymalny dystans 
do rozmowy, powoli 
i spokojnie reaguje 
na przybliżanie i od-
dalanie się klienta
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TESTY I KWESTIONARIUSZE W PORADNICTWIE ZAWODOWYM
Rozpoczynając pracę z klientem 50+, doradca zawodowy dokonuje wyboru odpowiednich narzędzi 
doradczych (ankiety, testy, kwestionariusze) uwzględniając przy tym zasoby klienta, jego ogranicze-
nia, samoocenę. Stosując w swojej praktyce testy i kwestionariusze doradca zawodowy powinien 
mieć na uwadze, że są to narzędzia pomocne w jego pracy, ale stanowią tylko jeden ze sposobów 
gromadzenia i dostarczania informacji klientowi. W procesie doradczym metody i techniki oraz pro-
cedury powinny wzajemnie się uzupełniać: jeśli danego celu nie można osiągnąć przy wykorzystaniu 
jednej metody, należy użyć innej, a wady jednych metod można rekompensować zaletami innych. 

Przed zastosowaniem danej metody doradca zawodowy powinien odpowiedzieć sobie na następu-
jące pytania: 

 - czy metoda umożliwi  osiągnięcie wyznaczonych celów?, 
 - czy metoda będzie właściwa dla grupy wiekowej – w tym przypadku: osób 50+. 

Poniżej prezentujemy wybrane narzędzia wraz z opisem ich zastosowania w pracy z klientami 50+. 

Załącznik nr 1 Kwestionariusz oczekiwań Kandydata na szkolenia

Doradca zawodowy stosuje kwestionariusz aby poznać oczekiwania klienta 50+ przystępującego do 
projektu.

Imię i nazwisko Kandydata 

……………………………………………………………….

Data wypełnienia kwestionariusza

………………………………………………………………….

Kwestionariusz oczekiwań Kandydata na szkolenia

Szanowni Państwo, 

Przed zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w szkoleniach, realizowanych w projekcie „Zrozu-
mieć seniora – kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku 
+50”, chcemy poznać Państwa oczekiwania. Dlatego też prosimy o udzielenie szczerych i rozwinię-
tych odpowiedzi na pytania poprzez zakreślenie odpowiedzi i/bądź uzupełnienie treści.

1. W jakim szkoleniu chce Pani/Pan wziąć udział:
• Nauka obsługi komputera
• Księgowość komputerowa
• Spawanie

Chcę wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ (prosimy o podanie uzasadnienia zainteresowania 
właśnie takim szkoleniem) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………….…………………………………………………
………………………..…………………………………………………………....................................................................

2. Wykształcenie oraz posiadany zawód wyuczony (proszę podkreślić właściwe i wpisać 
zawód):

• podstawowe 
• zasadnicze (uzyskany zawód)  ………………………………………………..
• średnie (uzyskany zawód)  ………………………………………………..
• pomaturalne (uzyskany zawód)  ………………………………………………..
• wyższe (uzyskany zawód)  ………………………………………………..



42

Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

3. Jaki był ostatni wykonywany przez Panią/Pana zawód i kiedy ostatnio go Pani/Pan 
wykonywał(a) (proszę wpisać faktycznie wykonywany zawód lub zajmowane stanowisko i rok)

………………………………………………………………..................……………………………………………………………………

4. Jak długo pracował(a) Pani/Pan w tym zawodzie?

…………………………………………………………………………………………...................………………………………………..

5. Czy chciałaby Pani/Pan nadal pracować w tym zawodzie? (proszę zakreślić odpowiednio 
i uzasadnić swoją odpowiedź).

TAK, ponieważ …………………………………………………………………………..………………………………….……………
……..………………………………………………………..…………………………………………………………..........................

NIE, ponieważ …………………………………………………………………………..………………………………….……………
……………………………………………………………..……………………………………………………...........................…….

6. Jeśli zaznaczył(a) Pani/Pan odpowiedź NIE, prosimy o podanie w jakim zawodzie, na jakim 
stanowisku chciałaby Pani/Pan pracować.

…………………………………………………………………………..……………………………...............…………………………….

7. Czy skłonna/y jest Pani/Pan przekwalifikować się, aby zwiększyć swoje szanse na 
zatrudnienie?

TAK (w jakim kierunku?)  ………………………………………………………..…………………………...................……….

NIE (dlaczego?) …………..………………………………………………………………………………………….…….………………

8. Czy uczestniczył (a) Pan(i) już w szkoleniach zawodowych?

TAK (jakich?) ……………………………….................………………………..………………………….………………………….

NIE (dlaczego?) …………..................………………………………………………………………………………………….…….

9. Jak ocenia Pani/Pan szkolenia zawodowe, w jakich brał (a) Pani/Pan udział?

pozytywnie  

negatywnie (dlaczego?) ……………………………………………………………………………………………………………….

nie mam zdania

10. Które z wymienionych form pomocy zaoferowano Pani/Panu w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy? (proszę właściwe zakreślić – można zakreślić więcej niż jedną 
odpowiedź):

• otrzymałem/łam ofertę pracy 
• zaproponowano mi szkolenie z zakresu …………………………………………………………………….
• wypłacano jedynie zasiłek 
• skierowano do ośrodka pomocy społecznej 
• zaproponowano prace interwencyjne 
• zaproponowano roboty publiczne 
• nic nie zaproponowano
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11. Jakie czynniki według Pana/Pani oceny decydują o otrzymaniu zatrudnienia?  
(proszę właściwe zakreślić):

• odpowiednie wykształcenie 
• wysokie kwalifikacje zawodowe 
• staż i doświadczenie zawodowe 
• młody wiek i dyspozycyjność 
• szerokie znajomości 
• zdolności interpersonalne

12. Dlaczego według Pani/Pana nie może Pani/Pan znaleźć pracy?
• nie ma ofert pracy, które by mi odpowiadały 
• nie mam kwalifikacji, których poszukują pracodawcy 
• mam zawód, w którym szczególnie trudno znaleźć pracę 
• z powodu złego stanu zdrowia
• z powodu wieku 
• z powodu płci  
• nie mam odpowiednich znajomości 
• nie mam odpowiedniego wykształcenia

13. Mój obecny cel zawodowy to (prosimy o dokończenie zdania):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...................................................…

14. Prosimy o wyobrażenie sobie, że jest Pani/Pan pracodawcą i dokończenie następującego 
zdania:

Pracownik w starszym wieku to dla mojej firmy/zakładu pracy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................................................................…….

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Załącznik nr 2 Kwestionariusz rozmowy doradczej – wywiadu

Przeprowadzając rozmowę doradczą z klientem doradca posługuje się kwestionariuszem wywiadu. 

Kwestionariusz rozmowy doradczej – wywiadu

1. Obecna sytuacja zawodowa/status na rynku pracy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Okres pozostawania bez pracy: ……………………………………………………..............………………....…………….

2. Co było przyczyną utraty dotychczasowego miejsca pracy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. Doświadczenie zawodowe - zawód wykonywany, ostatnio zajmowane stanowisko, rodzaj 
wykonywanej pracy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe – ile lat, na jakim stanowisku 
(rekomendowane jest wskazanie 2-3 ostatnich miejsc/stanowisk pracy w tym również 
nieformalnej aktywności zawodowej, prace dorywcze, sezonowe)

Posiadane doświadczenie zawodowe ogółem:  …………………..…………………. lat/lata

Ostatnio zajmowane stanowisko/wykonywany zawód: …………………………..………….…………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……..

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

4. Posiadane kwalifikacje z naciskiem na umiejętności (zawód wyuczony, wykształcenie, 
wiedza z zakresu…, uprawnienia zawodowe, szkolenia, posiadane umiejętności zawodowe lub 
o znaczeniu zawodowym)

Zawód wyuczony: …………………………………………………………………………….…..…….......…….…………………..

Umiejętności i wiedza o znaczeniu zawodowym: …………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Zainteresowania pozazawodowe, uzdolnienia, sposób spędzania wolnego czasu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Znajomość obsługi komputera

tak (w zakresie jakich programów)

podstawowa: ………………………………………………………………………..……..………......................................…

średnio zaawansowana: ………………………………………………..........................................………………………

zaawansowana …………………………………………………………………….............................................……………

nie

7. Inne informacje istotne dla procesu doradczego w tym m.in. :

stan zdrowia – przeciwwskazania i ograniczenia zdrowotne, w tym problemy zdrowotne unie-
możliwiające dalsze wykonywanie dotychczasowego zawodu,

stopień niepełnosprawności, sytuacja rodzinna i ekonomiczna.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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8. Dotychczasowe doświadczenia Kandydata związane z poszukiwaniem pracy (metody, 
sposoby, aktywność).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Co jest – według Kandydata problemem  w znalezieniu pracy? Jakie trudności wystąpiły, 
z jakimi barierami  podczas poszukiwania zatrudnienia miał do czynienia Kandydat?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Czy Kandydat potrafi nazwać swój problem zawodowy?

TAK – „mój problem zawodowy to: 

…………………………………………………………………………………………………........…….…………………………………..”

NIE – dlaczego? ………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………......................

11. Postawa i plany Kandydata dotyczące własnej  przyszłości zawodowej. 

Preferowany zawód (zadania, czynności, obowiązki)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plany zawodowe i edukacyjne (jakie kwalifikacje Kandydat chce uzyskać, preferowane kierunki 
szkoleń):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podniesienie, poszerzenie kwalifikacji w dotychczasowym zawodzie:

TAK – dlaczego …………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………....................................................………….

NIE – dlaczego ……………………………………………………………………………..........................……………………….

Przekwalifikowanie się

TAK – dlaczego …………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………....................................................…….

NIE – dlaczego ……………………………………………………………………………………………………...........................
............................………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Oczekiwania związane z udziałem w projekcie. Preferencje Uczestnika dotyczące szkolenia 
zawodowego (jakie kwalifikacje i dlaczego chce uzyskać).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
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13. OPINIA DORADCY ZAWODOWEGO NA TEMAT KANDYDATA I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
UDZIAŁU W PROJEKCIE 

PROBLEM ZAWODOWY Kandydata w opinii Doradcy zawodowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY POTENCJAŁU I POTRZEB KANDYDATA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rekomenduję zakwalifikowanie Kandydata do udziału w projekcie ponieważ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Doradcy zawodowego: ……………………………………………………

Załącznik nr 3 Kwestionariusz samooceny dostosowany do potrzeb klientów 50+.

Ważną rolę w kształtowaniu życia zawodowego odgrywają zainteresowania. Posiadanie określo-
nych zainteresowań powoduje, że osoba poświęca więcej uwagi pewnym dziedzinom wiedzy, często 
i chętnie podejmuje działania z nimi związane. Doradca pomaga w określeniu obszaru zainteresowań 
poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń, dokonanych wyborów, może również zapropono-
wać klientowi wykonanie testów badających zainteresowania. Bardzo przydatne dla osób szuka-
jących pomysłów na pracę jest wskazanie przez doradcę zawodów znaczenia zainteresowań zawo-
dowych. Można spotkać wiele różnych podziałów zainteresowań. Jedną z bardziej znanych teorii 
zawodowych uwzględniających zainteresowania jest teoria Johna Hollanda. Samo przedstawienie 
klientowi i omówienie teorii Hollanda może być bardzo przydatne w procesie podejmowania przez 
niego decyzji.46 

Kwestionariusz samooceny dostosowany do potrzeb klientów 50+47

Poniżej znajduje się 90 stwierdzeń. Zaznacz kółkiem numery tych zdań, z którymi się zgadzasz i które 
są zgodne z Twoimi opiniami i sposobem myślenia.

Odpowiedzi zaznaczaj bez dłuższego zastanawiania się.
1. Wygląd jest dla mnie ważną rzeczą.
2. Jestem osobą analizującą szczegóły.
3. Muzyka, kolory, piękno każdego rodzaju, mogą wpłynąć na moje usposobienie.
4. Lubię pracę z ludźmi.
5. Wiem, że mam wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość.
6. Do działania i pracy potrzebuję jasnych zasad i reguł.
7. Jestem osobą samodzielną. Potrafię pracować w budownictwie.
8. Mogę godzinami o czymś myśleć.
9. Doceniam piękne otoczenie. Kolory i formy znaczą dla mnie bardzo dużo. 

46 M. Mrozek, Praca z klientem dorosłym, ABC doradcy zawodowego, KOWEZIU 2009.
47 Kurs Inspiracji. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 7.
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10. Kocham towarzystwo. 
11. Lubię rywalizację.
12. Przed rozpoczęciem pracy muszę wcześniej przygotować stanowisko pracy. 
13. Lubię pracować rękami. 
14. Nowe rozwiązania i zadania w pracy dają mi zadowolenie. 
15. Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz moim twórczym zdolnościom.
16. Doceniam możliwość dzielenia moich osobistych spraw z innymi. 
17. To, że jestem najważniejszą osobą w grupie, daje mi zadowolenie. 
18. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie szczegóły w mojej pracy. 
19. Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy. 
20. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania kreatywności.
21. Lubię ubierać się nietradycyjnie, zmieniać się zgodnie z modą.
22. Często wyczuwam, gdy jakaś osoba odczuwa potrzebę rozmowy. 
23. Lubię organizować pracę ludzi i być ich liderem. 
24. Rutyna pomaga mi w ukończeniu pracy. 
25. Lubię kupować rzeczy, które inspirują mnie do kontynuowania pracy. 
26. Czasami mogę siedzieć godzinami i pracować nad rozwiązaniem problemów,  

czytać lub myśleć o życiu.
27. Potrafię wyobrazić sobie rzeczy i zjawiska. 
28. Czuję się dobrze, kiedy zajmuję się innymi ludźmi. 
29. Lubię, gdy dają mi kredyt zaufania w pracy. 
30. Jestem podbudowany, wiedząc, że dobrze i starannie rozwiązałem powierzone zadanie.
31. Chciałbym najchętniej być sobą i wykonywać rzeczy praktyczne, pracować rękami.
32. Poszerzam swoją wiedzę czytając książki w interesujących mnie dziedzinach.
33. Lubię wprowadzać w życie nowe pomysły. 
34. W sytuacji, gdy mam jakieś problemy z innymi, preferuję rozmowę i znalezienie rozwiązania.
35. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko. 
36. Lubię sytuacje, które wymagają ode mnie podejmowania decyzji i brania za nie 
odpowiedzialności. 
37. Lubię dyskutować. 
38. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę działania. 
39. Lubię zmieniać otoczenie tak, aby uczynić je innym i specjalnym. 
40. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać. 
41. Kiedy proponuję plan, wolę żeby inni zajmowali się szczegółami. 
42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, w którym przebywam. 
43. Praca na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii. 
44. Jestem dociekliwy w zrozumieniu problemów.
45. Podoba mi się, że moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczuć. 
46. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by byli bardziej ludzcy wobec siebie.
47. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest dla mnie niezmiernie ciekawe.
48. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje kierownictwo. 
49. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne. 
50. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi. 
51. Jestem wrażliwy na piękno natury. 
52. Bliskie stosunki z innymi są dla mnie ważne. 
53. Lepsze stanowisko i awans są dla mnie ważne. 
54. Efektywność to coś dla mnie – pracować określoną ilość godzin każdego dnia.
55. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porządkiem.
56. Książki zmuszające do myślenia zawsze poszerzają moje horyzonty. 
57. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina. 
58. Interesują mnie problemy innych osób. 
59. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość wpływania na innych ludzi. 
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60. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do najdrobniejszego szczegółu.
61. Solidna, fizyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi. 
62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne w zakresie interesujących mnie 

tematów.
63. Nie chcę być jak inni, lubię robić rzeczy inaczej. 
64. Jestem osobą niosącą pomoc innym ludziom. 
65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy dalej. 
66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy coś zaczynam. 
67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik.
68. Ludzie aktywni stymulują mnie do działania.
69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie.
70. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrzebują pomocy.
71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły.
72. Nie znoszę, kiedy ktoś bez przerwy zmienia metody, kiedy akurat kończę wykonywanie pracy.
73. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach „podbramkowych”.
74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe.
75. Lubię organizować  happeningi, imprezy i zebrania.
76. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają na samotnych  

i bez przyjaciół.
77. Lubię działać.
78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone.
79. Uważam, że uprawianie sportu wpływa na zdrowie.
80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość.
81. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś niezwyczajnego.
82. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy.
83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz z nową energią 

i entuzjazmem.
84. Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode mnie oczekują.
85. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by poznać zasady ich funkcjonowania.
86. Umiem panować nad stresem. 
87. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez pięknych rzeczy wokół mnie.
88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by opowiedzieć o swoich problemach.
89. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych możliwości.
90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwym.

Wyniki testu do samooceny 

Należy zakreślić te same liczby, które zostały zakreślone w kwestionariuszu samooceny.

R B A S P K

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42



Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

49

R B A S P K

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90

Zapisz liczbę cyfr zakreślonych w każdej kolumnie:

R______B______A______ S______P______K______

Wpisz litery, które otrzymały największą liczbę punktów:

l.______2.______3.______

6 typów osobowości według Hollanda:

Typ społeczny:

mocną stroną są: uzdolnienia werbalne, zdolność do pracy z ludźmi, pomaganie, nauczanie, uzdol-
nienia handlowe, empatia; słabe strony – manualne, techniczne, naukowe; rozwiązuje problemy 
kierując się uczuciami.

Typ realistyczny:

mocną stroną są: koordynacja ruchowa, zręczność, zdolności techniczne, mechaniczne, inteligencja, 
opanowanie, logika myślenia; słabe strony – społeczne, oświatowe, czasami nadmierne podporząd-
kowywanie się, identyfikowanie z osobami posiadającymi władzę, wpływy.

Typ intelektualny:

mocną stroną są: zdolność do abstrakcyjnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, zdol-
ności intelektualne, umiejętność korzystania z zasobów informacji, precyzja, dociekliwość; słabe 
strony – aspołeczność, brak tradycjonalizmu, czasami zbytnie komplikowanie prostych sytuacji, przy-
wództwo, perswazja.

Typ konwencjonalny:

mocną stroną są: zdolność do eksponowania siebie i swoich celów, kompetencje urzędnicze, obli-
czeniowe, dokładność, logika myślenia, odpowiedzialność; słabe strony – konformizm, uzdolnienia 
artystyczne, defensywność, brak elastyczności.
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Typ przedsiębiorczy:

mocną stroną są: umiejętności motywowania i pobudzania innych do działania, kierowanie innymi, 
przywództwo, elokwencja, towarzyskość, kompetencje organizacyjne; słabe strony – naukowe, do-
minacja, podejmowanie czasami zbyt dużego ryzyka, agresywność.

Typ artystyczny:

mocną stroną są: kreatywność, poczucie estetyki, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy 
i nietypowy, bogata wyobraźnia, ekspresyjność, oryginalność; słabe strony – emocjonalny niepokój, 
niedostateczna socjalizacja, niezorganizowanie, nadmierna emocjonalność, zbyt duża potrzeba nie-
zależności, kompetencje urzędnicze.

Obszary zainteresowań zawodowych48

I. Obszar zainteresowań zawodowych – społeczny
Typ społeczny cechuje otwartość na kontakty z ludźmi, chęć przywództwa, zainteresowanie ludźmi, 
uczuciowość, potrzeba spełniania się, odpowiedzialność. W pracy z innymi używa uczuć, słów, idei. 
Posiada umiejętność wczuwania się, rozumienia spraw, jest otwarty, naturalny, taktowny, lubi poma-
gać innym. Rozwiązuje problemy zawodowe kierując się uczuciami. Wartości ważne w pracy to: rów-
ność, poczucie własnej godności, wyrozumiałość i uczynność. Osoba reprezentująca typ społeczny 
określana jest jako: wpływająca na innych, pomagająca, idealistyczna, uprzejma, cierpliwa, przeko-
nywująca, współpracująca, empatyczna, przyjazna, wielkoduszna, odpowiedzialna, uspołeczniona, 
taktowna, rozumiejąca i ciepła. Posiada uzdolnienia i talenty społeczne, kompetencje interpersonal-
ne oraz umiejętność obchodzenia się z ludźmi, ale często brakuje jej uzdolnień technicznych. 

Przykładowe czynności odpowiednie dla osoby reprezentującej typ społeczny: pomaganie innym 
w ich problemach, uczenie w szkole, opiekowanie się pacjentami chorymi umysłowo, praca społecz-
na. 

Do przykładowych kompetencji należą: łatwość rozmowy z każdym człowiekiem, pomaganie lu-
dziom, którzy są wytrąceni z równowagi lub w kłopotach, pomaganie innym w uczeniu ludzi, osiąga-
nie lepszych wyników w pracy z ludźmi niż w pracy z przedmiotami, ideami.

Cele życiowe pomaganie innym; ponoszenie ofiary dla innych; kompetentny  
nauczyciel lub terapeuta

Wartości równość, poczucie własnej godności, wyrozumiałość, uczynność

Samoocena lubiący pomagać innym, rozumiejący innych, zdolności do naucza-
nia, działalność społeczna i etyczna

Uzdolnienia i kompetencje społeczne, kierownicze i handlowe, interpersonalne, oświatowe,  
stosunki międzyludzkie

Preferowane zachowania manipulowanie innymi w celu rozwoju, informowania, szkolenia,  
leczenia lub oświecenia

Słabe strony manualne, techniczne, naukowe

48 R. Lamb, P. Hurst, R. Kennedy (1996). Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 
nr 6. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
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II. Obszar zainteresowań zawodowych – badawczy
Jest to osoba o wyraźnych zainteresowaniach badawczych, którą cechuje: niezależność, ciekawość 
świata, intelektualizm, chęć analizowania swoich myśli i uczuć, brak tradycjonalizmu. Takie oso-
by korzystają z zasobu informacji, posiadają powiązania z ludźmi i rzeczami, stosują przyrządy do 
badania idei, posiadają zdolności intelektualne, umiejętność logicznego myślenia. Osoby te lubią: 
studiowanie, wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne problemy, gdyż są zaintere-
sowane adekwatnym odbiorem, rozumieniem i przewidywaniem otaczającej rzeczywistości. Dają 
sobie świetnie radę z analizowaniem zarówno otaczającej rzeczywistości, jak też abstrakcyjnych pro-
blemów. Potrafią być wnikliwe, sprawnie kojarzyć odległe nawet fakty, wyciągać poprawne wnioski 
i dokonywać syntez. Osoby te mają otwarty umysł i ciekawość otaczającego świata. Szybko się uczą. 
Posiadają uzdolnienia matematyczne i naukowe, kompetencje analityczne i werbalne, ale często 
brakuje im uzdolnień przywódczych. Wykonują zawody, które wiążą się z czynnościami analityczny-
mi i intelektualnymi, których celem jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, tworzenie lub 
wykorzystywanie wiedzy. Są określane jako: analityczne, ostrożne, praktyczne, niezależne, dokład-
ne, racjonalne, powściągliwe, niezrozumiałe, mające wgląd w siebie. Obszar zainteresowań badaw-
czych wskazuje także prawdopodobną łatwość przekwalifikowania się i nabycia nowych kompetencji 
i umiejętności zawodowych.

Cele życiowe wynajdywanie wartościowych produktów; teoretyczny wkład 
do nauki

Wartości inteligencja, logiczność, ambicja, mądrość, nauka

Samoocena zdolności matematyczne, szkolne, intelektualne

Uzdolnienia i kompetencje naukowe i pedagogiczne, matematyczne

Preferowane zachowania badanie zjawisk: fizycznych, biologicznych, kulturowych

Słabe strony przywództwo, perswazja

Przykładowe kompetencje: przeprowadzanie eksperymentu naukowego lub badań empirycznych, 
interpretowanie wzorów chemicznych, korzystanie z komputera w badaniach naukowych, rozumie-
nie roli DNA w genetyce.

Przykładowe czynności do wykorzystania w życiu zawodowym: czytanie książek naukowych, praca 
w ośrodku naukowym lub badawczym, stosowanie matematyki w problemach badawczych, zajmo-
wanie się zagadnieniami naukowymi lub technicznymi.

III. Obszar zainteresowań zawodowych – artystyczny
Osoby o zainteresowaniach zawodowych charakterystycznych dla typu artystycznego cechuje: kreatyw-
ność, uczuciowość, poczucie estetyki, analizowanie swoich myśli i uczuć, ekspresyjność. Są inteligentne, 
wrażliwe na kolory, formę, dźwięki; za pomocą procesów myślowych przetwarzają informacje uzyskane 
za pomocą zmysłów. Lubią piękno, wymianę myśli, interesujące i niezwykłe widoki. Posiadają uzdolnienia 
artystyczne, pisarskie, muzyczne lubw zakresie sztuk pięknych, wymagające innowacyjności i kreatyw-
ności, ale często brakuje im uzdolnień urzędniczych. Są określane jako: skomplikowane, emocjonalne, 
oryginalne, ekspresyjne, niezależne, otwarte, wrażliwe, nonkonformistyczne, obdarzone wyobraź-
nią, skoncentrowane na uczuciach, impulsywne, niepraktyczne, rozwiązujące problemy zawodowe 
w sposób twórczy i nietypowy. Lubią pracować w nieschematycznych sytuacjach, używając wyobraź-
ni i możliwości twórczych. Sztuka jest dla nich ważnym elementem życia i otoczenia. Osoby te od-
czuwają sporą satysfakcję z odbioru sztuki, choć indywidualne preferencje, zarówno wobec gatun-
ków sztuki, jak też konkretnych stylów, mogą być bardzo zróżnicowane. W pracy zawodowej mogą 
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i powinni wykorzystywać owo zaangażowanie i czerpaną radość z estetycznego i twórczego aspektu 
własnych działań, zarówno poprzez wykorzystywanie swoich zdolności i pasji twórczych, jak też reali-
zowanie samego kontaktu ze sztuką, np. w ramach aktywności instytucjonalnej bądź menedżerskiej 
na rynku sztuki.

Cele życiowe zostanie sławnym artystą, publikowanie powieści, oryginalne  
malowanie, muzyczne kompozycje

Wartości równość, odwaga, wyobraźnia, świat piękna, estetyka

Samoocena zdolności artystyczne, ekspresyjny, oryginalny, intuicyjny, niezależny

Uzdolnienia i kompetencje artystyczne, języki, sztuka, muzyka, teatr, pisarstwo

Preferowane zachowania posługiwanie się materiałem fizycznym, słownym i ludzkim w celu 
wytworzenia dzieł sztuki lub produktów 

Słabe strony biurowe

Przykładowe czynności: szkicowanie, rysowanie, malowanie, występowanie przed innymi, gra w ze-
spole lub orkiestrze, robienie portretów lub fotografii.

Przykładowe kompetencje: malowanie lub rzeźbienie, aranżowanie lub komponowanie muzyki, pro-
jektowanie ubiorów lub mebli, pisanie nowel.

IV. Obszar zainteresowań zawodowych – konwencjonalny
Typ konwencjonalny cechuje: łagodne usposobienie, dokładność, odpowiedzialność, logika myśle-
nia. Osoby konwencjonalne wykorzystują informacje płynące z narządów zmysłówi procesów myślo-
wych. Osoby takie lubią: porządek, zdecydowanie, bezpieczeństwo, identyfikowanie się z osobami 
posiadającymi władzę, wpływy. To ludzie, którzy lubią mieć do czynienia z danymi, lubią pisać lub 
obliczać, wykonywać prace ze zwróceniem uwagi na szczegóły lub kierując się instrukcjami innych 
osób. Posiadają uzdolnienia urzędniczei rachunkowe oraz zdolności wykonywania zadań wymagają-
cych precyzji, ale często brakuje im uzdolnień artystycznych. Są określani jako: dokładni, sumienni, 
defensywni, skuteczni, nieelastyczni, kontrolujący się, metodyczni, zdyscyplinowani, wytrwali, prak-
tyczni, rozważni, nierozrzutni, bez polotu, mający zamiłowanie do porządku. Typ konwencjonalny 
charakteryzuje się dobrą organizacją wszelkiej działalności, dokładnością, a czasem wręcz drobia-
zgowością. Osoby te wykazują się skrupulatnością i sumiennością, starając się zawsze przestrzegać 
obowiązujących reguł. Rozwiązując problemy zawodowe kierują się uznanymi zasadamii regułami.

Cele życiowe ekspert od finansów i handlu; duży wkład pracy;

Wartości osiągnięcia w biznesie, (-) wyrozumiałość, (-) wyobraźnia,

Samoocena konformistyczny, zorganizowany, zdolności urzędnicze  
i arytmetyczne

Uzdolnienia i kompetencje zdolności urzędnicze, biurowe, obliczeniowe

Preferowane zachowania manipulowanie danymi

Słabe strony artystyczne
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Przykładowe kompetencje przydatne w życiu zawodowym: porządkowanie korespondencji lub in-
nych papierów, posługiwanie się urządzeniami do przetwarzania danych, prowadzenie dokładnych 
zapisów płatności lub sprzedaży, pisanie listów urzędowych. 

Przykładowe czynności do wykorzystania w życiu zawodowym: wykonywanie prostych obliczeń aryt-
metycznych w handlu lub księgowości, prowadzenie dokładnych zapisów wydatków, sporządzanie 
inwentarza dostaw lub produktów, sprawdzanie, czy nie ma błędóww dokumentacji lub braków 
w produktach.

V. Obszar zainteresowań zawodowych – przedsiębiorczy
Typ przedsiębiorczy cechuje: energiczność, niezależność, pełna wiara we własne siły, chęć domina-
cji, elokwencja; w pracy z ludźmi i podczas wykonywania zadań kierują się uczuciami i logiką. Osoby 
takie lubią organizować, przekonywać, kierować, administrować. Lubią pracować z ludźmi – mieć 
wpływ na nich, przekonywać lub występować publicznie, albo też chcą być przywódcami lub chcą za-
rządzać dla osiągnięcia zysku lub celów wyznaczonych przez organizację. Typowi przedsiębiorczemu 
odpowiadają wymagające przedsiębiorczości zawody, takie jak: sprzedawca, menedżer, kierownik, 
producent telewizyjny, menedżer sportowy, zaopatrzeniowiec. Osoby typu przedsiębiorczego posia-
dają umiejętności przywódcze, łatwość perswazji, wywierania wpływu na innych oraz wysławiania 
się, ale często brakuje im uzdolnień naukowych. Są określane jako: dbające o zysk, ugodowe, ambit-
ne, władcze, energiczne, pewne siebie, poszukujące wrażeń, nie bojące się ryzyka, towarzyskie, eks-
ponujące się, ekstrawertyczne, rozmowne, kokieteryjne, optymistyczne. Osoby reprezentujące typ 
przedsiębiorczy rozwiązują problemy zawodowe poprzez podejmowanie ryzyka. Posiadają naturalną 
umiejętność szybkiego i elastycznego dostosowywania się do zmian. 

Ponadto osoby o zainteresowaniach przedsiębiorczych ze zmieniających się sytuacji potrafią wycią-
gnąć maksimum korzyści dla siebie, przy czym korzyści tych nie należy traktować wyłącznie w ka-
tegoriach finansowych. Każdą aktywność, w którą się angażują, są skłonni traktować, jako swojego 
rodzaju inwestycję, która – choć teraz niesie pewne koszty – w przyszłości, nawet dość odległej, 
przyniesie korzyści.

Cele życiowe zostanie liderem społecznym; ekspert od finansów i handlu;  
podobanie się i bycie dobrze ubranym

Wartości wolność, ambicja, (-) wyrozumiałość, (-) uczynność, osiągnięcia  
na polu polityki i gospodarki

Samoocena agresywny, lubiany, pewny siebie, towarzyski, o zdolnościach  
krasomówczych i przywódczych

Uzdolnienia i kompetencje kierownicze i handlowe, społeczne, pedagogiczne, zarządzania,  
urzędnicze, interpersonalne, przywódcze, umiejętność perswazji

Preferowane zachowania manipulowanie innymi w celu osiągnięcia celów organizacji  
lub korzyści ekonomicznych

Słabe strony naukowe

Przykładowe kompetencje przydatne w życiu zawodowym: bycie dobrym mówcą, ambicjai asertyw-
ność, zdolności handlowe, umiejętności przywódcze.

Przykładowe czynności, do wykorzystania w życiu zawodowym: prowadzenie własnej firmy lub ofe-
rowane usług, pełnienie roli przewodniczącego jakiejś grupy, nadzorowanie pracy innych, praca 
w charakterze konsultanta ds. organizacji lub handlu.
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VI. Obszar zainteresowań zawodowych – realistyczny
Typ realistyczny cechuje: niezależność, praktycyzm, sprawność fizyczna, przebojowość, konserwatyzm, 
siła, logika, fizyczna koordynacja; preferuje wykorzystywanie zmysłów wzroku i dotyku. Osoba ta lubi: 
napięcie, podejmowanie ryzyka, pracę na świeżym powietrzu, konkretne problemy, pieniądze, posłu-
giwać się narzędziami i maszynami. Posiada uzdolnienia techniczne, ale często brakuje jej umiejętności 
społecznych. Jest określana jako: konformistyczna, prostolinijna, nieelastyczna, naturalna, praktycz-
na, niedbająca o rozgłos, oszczędna, mało drobiazgowa, nieskomplikowana, praktyczna, oszczędna, 
szczera, trzeźwo myśląca, zasadnicza. Typowi realistycznemu odpowiadają realistyczne zawody, takie 
jak: mechanik samochodowy, kontroler ruchu lotniczego, mierniczy, rolnik, elektryk. Posiada uzdol-
nienia techniczne, ale często brakuje mu umiejętności społecznych. Problemy zawodowe (i nie tyl-
ko) rozwiązuje poprzez podejmowanie konkretnych działań. Posiada naturalną umiejętność szybkiej 
i realistycznej oceny sytuacji, jednak w zmieniających się sytuacjach preferuje zachowania konwen-
cjonalne, konserwatywne i praktyczne.

Cele życiowe wynajdywanie przyrządów lub sprzętu; zostanie wybitnym  
sportowcem

Wartości niezależność, wolność, inteligencja, ambicja, opanowanie,  
pieniądze, władza, status

Samoocena zdolności mechaniczne, techniczne; sprawność fizyczna

Uzdolnienia i kompetencje techniczne, manualne, rolnicze, techniczne elektryczne

Preferowane zachowania posługiwanie się rzeczami, narzędziami, maszynami i zwierzętami

Słabe strony społeczne, oświatowe

Przykładowe kompetencje przydatne w życiu zawodowym: używanie narzędzi do obróbki mecha-
nicznej drewna (piła mechaniczna, obrabiarka...), rysowanie w skali, posługiwanie się narzędziami 
stolarskimi, wykonywanie napraw hydraulicznych.

Przykładowe czynności do wykorzystania w życiu zawodowym: naprawiane urządzeń mechanicz-
nych, wykonywanie przedmiotów z drewna, pracowanie na świeżym powietrzu, obsługa maszyn lub 
sprzętu zmechanizowanego.

Załącznik nr 4. Kwestionariusz badający obszary kompetencji, motywacji i wyznawany 
system wartości.

Kwestionariusz  badający obszary kompetencji, motywacji i wyznawany system wartości

Opracowany na podstawie E. Scheina, 1990 – dostosowany do osób po 50. roku życia.

Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie klienta 50+ do analizy obszarów własnych kompeten-
cji, motywacji do pracy i systemu wartości. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Wszystkie cechy 
opisane w Kwestionariuszu są tak samo dobre, natomiast wypełnienie go ma posłużyć do opisania 
posiadanych przez daną osobę zasobów i poznanie jej preferencji, a nie do oceny osoby wypełniają-
cej kwestionariusz.

Należy przypisać najwyższą rangę (najwyższą liczbę punktów) tym zdaniom, które najlepiej opisują 
Twoje zasoby, a niską rangę (najmniejszą liczbę punktów) tym zdaniom, które w ogóle do Ciebie nie 
pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy” możesz przypisać 
mu następujące rangi:
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„1” – jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do Ciebie
„2” lub „3” – jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie w niektórych sytuacjach
„4” lub „5” – jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuje do Ciebie
„6” – jeśli to twierdzenie całkowicie do Ciebie pasuje 

Rangi wpisuje się w kolumnie po lewej stronie twierdzeń.

1. Chcę być profesjonalistą w swojej dziedzinie.

2. Najbardziej jestem zaangażowany/zaangażowana w pracę, w której mogę kierować  
innymi ludźmi.

3. Lubię pracę, która pozwala mi na samodzielne dokonywanie wyboru sposobu pracy 
i czasu jej realizacji.

4. Najbardziej cenię bezpieczeństwo i stabilność w pracy i w życiu. 

5. Jestem osobą otwartą na nowości i pomysły, które pozwalają mi na bycie 
przedsiębiorcą. 

6. Sukces w życiu oznacza dla mnie możliwość wpływania na wzrost poczucia dobrobytu 
ogółu społeczeństwa.

7. W pracy chcę rozwiązywać trudne problemy i zadania.  

8. Życie osobiste i rodzinne jest dla mnie ważniejsze niż życie zawodowe. 

9. Chciałbym/chciałabym aby moje umiejętności techniczne, umiejętności kierowania  
innymi ludźmi były na najwyższym poziomie. 

10. Chciałbym/chciałabym kierować firmą (przedsiębiorstwem) i podejmować decyzje  
mające wpływ na innych ludzi.

11. Najlepiej czuję się w pracy, w której mam całkowitą swobodę decydowania  
o zadaniach, czasie pracy i stosowanych procedurach. 

12. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana pracą w zakładzie, który nie dba  
o bezpieczeństwo pracowników.

13. Jestem zdecydowany/zdecydowana na prowadzenie własnej firmy, nawet w sytuacji  
propozycji zajęcia wysokiego stanowiska u kogoś.

14. Najbardziej odpowiada mi praca, dzięki której będę używać swoich zdolności do (?)  
pomocy innym ludziom.

15. Będę czuł/czuła, że moja praca wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy będę miał/a  
do czynienia z wyzwaniami

16. Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury  
osobistej, rodzinnej i zawodowej.

17. Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie  
bardziej atrakcyjne niż praca na wysokim stanowisku u kogoś.

18. Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię.
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19. Marzę o pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

20. Marzę o stworzeniu własnej firmy.

21. Jestem gotów/gotowa na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności  
pomagania innym.

22. Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy  
ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji zawodowej.

23. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum  
konflikty „praca–dom”.

Teraz należy przyjrzeć się jeszcze raz odpowiedziom i zwrócić uwagę na te, które rangowane były 
najwyżej. Następnie należy wybrać z nich TRZY, które najdokładniej opisywały zachowania i do przy-
znanych im rang dodać jeszcze po cztery (4) punkty.

Tablica wyników

Należy przenieść wyniki wpisane w kolumnach do tablicy – klucza. Dodaj punkty wpisane w każdej 
kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym kotwicom kariery. Nie zapo-
mnij o dodaniu po cztery punkty do rang najdokładniej opisujących. 

Wynik każdej kolumny podziel następnie przez pięć. Otrzymasz w ten sposób średni wynik dla 
każdej skali, oznaczający wagę jaką ma dana wartość.

P Prz A/N B/S K/P U/P W SZ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

suma

średnia

p – Profesjonalizm
Prz – Przywództwo
A/N – Autonomia i niezależność
B/S – Bezpieczeństwo i stabilizacja
K/P – Kreatywność i przedsiębiorczość
U/P – Usługi i poświęcenie dla innych
w – Wyzwanie
SŻ – Styl życia 

Interpretacja

Edgar H. Schein na podstawie badań doszedł do wniosku, że istnieje ścisły związek między wyznawa-
nym systemem wartości i potrzebami a obranym rodzajem kariery. Schein wyodrębnił osiem grup 
takich wartości i nazwał je „kotwicami” kariery:
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1. Profesjonalizm. 

Towarzyszy mu dążenie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia własnego 
mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierow-
niczymi.

2. Przywództwo. 

Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podej-
mowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego.

3. Autonomia i niezależność. 

Związana jest z dążeniem do poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących 
więzów i ograniczeń (związanych np. z biurokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie na-
stawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonaw-
cami poleceń zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem i żeglarzem”, praca na stanowisku 
samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność.

4. Bezpieczeństwo i stabilizacja. 

Głównym motorem działania jest w tym przypadku Emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. 
Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierow-
niczych, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego 
środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa.

5. Kreatywność i przedsiębiorczość. 

Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie posiadają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej 
podsystemach, dostrzegają problemy i rozwiązują je, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji itd. 
Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do 
awansu poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kre-
atywności jest także przedsiębiorczość.

6. Usługi i poświęcenie dla innych. 

Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów 
politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują 
się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze.

7. Wyzwanie. 

Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom i możliwość podejmowania 
ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku stwarzającym okazję do 
walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. takie, jak ratowanie firmy od bankruc-
twa, ale również handel i sport.

8. Styl życia. 

Osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspek-
tami życia – a przede wszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych do-
chodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces 
zawodowy.
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Załącznik nr 5. Test dotyczący preferowanego stylu/stylów uczenia się. 

Celem TESTU jest zidentyfikowanie preferowanego przez Państwa stylu (lub stylów) uczenia się.

Część A

Imię i nazwisko Kandydata do projektu

……………………………………………………………….

Data wypełnienia testu

………………………………………………………………….

Jeżeli w przybliżeniu identyfikuje się Pani/Pan ze stwierdzeniami podanymi poniżej, prosimy o zazna-
czenie ich znakiem „+”.

Jeżeli natomiast uważa Pani/Pan, że któreś z poniższych stwierdzeń Pani/Pana nie dotyczy, prosimy 
o oznaczenie go znakiem „-”.

Tak więc prosimy o postawienie jednego z tych znaków przy numerze każdego ze stwierdzeń.

1. Mam głęboko zakorzenione przekonanie o tym, co jest dobre, a co złe i trzymam  
się tego mocno.

2. Często w działaniu zapominam o roztropności, rzucam się w wir wydarzeń.

3. Najczęściej rozwiązuję problemy systematycznie, krok po kroku, nie dopuszczając  
do improwizacji.

4. Moim zdaniem formalne procedury i sytuacje uniemożliwiają ludziom działanie  
zgodne z ich stylem bycia.

5. Mam opinię człowieka, który lubi, aby rzeczy nazywać po imieniu.

6 Często przekonuję się, że działanie zgodne z intuicją w niczym nie ustępuje działaniu 
skrupulatnie przemyślanemu.

7. Lubię oddawać się zadaniom, które dają mi wystarczająco dużo czasu, by zagłębić się 
we wszystkie szczegóły.

8. Często pytam ludzi o podstawy (powody) ich działania.

9. Największe znaczenie dla mnie ma to czy pomysł funkcjonuje (sprawdza się)  
w praktyce.

10. Aktywnie poszukuję nowych doświadczeń.

11. Słysząc o nowym pomyśle, natychmiast zastanawiam się, jak mogę wprowadzić go  
w życie.

12. Lubię samodyscyplinę, taką jak: dbanie o dietę, regularne uprawianie sportu, trzyma-
nie się codziennej dyscypliny.

13. Szczycę się wysoką jakością własnej pracy.

14. Lepiej dogaduję się z ludźmi o logicznym i analitycznym umyśle, gorzej zaś z osobami 
spontanicznymi, o „luźniejszym” sposobie myślenia.
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15. Dogłębnie analizuję wszystkie dostępne mi informacje i unikam wyciągania  
pochopnych wniosków.

16. Podchodzę do podejmowania decyzji z dużą ostrożnością i zawsze rozważam  
ich alternatywy.

17. Bardziej niż pomysły praktyczne, pociągają mnie idee nowatorskie i niecodzienne.

18. Nie lubię pozostawiać spraw niezakończonych. Lubię, gdy wszystkie elementy  
stanowią zwartą całość.

19. Zgadzam się z odgórnie wytyczonymi procedurami, o ile uważam je za właściwie  
dostosowane do osiągnięcia zamierzonego celu.

20. Lubię widzieć związek mojego działania z jakąś ogólną ideą.

21. W dyskusji lubię jak najszybciej dochodzić do sedna.

22. Utrzymuję raczej luźne i nieformalne stosunki ze współpracownikami.

23. Potrafię pozytywnie wykorzystać wyzwania polegające na zajmowaniu się sprawami 
nowymi i niecodziennymi.

24. Lubię ludzi spontanicznych i „na luzie”.

25. Skrzętnie analizuję wszystkie szczegóły zanim wyciągnę ostateczne wnioski.

26. Niełatwo przychodzi mi wymyślanie szalonych, spontanicznych pomysłów.

27. Nie jest zwolennikiem tracenia czasu przez „owijanie w bawełnę”.

28. Jestem ostrożny w wyciąganiu wniosków.

29. Lubię mieć jak najwięcej źródeł informacji - im więcej danych do przemyśleń,  
tym lepiej.

30. Ludzie, którzy nie przywiązują do spraw należytej wagi, zwykle mnie drażnią.

31. Słucham opinii innych, zanim wyrażę swoją własną.

32. Jestem otwarty jeśli chodzi o moje uczucia.

33. W dyskusjach lubię przyglądać się strategiom i manewrom stosowanym przez innych 
rozmówców.

34. Wolę reagować na wydarzenia ze spontanicznością i elastycznością i nie usiłować 
planować wszystkich szczegółów z góry.

35. Lubię stosować różne techniki podejmowania decyzji.

36. Dyskomfortem jest dla mnie konieczność pospiesznej pracy na ściśle wyznaczony 
termin.

37. Często oceniam pomysły innych na podstawie ich walorów praktycznych.
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38. Nie czuję się swobodnie w towarzystwie ludzi spokojnych i refleksyjnych.

39. Często irytują mnie ludzie „w gorącej wodzie kąpani”.

40. Ważniejsze jest dla mnie cieszyć się chwilą, niż myśleć o przeszłości czy przyszłości.

41. Wyżej oceniam decyzje oparte na dogłębnej analizie wszystkich informacji niż  
decyzje oparte na intuicji.

42. Jestem perfekcjonistą.

43. W dyskusji zazwyczaj wychodzę z wieloma spontanicznymi i nie do końca  
przemyślanymi pomysłami, dla rozgrzania rozmowy.

44. Na spotkaniach zazwyczaj wychodzę z realistycznymi i praktycznymi pomysłami.

45. Najczęściej uważam, że zasady są po to, by je łamać.

46. Lubię przyglądać się sytuacji z dystansu i zastanowić się nad wszystkimi punktami 
widzenia.

47. Często słuchając innych osób dostrzegam brak konsekwencji i słabości w ich argu-
mentach.

48. W sumie: więcej mówię niż słucham.

49. Często widzę lepsze i bardziej praktyczne sposoby realizacji różnych zadań niż inni.

50. Moim zdaniem sprawozdania pisemne powinny być krótkie, zwięzłe i trafiające  
w sedno.

51. Uważam, że logiczne i zdroworozsądkowe myślenie powinno być zawsze górą.

52. Zamiast rozmawiać z ludźmi o pogodzie, wolę dyskutować o konkretnych sprawach.

53. Lubię ludzi mocno stąpających po ziemi.

54. W dyskusji niecierpliwią mnie dygresje i opowiadanie anegdotek.

55. Kiedy mam napisać sprawozdanie najczęściej kilkakrotnie piszę je „na brudno”, zanim 
ustalę ostateczną wersję.

56. Lubię wypróbowywać nowe rzeczy w praktyce i sprawdzać, jak funkcjonują.

57. Lubię dochodzić do rozwiązań problemów przez logiczne myślenie.

58. Lubię być tym, który dużo mówi.

59. Bardzo często okazuję się w dyskusjach jedynym realistą, który prosi wszystkich,  
by trzymali się sedna sprawy i nie wprowadzali niepotrzebnych wątków.

60. Lubię przemyśleć wiele wariantów, zanim zdecyduję się na któryś z nich.

61. W dyskusjach z innymi często okazuję się jedyną osobą obiektywną, pochodzącą do 
spraw bez emocji.
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62. W dyskusji przyjmuję najczęściej pozycję obserwatora.

63. Lubię widzieć przełożenie bieżącego działania na szerszą, długoterminową  
perspektywę.

64. Kiedy coś się nie udaje, bez większego trudu przychodzi mi traktować to jako „jeszcze 
jedno doświadczenie”.

65. Najczęściej odrzucam szalone i spontaniczne pomysły jako nieprzemyślane  
i nierealistyczne.

66. Uważam, że lepiej pomyśleć, niż później żałować swojego wyboru.

67. Ogólnie: więcej słucham niż mówię.

68. Często surowo traktuję ludzi, którzy nie potrafią przyjąć logicznego podejścia  
do sprawy.

69. Uważam, że najczęściej cel uświęca środki.

70. Nie mam wyrzutów sumienia, że kogoś zraniłem, jeśli w rezultacie osiągam cel.

71. Czuję się często ograniczony działaniem w ramach planów i celów strategicznych.

72. Zwykle jestem duszą towarzystwa.

73. Robię wszystko, cokolwiek sprzyja realizacji powierzonego mi zadania.

74. Szybko nuży mnie systematyczna i drobiazgowa praca.

75. Lubię analizować podstawowe założenia i zasady.

76. Zawsze interesuje mnie zdanie innych.

77. Lubię spotkania, które odbywają się według założonego planu i porządku dziennego.

78. Trzymam się z dala od tematów subiektywnych i niejednoznacznych.

79. Lubię dramatyczność i napięcie wywołane sytuacją kryzysową.

80. Często jestem uważany za człowieka chłodnego, mało wrażliwego na uczucia innych.

Za każdą odpowiedź pozytywną (a więc za każdy „+”) otrzymujecie Państwo po jednym punkcie.

Odpowiedzi zaznaczone „-” nie są punktowane. 

Prosimy o zaznaczenie na poniższej liście (np. otoczenie kółkiem) numeru stwierdzenia, obok które-
go postawiliście „+” i zsumowanie liczby zakreślonych stwierdzeń.
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Numery pytań testowych

2
4
6

10
17
23
24
32
34
38
40
43
45
48
58
64
71
72
74
79

7
13
15
16
25
28
29
31
33
36
39
41
46
52
55
60
62
66
67
76

1
3
8

12
14
18
20
22
26
30
42
47
51
57
61
63
68
75
77
78

5
9

11
19
21
27
35
37
44
49
50
53
54
56
59
65
69
70
73
80

Razem: A b c D

A – Działacz B – Refleksyjny C – Teoretyk D – Pragmatyk

Wynik x 5 =

… %                

Wynik x 5 =

…%                

Wynik x 5 =

…    %                

Wynik x 5 =

…%                

Razem

Czy to jest dobry styl uczenia się? Tak, jest dobry, jeśli trafnie rozpoznałeś swoje preferencje. Wtedy 
każdy profil jest dobry. Zupełnie inną kwestią jest to, w realizacji jakich zadań i w jakich warunkach 
jego „Posiadacz” będzie skuteczny, a w jakich mniej. Każdy ze stylów ma bowiem swoje zalety i ogra-
niczenia.

Jeśli zdobyła Pani/Pan mniej więcej jednakową liczbę punktów we wszystkich czterech stylach ucze-
nia się, to najprawdopodobniej szybko się Państwo uczycie, a w nauce wykorzystujecie różne sposo-
by.

Jeśli jeden lub dwa ze stylów uczenia się wyraźnie przeważają w Pani/Pana przypadku oznacza to, 
że będziecie lepiej przyswajali nową wiedzę i umiejętności w pewnych warunkach, a gorzej w innych. 
Dobrze jest wiedzieć, w których.

Style uczenia się wg Honey and Mumford 

Styl działacza (podstawowy eksperyment) 
• Preferuje uczenie się przez działanie ponad czytanie instrukcji.
• Lubi nowe doświadczenia i aktywność.
• Często wybiera pracę w grupie.
• Ceni sobie wymianę myśli i weryfikowanie pomysłów.
• Jego siła tkwi w otwartości myślenia i entuzjazmie. 
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Styl refleksyjny (analiza) 
• Preferuje pozostawanie w cieniu i obserwację.
• Dąży do zgromadzenia możliwie dużej ilości informacji przed podjęciem decyzji.
• Zamiast gwałtownych reakcji woli uzyskać ogólny obraz sytuacji, będący sumą własnych 

minionych doświadczeń i spostrzeżeń innych osób.
• Jego siła tkwi w drobiazgowym gromadzeniu danych i ich analizie w celu doprowadzenia 

do konkluzji. 

Styl teoretyczny (synteza, stawianie hipotez) 
• Preferuje adaptację i integrację wszystkich obserwacji w postaci teorii lub ram działania. 
• Łatwo odnajduje związki pomiędzy poszczególnymi spostrzeżeniami i obserwacjami.
• Nową wiedzę łączy z własnymi teoriami, zadając pytanie: jak one do nich pasują.
• Jego siła polega na tym, że przy próbie rozwiązywania nowego problemu wykorzystuje krok 

po kroku istniejące informacje. 

Styl pragmatyczny (zastosowania) 
• Zawsze szuka nowych pomysłów, które mógłby wprowadzić w życie.
• Podstawowym kryterium oceny nowych teorii jest możliwość ich potencjalnego praktycznego 

wykorzystania.
• Siłą tego typu osób jest łatwość korzystania z nowych idei i wprowadzania ich do codziennej 

pracy.

Załącznik nr 6. Sprawdź, w jaki sposób się komunikujesz?

Sprawdź, w jaki sposób się komunikujesz?

Serdeczne stosunki z najbliższymi osobami, układy z kolegami w pracy i codzienne kontakty między-
ludzkie zależą od Twojego sposobu porozumiewania się. Poniższe pytania mają ułatwić analizę spo-
sobu mówienia i słuchania – dzielą komunikatywność na sześć podstawowych kategorii. Na każde 
pytanie odpowiedz „TAK” lub „NIE”. 

1. Czy Twoim zdaniem przechodzenie kryzysu bez okazywania uczuć świadczy o wewnętrznej 
sile?   

2. Czy często przerywasz ludziom, aby poprawiać ich błędy? 
3. Czy denerwuje Cię, kiedy ktoś próbuje Cię rozweselić? 
4. Jeśli poprosisz kogoś o zrobienie czegoś, a ten ktoś zrobi to źle, to czy go zwymyślasz? 
5. Czy często zdarza się, że jesteś jedyną osobą podtrzymującą rozmowę, kiedy inni mają 

niewiele do powiedzenia? 
6. Czy jesteś dumny/a ze swojej umiejętności postępowania z ludźmi? 
7. Czy denerwuje Cię taktowne zachowanie, gdyż uważasz, że ludzie powinni mówić dokładnie 

to, co myślą? 
8. Czy, kiedy jesteś w złym nastroju, wesołe towarzystwo sprawia, że czujesz się jeszcze gorzej? 
9. Czy zawsze starasz się mówić z przekonaniem, nawet Jeśli nie jesteś czegoś pewny/a? 
10. Czy ludzie lubiący analizować swoje postępowanie wywołują w Tobie zniecierpliwienie? 
11. Czy uważasz, że Twoje uczucia są zbyt głębokie abyś mógł/a się nimi podzielić z innymi? 
12. Czy często zdarza Ci się urwać w pół słowa, kiedy dochodzisz do wniosku, że mógłbyś/abyś 

kogoś urazić? Jeśli chcesz nakłonić innych do postąpienia wbrew ich woli, to czy załatwiasz 
to dyplomatycznie, unikając stawiania sprawy wprost? 

13. Jeśli ktoś wytknie Ci błąd, czy drażni Cię to aż tak, że za wszelką cenę starasz się udowodnić, 
iż to ty masz rację? 

14. Czy łatwo przychodzi Ci omawianie własnych problemów emocjonalnych z innymi? 
15. Czy ludzie mówiący o swoich uczuciach wprawiają Cię w zakłopotanie? 
16. Czy kiedy ktoś pyta, co u Ciebie słychać, czy uważasz to zainteresowanie za udawane?
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17. Czy często zdarza się, że trudno jest Ci przyznać się do błędu? 
18. Czy sądzisz, ze większość ludzi wykorzystuje tych, którzy są dla nich mili? 
19. Czy cenisz nienaganne maniery nawet w bardzo trudnych sytuacjach? 
20. Kiedy coś Cię porusza lub niepokoi, czy chcesz natychmiast komuś o tym powiedzieć? 
21. Czy ważne jest dla Ciebie, żeby nie uchodzić za osobę naiwną? Czy dumny jesteś z tego, 

że potrafisz poradzić sobie z poważnymi trudnościami bez słowa skargi? 
22. Czy czujesz się urażony, kiedy Twój partner prosi o trochę ciszy i spokoju? 
23. Czy często starasz się jako pierwszy/a wyrazić swoją opinię w sprawie, która została 

poruszona w rozmowie? 
24. Czy lubisz wygłaszać prowokacyjne uwagi? 
25. Czy Twoim zdaniem bezceremonialny sposób mówienia przynosi na ogół więcej szkody niż 

pożytku? 
26. Czy szybko nudzisz się, kiedy ludzie rozmawiają o sprawach, które bezpośrednio Ciebie nie 

dotyczą? 
27. Czy często czujesz, ze nikt nie rozumie tego, co przeżywasz? 
28. Czy często stanowisz centrum zainteresowania na przyjęciu? 
29. Czy uważasz, że rozmowa jest okazją do sprawdzenia Twojej śmiałości wobec innych? 
30. Jeżeli poglądy partnera różnią się od Twoich, to czy starasz się go nakłonić do ich zmiany? 
31. Czy uważasz, że ludzie powinni zatrzymywać swoje obawy dla siebie? 
32. Czy uważasz, ze to niemożliwe, abyś utrzymał coś w sekrecie? 
33. Kiedy ludzie złoszczą Cię, ignorujesz ich, karząc w ten sposób? 
34. Jeśli Twój przyjaciel jest nieszczęśliwy, czy zaproponujesz pójście do kina zamiast rozmowy 

o jego kłopotach? 
35. Jeśli masz jakiś problem, to czy rozmyślasz o nim, nawet jeśli jesteś na jakimś miłym 

spotkaniu? 
36. Czy denerwuje Cię na spotkaniach towarzyskich, jeśli ktoś inny wypowiada się autorytatywnie 

na jakiś temat?
37. Czy bardzo przejmujesz się tym, czy ludzie lubią Cię, czy nie? 
38. Czy czujesz się dotknięty, kiedy ktoś pyta Cię, co myślisz lub czujesz? 
39. Czy uważasz, że jeśli ludzie kochają Cię, to powinni z góry wiedzieć, co sprawia Ci radość, 

a co przykrość?
40. Kiedy jesteś w złym nastroju, czy demonstrujesz to w słowach i w zachowaniu? 
41. Czy zrobisz wszystko, żeby tylko nie rozpłakać się lub nie okazać smutku? 
42. Kiedy jesteś wieczorem sam w domu, to czy większość czasu spędzasz przy telefonie? 
43. Czy uważasz, ze udzielanie przez innych rad jest irytujące? 
44. Czy powiesz cokolwiek, żeby tylko zapełnić chwilę ciszy w rozmowie, nawet jeżeli będzie 

to niedyskrecja dotycząca Twoich prywatnych spraw? 
45. Czy uważasz, ze jesteś odpowiedzialny za to, żeby inni czuli się szczęśliwi? 
46. Czy często dochodzisz do wniosku, że inni są przewrażliwieni?

wyniki 

Odpowiedzi udzielone na pytania maja ułatwić określenie typu słuchacza i mówcy jakim jesteś. Wy-
odrębniono sześć takich typów: agresor, gaduła, osoba wszystkowiedząca, malkontent, milczek oraz 
dyplomata. 

Nikt nie ma cech wyłącznie jednego typu – znacznie częściej występują tendencje w kierunku dwóch 
lub trzech. Przyjrzenie się typom najbardziej zbliżonym do Ciebie, ułatwi Ci zrozumienie własnych 
wad i słabości. 
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JAKI JEST TWÓJ STYL?

Żeby dowiedzieć się, który z sześciu typów najbardziej zbliżony jest do Ciebie, weź kartkę papieru, 
napisz na niej sześć zestawów numerów pytań według wzoru podanego niżej. Następnie zaznacz 
kółka przy tych, na które odpowiedziałeś twierdząco. 

AGRESOR: pytanie 4, 7, 17, 19, 22, 26, 31 i 48. 

OSOBA WSZYSTKOWIEDZĄCA: pytanie: 2, 9, 14, 18, 25, 32, 38, 45. 

MALKONTENT: pytanie: 3, 8, 11, 15, 29, 35, 37 i 42. 

GADUŁA: pytanie: 5, 21, 24, 28, 30, 34, 44, 46. 

MILCZEK: pytanie: 1, 10, 16, 23, 33, 36, 40 i 43. 

DYPLOMATA: pytanie: 6, 12, 13, 20, 27, 39, 41 i 47. 

Sześć lub więcej odpowiedzi w jednym zestawie sugeruje, że Twój charakter ściśle odpowiada dane-
mu typowi. Trzy do pięciu odpowiedzi w zestawie oznaczają, że Twój styl w znacznym stopniu zgadza 
się z danym modelem porozumiewania się. 

W opisie każdego z typów znajdziesz informacje na temat tego, czym charakteryzują się poszczegól-
ne sposoby komunikowania, dlaczego ludzie przyjmują taki, a nie inny sposób komunikacji i jak pora-
dzić sobie z wadami każdego z nich. Jeśli masz dużo odpowiedzi twierdzących w obrębie jednego lub 
większej liczby typów, przeczytaj wszystko, co napisano na ich temat. Dzięki zawartym wskazówkom 
będziesz mógł poprawić własną komunikatywność. 

Omówione tu typy nie są wyważone i są dalekie od doskonałości. Jeżeli we wszystkich kategoriach 
masz mało odpowiedzi twierdzących, to znaczy, że jesteś osobą komunikującą się z innymi w sposób 
efektywny. 

JAKI JEST TWÓJ STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ? 
Oto szczegółowe omówienie poszczególnych typów. 

AGRESOR: 

Jeżeli miałeś dużo odpowiedzi twierdzących w tej grupie pytań, to oznacza, że rozmowa jest dla 
Ciebie rodzajem pojedynku, w którym zawsze starasz się wygrać. Podejrzewając, że wszyscy mają to 
samo podejście, od samego początku, bez względu na sytuację, starasz się atakować. 

CECHY POZYTYWNE: Ponieważ ludzie na ogół stronią od otwartej konfrontacji, prawdopodobnie nie 
dadzą się tak łatwo zastraszyć. Jeśli zajmiesz się czymś, co trzeba robić samemu, na przykład prowa-
dzeniem firmy, agresywne, pozbawione zaufania podejście zadziała na Twoją korzyść. 

CECHY NEGATYWNE: Możesz mieć problemy w wielu dziedzinach życia, w których ważną role od-
grywa współpraca – a jest to większość zawodów i wszystkie bliskie związki. Wojowniczość często 
wyzwala u innych reakcje obronne, a wtedy Twoje nieufne nastawienie będzie wydawać się tym 
bardziej uzasadnione. Przyjaciele będą się starali uprzedzić ataki, a twoje stosunki z bliskimi osobami 
mogą się pogorszyć. 

MOŻLIWE PRZYCZYNY: Może to wczesne doświadczenia z dzieciństwa nauczyły Cię, że w świecie 
toczy się nieustanna walka. Może musiałeś walczyć o to, by poświęcono Ci więcej uwagi w dużej ro-
dzinie, czy też byłeś świadkiem, jak jedno z rodziców poddaje się manipulacjom drugiego i w związku 
z tym nabrałeś przekonania, że w życiu konieczne jest ciągłe podkreślanie własnego „Ja.” 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: Powstrzymaj się od atakowania we wszystkich sytuacjach, a przekonasz 
się, że na ogół nie ma o co walczyć. Prawdopodobnie masz wrażliwą naturę. Jeśli dasz ludziom to 
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odkryć, nie będą – jak się tego obawiasz – uważać Cię za słabego, lecz obudzisz w nich cieplejsze 
uczucia.   

WSZYSTKOWIEDZĄCY: 

Jeżeli uzyskałeś sporo punktów w tej kategorii, to zapewne masz wyrobiony pogląd na wszystko 
i odczuwasz nieodpartą potrzebę, żeby za każdym razem mieć rację. Prawdopodobnie uwielbiasz 
zabierać głos, nawet w przypadku nieznanych sobie bliżej tematów. 

CECHY POZYTYWNE: W sytuacjach, w których rzeczywiście wiesz coś na dany temat, rozwiązujesz 
problemy ze zdumiewającą prędkością i pewnością siebie. Podobnie dzieje się w każdej innej sytu-
acji, gdy Twoje głębokie przekonanie o własnej racji porywabi jednoczy innych. 

CECHY NEGATYWNE: Przymus, żeby zawsze mieć na wszystko odpowiedź, przeszkadza w utrzymaniu 
dobrych kontaktów z ludźmi. Osoby nieustannie wywyższające się są męczące. Ludzie czują się ura-
żeni, kiedy osoba wszystkowiedząca ma rację i mają satysfakcję, kiedy się myli. 

MOŻLIWE PRZYCZYNY: Potrzeba, żeby za każdym razem mieć rację, jest oznaką niepewności. Już 
sama myśl, że mógłbyś się mylić czy nie być czegoś pewnym, prawdopodobnie budzi w Tobie nie-
pokój i burzy poczucie własnej wartości. Być może rodzice okazywali Ci uczucie tylko wtedy, kiedy 
osiągałeś dobre wyniki w szkole czy wykazywałeś się wiedzą i inteligencją. 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: Mówiąc „Masz rację” lub „Nie wiem”, dowodzisz dojrzałości i inteligencji. 
Następnym razem kiedy ogarnie Cię pokusa wyrwania się z szybką odpowiedzią na jakieś pytanie, 
powstrzymaj się i pozwól komuś innemu zabrać głos. 

MALKONTENT: 

Jeśli w tej kategorii uzyskałeś dużą liczbę punktów, oznacza to, że odczuwasz silne emocje, które 
rzadko wyrażasz w słowach. Są to prawdopodobnie emocje nieprzyjemne, jak rozgoryczenie czy 
gniew. Otoczenie miewa trudności z rozproszeniem Twoich chmurnych nastrojów, działasz na innych 
przygnębiająco. Prawdopodobnie zastanawiasz się, dlaczego nikt nie rozumie, co Cię gryzie. 

CECHY POZYTYWNE: Ponieważ ludzie czują się niezręcznie w towarzystwie malkontentów, często 
starają się ich dobrze usposobić. W rezultacie, wyrażając niezadowolenie czy smutek, dostajesz cze-
go chcesz. 

CECHY NEGATYWNE: Stosunki i układy z innymi nastręczają Ci często sporo trudności i masz niewie-
lu przyjaciół. Nawet jeśli jesteś dobrym fachowcem, Twoje nastroje sprawiają, że innym ciężko się 
z Tobą pracuje i w związku z tym jesteś pomijany przy awansach. W układach intymnych masz ten-
dencję do popadania w zły humor, kiedy coś się dzieje źle. Jeżeli jasno nie określisz przyczyny swoich 
problemów, nie poradzisz sobie z nimi. 

MOŻLIWE RZYCZYNY: Może byłeś jedynakiem lub rozpieszczonym dzieckiem w dużej rodzinie, które 
nauczyło się, że wystarczy okazać smutek lub niezadowolenie, żeby dostać wszystko, co się chce. 
Mogłeś też wcześnie nauczyć się, że nie wypada okazywać uczuć, a zwłaszcza gniewu. 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: Musisz zrozumieć, że to, co uchodziło dziecku, jest niewłaściwe w przy-
padku dorosłego człowieka. Jeśli z jakiegoś powodu czujesz smutek lub gniew, nic na to nie pora-
dzisz, dopóki nie powiesz ludziom, na czym polega Twój problem. Mylisz się, jeśli uważasz, że cały 
świat jest przeciwko Tobie. Jeżeli natomiast będziesz bardziej otwarty na innych i nastawisz się na ich 
potrzeby, Twoje własne problemy nabiorą właściwych proporcji.
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GADUŁA: 

Jeżeli zdobyłeś dużo punktów w tej kategorii, oznacza to, że będąc w towarzystwie czujesz się nie-
zręcznie w momentach ciszy – nawet krótkich – kusi Cię, żeby każdą przerwę w rozmowie zapełnić 
słowami – często pierwszymi jakie przyjdą Ci do głowy. Masz skłonności do przeplatania wypowiedzi 
osobistymi wynurzeniami. 

CECHY POZYTYWNE: Jesteś osobą towarzyską, nie tylko łatwo zawierasz przyjaźnie, ale też bez trudu 
umiesz sprawić, by w Twoim towarzystwie ludzie czuli się swobodnie. W sztywnych układach bardzo 
często jesteś tą osobą, która przełamuje lody. 

CECHY NEGATYWNE: Ludzie, którzy ciągle mówią, a w dodatku często nie na temat, nie są traktowa-
ni poważnie. Koledzy z pracy mogą uważać, ze Twoja paplanina im przeszkadza. Przyjaciele podejrze-
wają, że zwierzasz się wszystkim dookoła. 

MOŻLIWE PRZYCZYNY: Gaduły boją się, że zostają zignorowane. Być może nie poświęcano Ci zbyt 
wiele uwagi w dzieciństwie albo musiałeś tę uwagę za każdym razem sobie wywalczyć. Może też 
przeżywasz obawy, że kiedy nic nie mówisz, ludzie uważają Cie za kogoś nudnego. 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: Jeżeli posłuchasz czasem innych, przekonasz  się, że staną się wobec Cie-
bie sympatyczniejsi. Gdy zastanowisz się nad swoimi słowami i w odpowiednich momentach zamilk-
niesz, koledzy zaczną przywiązywać wagę do tego, co mówisz.  Słuchanie innych sprawi, że będziesz 
z większym wyczuciem poruszać w rozmowie istotne tematy.

MILCZEK: 

Jeżeli w tej kategorii zdobyłeś sporo punktów, oznacza to, że niechętnie mówisz o swoich uczuciach, 
wątpliwościach czy słabościach. W rezultacie inni odbierają Cię jako osobę emocjonalnie ustabilizo-
waną i godną zaufania. 

CECHY POZYTYWNE: Przez otoczenie uważany jesteś za opokę, w Twoim towarzystwie ludzie na ogół 
czują się bezpiecznie. 

CECHY NEGATYWNE: Tłumienie własnych uczuć może zaburzyć zrozumienie ich u innych. Ponadto 
ludzie zaczną w końcu naprawdę traktować Cię jako silną osobę, bo takie wywierasz wrażenie, i żą-
dać od Ciebie zbyt wiele. Zamykając sobie możliwość spontanicznej reakcji, czujesz się sparaliżowany 
w momencie stresu. Niemożność wyrażenia własnych uczuć i zrozumienia tego, co czują inni, może 
przeszkodzić Ci w wejściu w bliski, intymny związek. 

MOŻLIWE PRZYCZYNY: Prawdopodobnie wychowano Cię w przekonaniu, że reakcje emocjonalne 
oznaczają słabość, więc cały czas trzymasz uczucia na wodzy. Jakby na przekór pociągają Cię ludzie 
otwarci i chciałbyś być dla nich atrakcyjny. W związkach intymnych obawiasz się, że jeśli dasz upust 
emocjom, nie sprostasz oczekiwaniom partnera i w związku z tym jeszcze bardziej się kontrolujesz. 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: Zrób świadomy wysiłek i wyraź emocje zamiast je ukrywać – poczujesz 
się wówczas silniejszy, a nie słabszy. Swobodniej traktując własne odczucia, będziesz lepiej mógł re-
agować na potrzeby emocjonalne innych. Za wszelką cenę staraj się utrzymywać kontakty z ludźmi, 
którzy są otwarci – ich wpływ może okazać się zbawienny. 

DYPLOMATA: 

Jeżeli w tej kategorii zdobyłeś punkty, oznacza to, że z reguły unikasz otwartego mówienia o pra-
gnieniach i uczuciach. Masz tendencję do ujawniania emocji tylko poprzez mowę ciała, która często 
zaprzecza temu, co wyrażają słowa. Jesteś uprzejmy, mówisz niewiele, słuchasz uważnie, starasz się 
zrozumieć innych po to, by móc lepiej nimi manipulować. 
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CECHY POZYTYWNE: Osoba z dyplomatycznym podejściem rzadko złości ludzi i może łatwo nad nimi 
panować za pomocą stwierdzeń typu: „Czy naprawdę uważasz, że tak będzie lepiej?” Dyplomata 
unika konfrontacji dla świętego spokoju. Jest cierpliwy, a w przypadku chwilowych porażek pociesza 
się, że umiejętne postępowanie z ludźmi przyniesie w końcu zwycięstwo. 

CECHY NEGATYWNE: Osoby bardziej bezpośrednie mogą nie domyślać się, o co Ci chodzi, albo też 
denerwuje je Twoje manipulacyjne podejście. W sprawach uczuciowych pociągać Cię będą śmielsze 
osobowości, które jednak nie do końca Cię rozumieją. Pamiętaj, że bez wzajemnej szczerości wejście 
w głębszy związek jest niemożliwe. 

MOŻLIWE PRZYCZYNY: Wczesne doświadczenia mogły nauczyć Cię, że proszenie o cokolwiek świad-
czy o egoizmie, a wyrażanie zdecydowanych poglądów jest nie do przyjęcia. W rezultacie obawiasz 
się, że otwartość i bezpośredniość wywołają niechęć i pogardę. Czujesz się bezpiecznie w zawoalo-
wany sposób, ponieważ wtedy wydaje Ci się, że ludzie z własnej woli robią to, czego chcesz. 

WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: Postaraj się szczerze i jasno mówić o tym, co czujesz. To wcale nie jest 
podejście egoistyczne. Wręcz przeciwnie, inni będą Cię za to szanować. Może nie będą postępować 
tak, jak sobie życzysz, ale będą mogli przedstawić Ci powody, dlaczego tego nie robią. Ponadto bez-
pośrednie komunikaty zbliżą Cię do innych ludzi. 

Załącznik nr 7. Kwestionariusz gotowości do zmian.49    

Skoncentruj się na swoim sposobie działania i wykonywania pracy. W kwestionariuszu znajdziesz 
stwierdzenia określające ten sposób. Postaraj się do nich  szczerze ustosunkować.

W tym celu przy każdym zdaniu zakreśl cyfrę, która najdokładniej określa Twoje rzeczywiste funkcjo-
nowanie zawodowe, Twoje zachowania i postawy. Zakreślenie cyfry 1 oznacza, że z danym stwier-
dzeniem całkowicie się nie zgadzasz, zakreślenie cyfry 6, że w zupełności się zgadzasz. Pozostałe cyfry 
oznaczają ustosunkowania pośrednie.

1_________2_________3__________4_________5_________6

                Zdecydowanie      Zdecydowanie 
               się nie zgadzam      się zgadzam

Wolę rzeczy znane od nieznanych. 1        2        3        4        5        6

Rzadko mam do siebie o coś pretensje po dokonanym fakcie. 1        2        3        4        5        6

Jest mało prawdopodobne, żebym zmienił coś, co wcześniej 
zaplanowałem. 1        2        3        4        5        6

Nie mogę doczekać się dnia, w którym mam rozpocząć coś 
ważnego. 1        2        3        4        5        6

Nie wierzę, że marzenia mogą się ziścić. 1        2        3        4        5        6

Jeśli coś się psuje, to  zwykle znajduję sposób, by to naprawić. 1        2        3        4        5        6

Niecierpliwię się, gdy nie otrzymuję jasnych odpowiedzi. 1        2        3        4        5        6

Mam tendencje do ustalania rutynowych rozwiązań  
i polegania na nich. 1        2        3        4        5        6

49 Wg Robert Kriegel, David Brandt, Sacred Cows Make the Best Burgers, Warner Books 1996, tłum. za zgodą autorów Anna Paszkowska-Rogacz).
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Umiem każdą sytuację wykorzystać dla swojego dobra. 1        2        3        4        5        6

Kiedy nie udaje mi się coś ważnego, trudno jest mi się z tym 
pogodzić. 1        2        3        4        5        6

Nie mogę znieść bezczynności i odpoczynku. 1        2        3        4        5        6

Jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie źle. 1        2        3        4        5        6

Kiedy znajdę się w martwym punkcie w realizacji jakiegoś 
zadania, zaczynam improwizować. 1        2        3        4        5        6

Jestem niezadowolony, jeśli czegoś nie mogę ubrać w jasne 
i określone ramy. 1        2        3        4        5        6

Wolę pracować w obrębie bliskich mi i znanych zagadnień. 1        2        3        4        5        6

Radzę sobie ze wszystkim, co przynosi dzień. 1        2        3        4        5        6

Jeśli już raz podejmę decyzję, niełatwo ją zmieniam. 1        2        3        4        5        6

Eksploatuję siebie do maksimum. 1        2        3        4        5        6

Zwykle koncentruję się  na potencjalnych porażkach. 1        2        3        4        5        6

Często jestem proszony o rozwiązanie problemu. 1        2        3        4        5        6

Kiedy mam do czynienia z niejasnym zagadnieniem,  
wręcz odruchowo zmierzam do uzyskania wyjaśnienia. 1        2        3        4        5        6

Zbyt wiele kosztuje mnie codzienna konfrontacja  
z rzeczywistością. 1        2        3        4        5        6

Koncentruję się na moich mocnych stronach, a nie na słabo-
ściach. 1        2        3        4        5        6

Trudno mi rozstać się z jakimś pomysłem, nawet jeśli okazał 
się on nienajlepszy. 1        2        3        4        5        6

Jestem ciągle podminowany i pełen energii. 1        2        3        4        5        6

Rzeczywistość rzadko jest taka, jakiej bym sobie życzył. 1        2        3        4        5        6

Umiem obchodzić trudności dookoła. 1        2        3        4        5        6

Nie znoszę rzeczy niedokończonych. 1        2        3        4        5        6

Wolę utarte drogi od bocznych szlaków. 1        2        3        4        5        6

Wierzę w sposób niezachwiany we własne możliwości. 1        2        3        4        5        6

Kiedy wejdziesz między wrony musisz krakać jak i one. 1        2        3        4        5        6

Jestem osobą pełną wigoru i pasji. 1        2        3        4        5        6
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Częściej dostrzegam problemy i trudności niż świetne okazje. 1        2        3        4        5        6

Kiedy trzeba znaleźć rozwiązanie, jestem gotów szukać go 
w sposób bardzo nietypowy. 1        2        3        4        5        6

Nie mogę działać efektywnie, kiedy cele, jakie mam realizo-
wać oraz oczekiwania wobec mnie są niejasne. 1        2        3        4        5        6

Kwestionariusz gotowości do zmiany – arkusz obliczeniowy

POMYSŁOWOŚĆ NAPĘD (PASJA)

P #   6   =       ______

P # 13   =       ______

P # 20   =       ______

P # 27   =       ______

P # 34   =       ______

Suma   =

           Wynik   =  Suma

Wynik optymalny 22–26

P #   4   =       ______

P # 11   =       ______

P # 18   =       ______

P # 25   =       ______

P # 32   =       ______

Suma   =

            Wynik  =  Suma

Wynik optymalny 22–26

PEWNOŚĆ SIEBIE OPTYMIZM

P #   2   =       ______

P #   9   =       ______

P # 16   =       ______

P # 23   =       ______

P # 30   =       ______

Suma   =

            Wynik  =  Suma

Wynik optymalny 22–26

P #   5   =       ______

P # 12   =       ______

P # 19   =       ______

P # 26   =       ______

P # 33   =       ______

Suma   =

Wynik  = 

Wynik optymalny 22–26

35 - (minus) suma = wynik
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ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA PODEJMOWANIE RYZYKA (ŚMIAŁOŚĆ)

P #   3   =       ______

P # 10   =       ______

P # 17   =       ______

P # 24   =       ______

P # 31   =       ______

Suma   =

Wynik  =

Wynik optymalny 22–26

P #   1   =       ______

P #   8   =       ______

P # 15   =       ______

P # 22   =       ______

P # 29   =       ______

Suma   =

Wynik  =

Wynik optymalny 22–26

35 - (minus) suma = wynik 35 - (minus) suma = wynik

TOLERANCJA NA NIEPEWNOŚĆ

P #   7   =       ______

P # 14   =       ______

P # 21   =       ______

P # 28   =       ______

P # 35   =       ______

Suma   =

Wynik  =

Wynik optymalny 22–26

35 - (minus) suma = wynik

Kwestionariusz gotowości do zmiany – interpretacja        

POMYSŁOWOŚĆ

Ludzie pomysłowi potrafią wykorzystać każdą sytuację do własnych celów i zrobić „coś z niczego”. 
Umieją docierać do właściwych źródeł i zasobów, aby zrealizować swoje plany. Dostrzegają różno-
rodne sposoby działania i w sposób twórczy podchodzą nawet do stereotypowych zagadnień. Wie-
dzą, że każdy problem można rozwiązać, a trudności w nim tkwiące stanowią dla nich wyzwanie 
i wartość samą w sobie. Niski wynik w tej skali może oznaczać zbytnie przywiązanie do typowych sy-
tuacji i utartych dróg. Wynik zbyt wysoki (ponad 26 punktów) może oznaczać, że osoba nie zauważa 
prostych i oczywistych rozwiązań i tym samym przysparza sobie więcej pracy, niż jest to konieczne.

optyMizM

Cecha optymizmu wysoce koreluje z gotowością do podejmowania zmian. Optymiści prezentują po-
zytywny, a niekiedy wręcz entuzjastyczny stosunek do wszelkich nowości. W przeciwieństwie do 
pesymistów, którzy skoncentrowani są na trudnościach i przeszkodach, optymiści dostrzegają wokół 
siebie różnorodne możliwości i okazje. Pozytywnie interpretują rzeczywistość i wierzą, że czas pra-
cuje dla nich. Zbyt wysoki wynik w tej skali (ponad 26 punktów) może oznaczać brak umiejętności 
krytycznego myślenia.
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PODEJMOWANIE RYZYKA (ŚMIAŁOŚĆ)

Ryzykanci traktują życie jak wielką przygodę. Kochają wyzwania. Charakteryzuje ich ciągły ruch i nie-
pokój, nie znoszą poczucia bezpieczeństwa i stagnacji. Nudzą ich działania rutynowe i powtarzalne. 
Zwykle są twórcami zmian i podejmują działania innowacyjne. Pracują efektywnie w środowisku 
pełnym „burz i zawirowań”. Zbyt wysoki wynik (ponad 26 punktów) może oznaczać tendencję do 
brawury i lekkomyślności. 

NAPĘD (PASJA)

Pasja jest rodzajem energii, która wzmacnia wszystkie pozostałe cechy. Pasjonaci rzadziej ulegają 
znużeniu i zmęczeniu. U progu trudnych zadań nie odczuwają lęku a raczej są pełni energii i entuzja-
zmu. Bardzo wysoki wynik jednakże może oznaczać skłonność do trwania w bezsensownym uporze 
oraz grozi szybkim wypaleniem zawodowym.

ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA 

Zdolność ta zawiera w sobie dwa komponenty: elastyczność i odporność. Dzięki elastyczności moż-
liwe jest łatwe przystosowywanie się osoby do zmiennych wymagań otoczenia. Oszczędza jej to roz-
czarowań i frustracji. Ludzie elastyczni stawiają sobie cele, ale nie inwestują w ich realizację ponad 
miarę. W razie potrzeby szybko zmieniają plany, mając wcześniej przygotowane różne opcje. Odpor-
ność jest cechą, dzięki której ludzie nie załamują się niepowodzeniami, a popełnione błędy mają dla 
nich walor kształcący. Żyją raczej dniem dzisiejszym i przyszłością, niż przeszłością. Nie przywiązują 
nadmiernej wagi do własnego statusu i funkcji. Osoby o zbyt wysokim wyniku w tej skali (ponad 
26 punktów) mogą odznaczać się pewną powierzchownością i zbyt małym zaangażowaniem w to, 
co robią.

PEWNOŚĆ SIEBIE

O ile optymiści pozytywnie interpretują rzeczywistość zewnętrzną, o tyle osoby pewne siebie mają 
zaufanie do własnych zdolności i możliwości. Wysoki wynik w tej skali jest typowy dla osób o silnym 
poczuciu własnej wartości. Mają one przekonanie, że panują nad swoim życiem. Jeśli, mimo chęci, 
nie mogą zmienić rzeczywistości wokół siebie, to starają się ją maksymalnie wykorzystać. Nie prze-
raża ich możliwość porażki a pojedyncze niepowodzenia nie podważają ich wiary w siebie. Uczą się 
na błędach, wierząc, że bez porażek nie ma mistrzostwa. Zbyt wysoki wynik w tej skali (ponad 26 
punktów) może oznaczać zarozumiałość, nadmierne zadufanie oraz odrzucanie opinii innych ludzi 
na własny temat.

TOLERANCJA NA NIEPEWNOŚĆ

Dla osób obdarzonych tą cechą jedyną pewną rzeczą jest to, że w dzisiejszym świecie nic nie jest 
pewne. Akceptują ten stan wiedząc, że w realizacji każdego planu mogą pojawić się elementy nowe 
i zaskakujące. Ponieważ nie spodziewają się szybkich rozwiązań i prostych odpowiedzi, wykazują 
dużą cierpliwość i nie dokonują pochopnych ocen. Zbyt duża tolerancja na niepewność (ponad 26 
punktów) może oznaczać trudności w doprowadzaniu zadań do końca i podejmowaniu ostatecznych 
decyzji. 

Coaching jako nowoczesna forma pracy z klientem 50+ 
wykorzystywana w doradztwie zawodowym 

Coaching można wykorzystać jako skuteczną formę pracy z osobami bezrobotnymi 50+. Doradca 
występujący w roli coacha zadaje pytania, pozwalając osobie, której pomaga, lepiej spojrzeć na jej 
problem, sprawdzić wszystkie możliwości, poszukać nowych rozwiązań.
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Definicja coachingu
Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom 
w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami 
nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami inter-
personalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, 
podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie słuchając i obserwując klienta dopasowują swoje podejście do jego po-
trzeb, tak aby pomóc klientowi w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania. Coachowie 
wychodzą z przekonania, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. 

Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już 
posiada. Rola coacha polega na stworzeniu nowej, często bardziej obiektywnej perspektywy patrze-
nia  na zagadnienie oraz dzieleniu się informacją zwrotną. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz 
podjęcie działań pozostaje w rękach klienta.50  

Model GROW – struktura sesji coachingowej Model GROW jest jedną z najczęściej wykorzystywa-
nych struktur rozmowy coachingowej. Model składa się z czterech kroków:

1. Generalny cel.
2. Rzeczywistość.
3. Opcje.
4. Wola.

Krok 1. Generalny cel – Co chcesz osiągnąć?

Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie coachingowym. Warto poświęcić czas na to, 
aby bardzo dokładnie przeanalizować z Klientem cel, z którym przychodzi. Bardzo często zdarza się, 
że podczas doprecyzowania celu, Klient decyduje się go przeformułować.

• Zapytaj: czym Klient się chce zająć podczas sesji?
• Sprawdź, co powoduje, że cel jest ważny dla Klienta.
• Upewnij się, czy nie ma w chwili obecnej innych ważniejszych spraw do rozwiązania.
• Zapytaj się Klienta o to, jak chciałby, żeby było.
• Sprawdź, czy cel jest realny i ambitny dla Klienta, jeśli nie zapytaj o inny cel.
• Sprawdź, po czym Klient pozna, że osiągnął cel.

Przykłady pytań:
• Co chcesz osiągnąć?
• Czym chciałbyś się dzisiaj zająć?
• Co chciałbyś osiągnąć podczas dzisiejszego spotkania?
• Czym chciałbyś zakończyć tę sesję?
• Co chciałbyś osiągnąć w trakcie sesji?
• Po czym poznasz, że to była dobra sesja?
• Co chciałbyś czuć na koniec sesji?
• Jaki jest Twój cel?
• Na ile Twój cel jest konkretny, mierzalny, realny, istotny i ograniczony czasowo?
• Kiedy chcesz go osiągnąć?
• Czemu chcesz go osiągnąć?
• Jakie korzyści przyniesie Ci osiągnięcie tego celu?
• Na ile ten cel jest dla Ciebie istotny?
• Co możesz stracić realizując ten cel? 
• Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel?
• Gdyby to była Twoja jedyna sesja coachingowa, czym chciałbyś się zająć?

50 http://www.cieplinski-coaching.pl/coaching/definicje_coachingu (16.10.2013 r.)
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Krok 2. Rzeczywistość – Co się dzieje teraz?

Analiza obecnej sytuacji pozwala Klientowi spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia.

Z jednej strony poszerza to świadomość Klienta, z drugiej strony pomaga wytworzyć w nim napięcie 
motywacyjne związane z odczuwalną różnicą pomiędzy atrakcyjnym celem i nieatrakcyjną rzeczywi-
stością. Bardzo często analizując rzeczywistość Klient dochodzi do wniosku, że problem, bariera leży 
gdzie indziej, niż mu się wcześniej wydawało i decyduje się na zmianę celu pracy coachingowej.

• Pomóż przyjrzeć się temu, jak jest teraz.
• Zapytaj się, co nie działa?
• Zapytaj się, co funkcjonuje dobrze?
• Sprawdź, jakie korzyści i straty Klient ma z obecnej sytuacji.
• Zapytaj Klienta, jak reagują w tej sytuacji inni?
• Sprawdź, jakie działania już podejmował i jakie były ich efekty.
• Zapytaj, co może mu pomóc osiągnąć cel.

Przykłady pytań:
• Co dzieje się w tym momencie?
• Jak jest teraz?
• Jeżeli idealną sytuację określić liczbą 10, to jak byś ocenił obecną w skali od 1 do 10?
• Jakie działania już podjąłeś?
• Jakich działań jeszcze nie podjąłeś?
• Co działa?
• Co nie działa?
• Co zyskujesz z tego, jak jest teraz?
• Co tracisz?
• Jak inni reagują na tą sytuację?
• Jak Ci z tym?
• W jaki sposób wpływa to na inne sfery Twojego życia?
• Jaki ma to wpływ na inne osoby?
• Na ile jesteś pewien, że to poprawny opis sytuacji?
• W jakim stopniu sprawujesz kontrolę nad wynikiem swoich działań?
• Kto jeszcze ma nad tym kontrolę i w jaki zakresie?
• Jakie przeszkody trzeba jeszcze pokonać?
• Jakimi środkami dysponujesz teraz – chodzi o umiejętności, czas, entuzjazm, pieniądze, 

wsparcie, itp.?
• Jakich jeszcze środków będziesz potrzebować? Skąd je uzyskasz?

Krok 3. Opcje – Co mógłbyś zrobić?

Ten etap służy wygenerowaniu potencjalnych rozwiązań i przeanalizowaniu ich użyteczności. Coach 
pomaga Klientowi dostrzec rożne możliwości, które ma przed sobą.

• Zapytaj się, jakie działania mógłby podjąć w takiej sytuacji.
• Zapytaj się, jakie działania w tej sytuacji podjąłby ktoś inny – szef, współpracownik, osoba, 

którą ceni – gdyby ta była na jego miejscu.
• Przeanalizujcie korzyści i straty wynikające z różnych opcji działania.

Przykłady pytań:
• Co mógłbyś zrobić, aby osiągnąć cel?
• Co mógłbyś zrobić, aby przybliżyć się do celu?
• Co jeszcze możesz zrobić?
• Jakie widzisz inne możliwości dojścia do celu?
• Jakie kroki możesz podjąć?
• Gdybyś nie był ograniczony czasem, co mógłbyś zrobić?
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• Gdybyś nie był ograniczony środkami, co mógłbyś zrobić?
• Kto mógłby Ci w tym pomóc?
• Gdzie mógłbyś pozyskać informację?
• W jaki sposób mógłbyś to zrobić?
• Jakimi metodami możesz się posłużyć w odniesieniu do tego celu?
• Jakie możliwości są dla Ciebie dostępne?
• Jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości?
• Która z opcji/rozwiązań zapewni najlepsze rezultaty?
• Które z rozwiązań najbardziej ci odpowiada?
• Które z rozwiązań dałoby Ci najwięcej satysfakcji?
• Co by się stało, gdybyś nic nie zrobił?
• Czy istnieje ktoś, kto – Twoim zdaniem – wykonałby to zadanie rzeczywiście dobrze? 

Czego możesz się od takiej osoby nauczyć?
• Czy kiedykolwiek stawałeś przed podobnym wyzwaniem? Jak wtedy sobie poradziłeś?

Krok 4. Wola - Co zrobisz?

To jest etap, w którym Klient podejmuje decyzje, jakie działania podejmie. 
• Zapytaj, co w tej sytuacji Klient decyduje się zrobić – jaki będzie pierwszy krok.
• Określ termin i sprawdź, czy jest ambitny i realny.
• Sprawdź, czy to działanie jest w tej sytuacji atrakcyjne, jeśli nie, zapytaj o inne.

Przykłady pytań:
• Którą z opcji wybierasz?
• Co chcesz zrobić w związku z tym?
• Jakie będzie Twój pierwszy krok?
• Od czego zaczniesz?
• Co skłania Cię do takiego wyboru?
• Do kiedy to zrobisz?
• Jeśli masz wątpliwości, to jakie?
• W jaki sposób zdobędziesz potrzebne wsparcie?51 

Korzyści ze stosowania coachingu w pracy z klientem 50+:
• Sam kontakt z doradcą (coachem) jest już cenny dla klienta (nowa energia, wsparcie, 

wysłuchanie, zmotywowanie).
• Uporządkowanie problemu 
• Możliwość spojrzenia na problem z innej strony.
• Wygenerowanie nowych rozwiązań.
• Podjęcie wiążących decyzji.
• Wzrost motywacji do zmiany, działania.
• Zaplanowane działania.
• Rozwiązanie problemu.

Rola doradcy (coacha):
• Słuchanie.
• Odkrywanie.
• Parafrazowanie.
• Klasyfikowanie.
• Zadawanie pytań otwartych.
• Udzielanie informacji zwrotnych. 
• Milczenie, gdy jest taka potrzeba.
• Zachęcanie klienta do zwiększenia swojej świadomości i samopoznania.

51 www.educoaching.pl/2011/06/model-grow-struktura-sesji-coachingowej.html (29.11.2013 r.)
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• Pomaganie w ustalaniu planu i terminów realizacji.
• Wspieranie klienta w generowaniu możliwych rozwiązań. 
• Wspieranie klienta w jego odpowiedzialności za siebie oraz rezultaty swoich działań.
• Sprawdzanie postępów klienta. 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA JAKO NARZĘDZIE PRACY  
Z OSOBĄ 50+

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej 
w ustawie, może przygotować indywidualny plan działania/IPD dla bezrobotnego lub poszukujące-
go pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. Zgodnie z zapisem 
art. 2 pkt 10a w/w ustawy IPD – oznacza plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy 
wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. 
Szczegóły realizacji IPD określa art. 34a ust.1 – 3.

Przywoływane przepisy stanowią, iż powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w usta-
wie, może przygotować IPD dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu doprowadzenia do 
podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. Oznacza to, iż IPD może być organizowane w każdej sytu-
acji, kiedy istnieje taka potrzeba, nie tylko w przypadku koniecznej aktywizacji klienta. Można zatem 
ustalić IPD nawet w dniu rejestracji osoby, jeśli wyraża ona taką wolę. 

IPD  jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczegól-
ności:

1. Działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej 
w ustawie.

2. Działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy 
w celu poszukiwania pracy. 

3. Planowane terminy realizacji poszczególnych działań. 
4. Formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym 

lub innym pracownikiem urzędu pracy.
5. Termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Przygotowanie IPD dla bezrobotnego jest obowiązkowe w przypadku nieprzerwanego pozostawania 
bezrobotnego w rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 1, przez okres co najmniej 180 dni od dnia 
rejestracji i musi zostać zakończone nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji. Ten 
zapis ustawy wskazuje na obowiązek opracowania IPD z każdym klientem zarejestrowanym dłużej niż 
6 miesięcy. Niewątpliwie jest to „akcja” trudna do przeprowadzenia, zważywszy na fakt, iż liczba bez-
robotnych pozostających w ewidencji powyżej 180 dni jest w urzędach pracy zwykle wysoka. Dlatego 
też realizacja powyższych wymogów ustawodawcy będzie wymagała zaangażowania i współpracy 
wszystkich specjalistów usług rynku pracy pracujących z danym klientem.

Mówiąc o IPD jako innej formie pomocy określonej w ustawie o promocji (…) należy pamiętać o za-
pisach art. 33 (ust. 3, ust. 4 pkt 3), 7), 8), 9), 10), ust. 4a pkt 3), ust. 4c), określającego konsekwencje 
ustawowe w przypadku nieuzasadnionej odmowy przystąpienia do IPD czy przerwania IPD. 

IPD – polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji 
osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest podjęcie przez nią zatrudnienia, 
działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.

Przygotowanie IPD

Przygotowanie IPD może nastąpić zaraz po zarejestrowaniu się klienta w urzędzie pracy i jest wów-
czas dobrowolne. Natomiast w sytuacji pozostawania w ewidencji bezrobotnych powyżej 6 miesięcy, 
opracowanie IPD staje się obowiązkiem ustawowym. Czas na przygotowania IPD, właściwe wypra-
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cowanie wszystkich ustaleń z klientem, to 30 dni. Jest to czas, kiedy wszyscy specjaliści usług rynku 
pracy przewidziani do pracy z klientem, powinni uzgodnić z nim działania do realizacji, zarówno te 
oferowane przez urząd, jak i deklarowane przez samego klienta.

Zakończenie IPD

Ustawodawca nie podaje terminu zakończenia IPD, nie narzuca czasu jego trwania. Istotą pozostaje 
cel, jaki stawiany jest przed IPD – celem tym jest zatrudnienie (bądź samozatrudnienie) osoby biorą-
cej udział w IPD. Tylko wówczas można uznać, iż IPD zostało zakończone, w żadnym innym przypadku.

W ustalaniu IPD ważną kwestią są działania, które zostały wcześniej podjęte wobec danej osoby. Nie 
ma bowiem sensu powtarzać tego, co już wcześniej zostało zrobione. Następnym, mającym niebaga-
telne znaczenie krokiem, jest zindywidualizowanie, zintensyfikowanie i usystematyzowanie działań 
ustalanych w IPD. 

Czy są osoby odpowiedzialne za opracowanie i przebieg IPD?
Ustawodawca nie wskazuje osób odpowiedzialnych za opracowanie /realizację IPD. Biorąc jednak 
pod uwagę proces aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy zgodny ze standardami usług ryn-
ku pracy, odpowiedzialnymi za realizację IPD będą wszyscy specjaliści usług rynku pracy pracujący 
z danym klientem w opracowanym IPD, jak też sam klient. Bardzo często najważniejsza rola jest przy-
pisywana doradcy zawodowemu lub innemu pracownikowi w urzędzie, z którym osoba bezrobotna/
poszukująca pracy najczęściej współpracuje. Najważniejsza jest jednak współpraca między pracowni-
kami poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, zaangażowanych w działania IPD. 

Zalety IPD

Podstawową zaletą jest niewątpliwie wykorzystanie w IPD dotychczasowych metod i narzędzi. Nie 
ma potrzeby tworzenia nowego pakietu narzędzi pracy z klientem. Kolejne pozytywne strony tej for-
my pomocy oferowanej bezrobotnemu czy poszukującemu pracy to: osobisty charakter ustalonego 
z klientem planu działania, zaangażowanie samego klienta. 

Podstawowe zasady tworzenia IPD
1. Kierowanie się przepisami ustawy o promocji oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi usług 

rynku pracy.
2. Przyjęcie reguły, iż etapy czy fazy IPD to kolejne kroki w ścieżce aktywizacji zawodowej 

bezrobotnego/poszukującego pracy, wynikającej ze standardów usług rynku pracy.
3. IPD musi przyjąć formę konkretnego dokumentu. 

Dokument IPD powinien mieć formę pisemną, zgodną z obowiązującymi przepisami, być zapisem 
uzgodnień obu stron (klienta i pracownika urzędu). Najlepiej, aby do utworzenia dokumentu IPD 
wykorzystać stosowany w danym urzędzie system informatyczny (np. SYRIUSZ).

Przykładowy wzór Indywidualnego Planu Działania:

Nazwisko i imię osoby:

Numer ewidencyjny:

PESEL:

Pracownik sporządzający IPD:

Data ostatniej rejestracji klienta w PUP:
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Data sporządzenia IPD:

Data zakończenia IPD:

Data przerwania IPD:

Przyczyna przerwania IPD:

Warunki zakończenia IPD:

L.p. RODZAJ 
DZIAŁANIA

PLANOWANY 
TERMIN 
REALIZACJI

DATA 
REALIZACJI OPIS DZIAŁANIA

1.
Indywidualna 
porada zawo-
dowa

20.03.2014 r. 20.03.2014 r. Analiza dotychczasowych niepo-
wodzeń klienta na rynku pracy. 

2.
Grupowa pora-
da zawodowa

21-22.05.2014 r. Udział w grupowej poradzie za-
wodowej „Samodzielność w po-
szukiwaniu pracy”. 

3.

Indywidualna 
porada zawo-
dowa

22.05.2014 r. Kontynuacja indywidualnej 
współpracy z doradcą zawodo-
wym (ocena porady grupowej, 
analiza dalszych zamierzeń).

4.
Wizyta u po-
średnika pracy

05.06.2014 r. Informacja o sytuacji na lokalnym 
rynku pracy, aktualnych ofertach 
pracy.
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L.p. RODZAJ 
DZIAŁANIA

PLANOWANY 
TERMIN 
REALIZACJI

DATA 
REALIZACJI OPIS DZIAŁANIA

5.

Działania do 
samodzielnej 
realizacji przez 
klienta

20.03.2014 r.

20.03.2015 r. 

Analiza możliwości zatrudnienio-
wych na lokalnym rynku pracy.

Opracowanie obszarów poszuki-
wania zatrudnienia/stażu.

Wybór i planowanie kontaktów 
z pracodawcami.

Utrzymywanie stałego kontaktu 
z pośrednikiem pracy.

Analiza ofert szkoleniowych 
dostępnych na lokalnym rynku 
pracy.

Kontakt ze specjalistą ds. rozwoju 
zawodowego.

Poszukiwanie możliwości dosko-
nalenia zawodowego w jednost-
kach i instytucjach szkolących. 

Podejmowanie planowych i sys-
tematycznych działań na rynku 
pracy. 



80

Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

Rozdział III. PORADNICTWO GRUPOWE DLA OSÓB 50+

Poradnictwo grupowe jest efektywnym sposobem pracy z osobami 50+. Taka forma pracy jest sku-
teczną i oszczędną metodą pomagania osobom, które mają podobne problemy i posiadają podobne 
oczekiwania. Doradcy, którzy ograniczają swoją pracę jedynie do formy indywidualnej, zmniejszają 
w znacznym stopniu możliwości pomocy tym osobom. 

Większość doradców zawodowych podejmuje ważne decyzje dotyczące tego kiedy, gdzie i z kim wy-
korzystać metodę pracy grupowej. 

W praktyce pracy grupowej z osobami 50+ doradca może spotkać się z głębszymi uwarunkowania-
mi problemów tych klientów. Trudności, które są specyficzne jedynie dla tej grupy wiekowej, mogą 
wiązać się z zadaniami, przed którymi stają oni na kolejnych etapach życia zawodowego (np. kiedy 
mają trudności z powrotem na rynek pracy, kiedy nagle tę pracę utracili, bądź nie posiadają kwalifi-
kacji oczekiwanych na rynku pracy) bądź mają problemy zdrowotne, uniemożliwiające dalszą pracę 
w wyuczonym zawodzie.

Głównym zadaniem w grupowym poradnictwie zawodowym jest ukierunkowanie uczestników 50+ 
na dalszy rozwój zawodowy, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, bu-
dowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier. Wykorzystując doświadczenia zawodowe 
i życiowe osób 50+, pracując w grupie, otrzymują szansę na dokonanie realnej samooceny swoich 
umiejętności i zdolności oraz mogą oni określić, jakie zmiany w sposobie myślenia, odczuciach i dzia-
łaniach są im potrzebne. 

Rola pracy grupowej w poradnictwie koncentruje się głównie wokół celów takich jak:
• pomaganie uczestnikom w rozwijaniu bardziej konstruktywnych postaw i doskonaleniu 

umiejętności interpersonalnych (często przez osoby 50+ niedocenianych);
• zdobycie przez uczestników doświadczenia w korzystaniu z pomocy i wsparcia innych;
• poszerzenie wiedzy uczestników niezbędnej do rozwiązania określonego problemu;
• pomaganie uczestnikom w przenoszeniu nowo nabytych w grupie umiejętności, wiedzy 

i zachowań do codziennego życia.52  
Mimo niewątpliwie ważnej roli poradnictwa grupowego należy mieć świadomość, że ta forma pracy 
z osobami 50+ posiada zarówno zalety ale i wady.

Zalety poradnictwa grupowego dla osób 50+:
• Członkowie grup mogą uzmysłowić sobie, że nie są osamotnieni, wyjątkowi w swej sytuacji 

bądź nieprzystający do normy z racji swoich problemów.
• Poprzez interakcje w grupie uzyskują wiedzę na temat swoich zachowań w sytuacjach 

połecznych.
• W grupach mogą wypróbowywać nowe rodzaje zachowań i sposobów interakcji, 

gdyż atmosfera grupy tworzy bezpieczne środowisko, pozwalające eksperymentować 
z wprowadzaniem zmian i uzyskiwać informacje zwrotne.

• Obserwując sposoby, dzięki którym inni radzą sobie z trudnościami, członkowie grup mogą 
bezpośrednio nabywać nowe umiejętności rozwiązywania problemów.

• Grupa może odegrać rolę katalizatora, który umożliwi osobie rozpoznanie potrzeby  
lub konieczności skorzystania z poradnictwa indywidualnego.

Wady poradnictwa grupowego dla osób 50+:
• Wiele problemów czy typów osobowości wyklucza pracę w grupach.
• Problemy poszczególnych osób mogą zostać potraktowane w grupie zbyt powierzchownie.
• Często nacisk ze strony grupy może zmusić uczestnika zajęć grupowych do podejmowania 

52 .Paszkowska-Rogacz, M. Tarkowska, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa 2004.
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pewnych działań, do których nie jest jeszcze gotowy.
• Może też wystąpić syndrom „myślenia grupowego”, w którym jałowe myśli stają się 

obowiązującymi normami.
• Poszczególni uczestnicy mogą wykorzystywać grupę jako formę ucieczki od problemu, 

realizację celów osobistych i w ten sposób zaburzyć dynamikę procesu grupowego.53 
Cechą charakterystyczną zajęć grupowych jest koncentrowanie się na doświadczeniach (zasobach) 
uczestników, choć w trakcie zajęć często występuje przekazywanie pewnych nowych dla uczestników 
informacji. 

Osoby biorące udział w poradnictwie grupowym funkcjonują w większości dziedzin życia, lecz po-
trzebują rozwiązania problemu sytuacyjnego. Poradnictwo grupowe sprawdza się w przypadku osób, 
u których występują problemy czasowe lub powtarzające się:

• które wymagają modyfikacji postawy lub zachowania,
• które wymagają wsparcia emocjonalnego.

Pierwszym krokiem w tworzeniu grupy jest zaplanowanie zadań, sformułowanie celów i własnych 
oczekiwań – wiąże się to z opracowaniem szczegółowej oferty. Przed przygotowaniem oferty zajęć 
grupowych (porady grupowej) dla osób 50+ należy rozważyć szereg kwestii:

1. Jakiego rodzaju grupę chcesz stworzyć? Czy będzie to grupa rozwoju osobistego, budowania 
planów zawodowych, czy grupa, która doświadczyła wielu trudnych przeżyć związanych 
z poszukiwaniem pracy?

2. Czy uczestnictwo w tej grupie będzie dobrowolne, czy udział zostanie uczestnikom narzucony 
(przez samego doradcę lub innego pracownika urzędu)? Rozważ szczególne warunki 
i okoliczności, jakie będą budowały kontakt i dobrą relację z grupą, która ma obowiązek 
uczestniczenia w zajęciach. Wspólnie z grupą zbuduj normy grupowe i poświęć czas na 
zbudowanie kontraktu, zwracając szczególną uwagę na potrzeby grupy. 

3. Jakie są zasadnicze cele grupy? Rozważ przede wszystkim, jakie korzyści z udziału w grupie 
mogą odnieść jej uczestnicy?

4. Jakie zastosujesz procedury doboru uczestników i ile osób będzie liczyła grupa?
5. Gdzie będą odbywały się zajęcia? Zadbaj o komfort własny i uczestników.
6. Jakie tematy zaproponujesz grupie w trakcie kolejnych spotkań i jakie zaplanujesz ćwiczenia? 

Spróbuj przygotować scenariusz kolejnych spotkań. 
7. Jeśli masz doświadczenie w pracy z grupą osób 50+ zapewne będzie ci łatwiej i elastycznie 

dostosujesz ćwiczenia do aktualnych potrzeb i etapu rozwoju grupy. Pamiętaj również, 
że ćwiczenia nie dają gotowych rozwiązań, wynikają z doświadczeń uczestników i mogą mieć 
zaskakujący finał, zupełnie odmienny od tego, co zaplanowałeś. 

8. Jakie materiały potrzebne będą do realizacji ćwiczeń? Zwróć uwagę na przygotowanie 
potrzebnej ilości materiałów, które zamierzasz wykorzystać do pracy z grupą. Brak 
odpowiedniego sprzętu, organizowanie go w ostatniej chwili, mazaki, które nie piszą, za mała 
ilość kolorowych kartek lub przygotowania w ostatniej chwili dają grupie okazję do otwartej 
konfrontacji i kierowania pod Twoim adresem komunikatów zawierających negatywną ocenę.

9. Jakie procedury ewaluacyjne planujesz? Możesz posłużyć się bezpośrednią informacją 
zwrotną od członków grupy, ale większą wartość dla Ciebie będzie miała wcześniej 
skonstruowana ankieta ewaluacyjna. Uczestnicy powinni wypełnić ją anonimowo, 
co zwiększy szanse na obiektywną ocenę. Twoje narzędzie ewaluacyjne powinno być 
obiektywne, praktyczne i dostosowane do grupy. Po otrzymaniu wypełnionych ankiet po 
poradzie bądź zajęciach aktywizacyjnych należy przeanalizować ich treść i wyciągnąć wnioski 
na przyszłość. Pomoże to doradcy w doskonaleniu warsztatu pracy oraz lepszym dopasowaniu 
treści, metod i technik prowadzenia zajęć. 

Poniżej zamieszczono przykładowe ankiety ewaluacyjne. 

53 S. T. Gladding, Poradnictwo zawodowe: zajęcie wszechstronne, 1994.
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Załącznik nr 8 Przykładowe ankiety ewaluacyjne możliwe do zastosowania po zajęciach 
z zakresu poradnictwa grupowego

Wzór nr 1

Ankieta dla uczestników porady grupowej 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie Państwa opinii  
na temat zajęć, w których uczestniczyliście. 

Ankieta jest anonimowa.

1. Czy zakres tematyki spotkania grupowego okazał się wystarczający?
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Raczej nie
d. Zdecydowanie nie
e. Trudno powiedzieć
Jeśli nie, proszę wskazać czego Panu/i brakowało?
…………………………………………………………………………………………………………

2. Jak ocenia Pan/i sposób prowadzenia zajęć?
a. Zdecydowanie dobrze
b. Raczej dobrze
c. Raczej źle
d. Zdecydowanie źle
e. Trudno powiedzieć

3. Czy zajęcia spełniły Pana/i oczekiwania pod względem:

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź

Zastosowanych metod pracy Tak Nie

Warunków prowadzenia zajęć Tak Nie
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4. Jak ocenia Pan/i tę formę poradnictwa grupowego 

Proszę wstawić X we właściwych rubrykach

Zajęcia grupowe były 
dla mnie:

Zdecydo-
wanie tak

Raczej tak Raczej nie Zdecydo-
wanie nie

Trudno po-
wiedzieć

Stratą czasu

Stresującym przeżyciem

Okazją do uzyskania 
przydatnych wiadomo-
ści

Okazją do lepszego 
poznania siebie

Czymś co poleciłbym/
abym innym

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Wzór nr 2

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników porady grupowej

Szanowni Państwo, 
zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankiety. Jej celem jest pozna-
nie Państwa opinii na temat sposobu prowadzenia zajęć, warunków, a także doboru tematów 
i zastosowanych metod. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa uwagom organizowane przez nas 
zajęcia będą coraz lepiej odpowiadały potrzebom naszych klientów. 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………

Czy zajęcia aktywizacyjne spełniły Państwa oczekiwania pod względem:

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź

Sposobu prowadzenia Tak Nie

Doboru tematów zajęć Tak Nie

Zastosowanych metod pracy Tak Nie

Warunków prowadzenia zajęć Tak Nie

O jakie zagadnienia należałoby  
Pana/Pani zdaniem poszerzyć  
tematykę tych zajęć?

Które z omawianych zagadnień 
okazały się najbardziej dla Pana/Pani 
ciekawe?
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Metryczka:

Płeć: Wiek: Miejsce zamieszkania: Czas pozostawania  
bez pracy

□ Kobieta

□ Mężczyzna

□ do 25

□ 25–50

□ powyżej 50

□ Miasto

□ Wieś

□ do 6 miesięcy

□ od 6–12 miesięcy

□ powyżej 12 miesięcy

Wykształcenie:

□ Podstawowe     □ Gimnazjalne     □ Zawodowe     □ Średnie zawodowe

□ Ogólnokształcące     □ Wyższe

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Fazy rozwoju grupy
Każda grupa przechodzi przez określone fazy rozwoju. Dynamika procesu grupowego zachodzi na po-
ziomie nieświadomym. W zachowaniu uczestników i w ich emocjach pojawiają się charakterystyczne 
dla rozwoju grupy zmiany.

Początkowo istnienie jakiejkolwiek grupy oznacza zarysowanie wstępnego, powierzchownego poro-
zumienia, określenia celów i norm funkcjonowania. Dominuje powierzchowna integracja, niski po-
ziom zaufania i typowa w początkowej fazie uprzejmość i układność. Członkowie grupy nie ujawniają 
wzajemnych relacji, emocji, opinii. Grupa unika tematów drażliwych, kontrowersyjnych. Kolejnym 
krokiem sprzyjającym rozwojowi grupy jest otwarte komunikowania trudnych emocji i postaw. Wy-
jaśnia się też motywacja uczestników do zaangażowania w pracy grupy, co sprzyja ujawnieniu się ról. 
Powstaje również gotowość do podejmowania kontrowersyjnych problemów i konfliktów.

Etap 1. Etapy rozwoju grupy wg Tuckmana i Jensena (źródło: Gladding 1994:142)

Etap Proces Efekt Relacja

i Formowanie Udział Akceptacja

ii Ścieranie Wyjaśnianie Przynależność

iii Normowanie Zaangażowanie Wsparcie

iV Działanie Osiągnięcia Duma

V Separacja Poznanie Satysfakcja

I. FORMOWANIE

Dominuje niepokój, zależność od prowadzącego, testowanie sytuacji, zadania i rodzaju akceptowa-
nego zachowania. Na tym etapie grupa czuje się zależna od prowadzącego i potrzebuje autorytetu. 
Czyni go osobą odpowiedzialną za zapewnienie uczestnikom optymalnego poczucia bezpieczeństwa, 
orientacji w sytuacji, akceptacji i budowania zaufania w grupie. W tej fazie uczestnicy powinni poczuć 
oparcie w osobie prowadzącego. Uczestnicy w nowej sytuacji potrzebują wsparcia, określenia zasad 
i norm współpracy wzmacniających bezpieczne granice funkcjonowania w grupie. W fazie formowa-
nia zasadniczym zadaniem prowadzącego jest stworzenie klimatu akceptacji i zaufania, wzmacnianie 
aktywności i zaangażowania uczestników w rozwiązywanie problemów. Powinien on wspierać grupę 
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i organizować jej pracę oraz skupić się na indywidualnych cechach uczestników zajęć. Grupa powin-
na poczuć, że prowadzący nie podaje gotowych treści, nie jest jedynym ekspertem, chociaż kieruje 
procesem, zna dobrze cel i strukturę zajęć.

• W stadium początkowym prowadzący stymuluje rozwój grupy poprzez:
• podanie uczestnikom ogólnych wskazówek i nauczenie ich sposobów aktywnego 

uczestnictwa,
• określenie zasad pracy i norm grupowych,
• wspomaganie uczestników w wyrażeniu oczekiwań wobec zajęć,
• sformułowanie z uczestnikami ich osobistych celów i omówienie celów pracy całej grupy,
• otwarte traktowanie zgłaszanych przez uczestników pytań i problemów,
• wspieranie uczestników w dzieleniu się myślami i odczuciami dotyczącymi zdarzeń w grupie,
• uczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,
• odczytywanie potrzeb grupy i takie prowadzenie zajęć, aby te potrzeby zostały zaspokojone,
• unikanie wchodzenia w rolę eksperta w celu minimalizacji zależności grupy od prowadzącego.

W grupie osób 50+ szczególną uwagę należy zwrócić na sposób prowadzenia zajęć. Dobrą praktyką 
jest bazowanie na ich dotychczasowych doświadczeniach zawodowych, jak również życiowych. Na-
leży podkreślić ważność spostrzeżeń członków grupy i przemyśleń dotyczących sfery omawianych 
zagadnień. Doradca zawodowy nie powinien lekceważyć bądź pomniejszać uwag i informacji uzyska-
nych od uczestników, zwłaszcza kiedy między prowadzącym, a grupą osób 50+ jest znaczna różnica 
wieku. 

II. ŚCIERANIE SIĘ 

Dominuje atmosfera konfliktu, emocjonalnego oporu wobec wymagań, jakie stawia przed uczestni-
kami zadanie. Pojawia się opór wobec prowadzącego, czasem nawet bunt (kłótnie, podział na pod-
grupy lub akceptacja różnic, wprowadzanie norm). W fazie ścierania się dominuje atmosfera konflik-
tu, walki o pozycję, konfrontacji pomiędzy uczestnikami, występuje krytyka wobec prowadzącego, 
zwłaszcza, jeśli nie posiada on umiejętności radzenia sobie w sytuacji oporu, źle znosi krytykę, prze-
żywa ją na poziomie osobistym. Zadaniem prowadzącego na tym etapie rozwoju grupy jest rozpo-
znanie emocji uczestników, analiza ich źródeł i „przepracowanie” powstałych w grupie problemów. 
Jego rola polega na opisaniu uczestnikom tego, co obserwuje w grupie. Powinien w sposób otwarty 
wysłuchać uczestników, zachęcić ich do wypierania niezadowolenia i poszukiwania sposobów roz-
wiązania sytuacji. Prowadzący w tej fazie często przeżywa wiele nieprzyjemnych uczuć. Pojawia się 
poczucie zagrożenia, złość na uczestników, którzy słabo współpracują i nie przejawiają entuzjazmu. 
Może pojawić się poczucie braku kompetencji i wątpliwość: „Czy nadaję się do prowadzenia zajęć 
grupowych?” lub silny niepokój związany z wolnym tempem pracy. 

Zadania prowadzącego w stadium ścierania się zmierzają do stymulowania efektywnej współpracy 
poprzez:

• uczenie uczestników, jak ważne jest dostrzeganie sytuacji konfliktowych i ich 
„przepracowanie”,

• pomaganie uczestnikom w odkrywaniu własnych wzorców obronnych w sytuacji konfliktu, 
walki i konfrontacji,

• uczenie uwzględniania oporu w swoich zachowaniach wobec innych członków grupy,
• modelowanie postaw i zachowań poprzez otwarte traktowanie wszelkich form krytyki, także 

wobec własnej osoby,
• uczenie się rozumienia problemowych zachowań uczestników bez „etykietowania”,
• pomaganie uczestnikom w osiąganiu równowagi pomiędzy wzajemną  zależnością, 

a wyodrębnieniem ról i poczuciem niezależności,
• zachęcenie uczestników do wyrażania myśli i uczuć związanych z tym, co aktualnie dzieje się 

w grupie. 
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III.

W tej fazie opór wobec prowadzącego jest często związany ze sposobem rekrutacji na poradę. Jeżeli 
osoby 50+ same zdecydowały się na udział w zajęciach i są zainteresowane prezentowanymi treścia-
mi, opór zwykle jest niewielki bądź nie ma go wcale. Jeżeli zaś osoby zostały skierowane na zajęcia 
bez ich wewnętrznego przekonania bądź nawet wbrew ich zdaniu na temat uczestnictwa – opór jest 
znaczny, zwłaszcza na początku zajęć. NORMOWANIE – kształtuje się spójność grupy, formują się 
normy, otwarta wymiana poglądów, wzajemne wsparcie i współpraca tworzy poczucie tożsamości.

W fazie normowania się kształtuje się spójność grupy, wzajemne wsparcie, zaufanie i współpraca. 
Prowadzący ma za zadanie angażowanie całej grupy w pracę nad rozwiązywaniem problemów gru-
powych i pojedynczych osób. Zachęca uczestników do samodzielnego działania, weryfikacji wiedzy 
i umiejętności, których się nauczyli w praktyce. 

Zadania prowadzącego na tym etapie pracy z grupą, to:
• kontynuacja modelowania pożądanych zachowań, szczególnie konstruktywnych konfrontacji,
• opisywanie znaczenia wzorców zachowań uczestników, tak aby byli w stanie podjąć głębsze 

poszukiwanie swoich zasobów,
• wspieranie gotowości uczestników do przenoszenia zachowań na codzienne sytuacje życiowe,
• wspieranie ich w zwracaniu uwagi na to, czego chcą od grupy i wyraźnym sygnalizowaniu 

tego, co jest im potrzebne,
• zachęcanie uczestników do ćwiczeń i wykorzystywanie nowych umiejętności,
• pomaganie uczestnikom we wprowadzaniu zmian we własnych zachowaniach i działaniach.

IV. SEPARACJA

Rozstanie to wyraźne zakończenie zadania oraz związane z tym doznanie satysfakcji.

Etap separacji zamyka pracę z grupą. Głównym celem prowadzącego w tej fazie jest zapewnienie ta-
kiej struktury pracy, która umożliwi uczestnikom sprecyzowanie znaczenia ich doświadczeń i pomoże 
im w przenoszeniu zdobytej wiedzy i umiejętności na sytuacje z codziennego życia. 

Zadania prowadzącego powinny się koncentrować na:
• wspieraniu uczestników w radzeniu sobie z uczuciami, jakie mogą pojawić się w związku 

z zakończeniem pracy grupy,
• wzmacnianiu zmian dokonanych przez członków grupy,
• zapewnieniu informacji o źródłach pomocy,
• pomocy uczestnikom w określeniu, jak mogą zastosować w praktyce konkretne umiejętności,
• zastosowanie narzędzi ewaluacyjnych umożliwiających ocenę pracy grupy.

Charakterystyka grupy
Na powodzenie pracy z grupą ma wpływ szereg czynników. S. T. Gladding wskazuje m.in. na:

Wybór i przygotowanie członków grupy

Selekcja uczestników i odpowiednie ich przygotowanie to czynniki decydujące o powodzeniu pracy 
z grupą. Zadania te realizowane są na ogół w trakcie rozmów wstępnych doradców zawodowych 
z potencjalnymi jej członkami. Wskazówki etyczne dla doradców grupowych opracowane przez As-
sociation for Specjalists In Group Work (ASGW) mówią, że podczas rozmów wstępnych na członków 
grupy wybrać należy tych, „których potrzeby i cele są zgodne z ustalonymi celami grupy, którzy nie 
utrudniają procesu rozwoju grupy oraz nie poniosą uszczerbku na zdrowiu w wyniku uczestnictwa 
w pracy grupy” (http://www.asgw.org/training_standrad.htm). Corey (Gladding 1994:144) uważa 
selekcję kandydatów za proces dwustronny. Potencjalni członkowie grupy mogą okazać się kandyda-
tami nieodpowiednimi dla określonej grupy w pewnym czasie i z danym doradcą. Istotnym proble-
mem w pracy z osobami 50+ jest często brak akceptacji uczestników dla osoby prowadzącej, która 
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jest osobą młodą, nie posiadającą wystarczającego doświadczenia. O ile doradcy w zbliżonym do 
grupy 50+ wieku daje się kredyt zaufania, o tyle młodzi doradcy muszą zdobyć to zaufanie. Uczest-
nicy powinni zostać poinformowani o możliwości zmiany doradcy zawodowego. Członkom grupy 
powinno się przekazać maksymalną ilość informacji o procesie grupowym przed faktycznym rozpo-
częciem pracy. 

W trakcie naboru uczestników na poradę grupową doradca zawodowy może skorzystać z ankiety 
zamieszczonej poniżej:

Załącznik nr 9. Ankieta dla osób 50+ zarejestrowanych Urzędzie Pracy.

Ankieta dla osób 50+ zarejestrowanych Urzędzie Pracy 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..

Jaki jest główny cel Pana/i rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy? (właściwe zakreślić)
• Ubezpieczenie zdrowotne
• Świadczenia dla bezrobotnych:

 - dodatek aktywizacyjny,
 - zasiłek dla bezrobotnych,
 - stypendium z tytułu podjęcia nauki,
 - inne, jakie ……………………………………………………………………………………………………………

• Usługi urzędu pracy:
a. pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
b. skorzystanie ze środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
c. prace interwencyjne, roboty publiczne,
d. szkolenie zawodowe,
e. pomoc doradcy zawodowego,
f. inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………..

• Oczekiwanie na świadczenia przyznawane przez inne instytucje:
a. świadczenie przedemerytalne,
b. emerytura,
c. renta z tytułu niezdolności do pracy,
d. renta socjalna z MOPS,
e. inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………

• Inne powody:
a. uzyskanie  zaświadczenia do pomocy społecznej,
b. uzyskanie  zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego, 
c. uzyskanie  zaświadczenia do stypendium wypłacanego przez szkoły i uczelnie wyższe, 
d. inny cel, (jaki?) ......................................................................................................

Jeżeli głównym celem rejestracji jest pomoc w uzyskaniu pracy, to:

(właściwe zakreślić)

1. Jak często planuje Pan/i kontaktować się z tutejszym urzędem pracyw sprawie 
poszukiwania pracy?

• kilka razy w tygodniu,
• kilka razy w miesiącu,
• tylko w terminach zaplanowanych przez urząd pracy,
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2. Niżej wymienione są tematy porad grupowych, proszę zakreślić te, w których chciałby 
Pan/Pani uczestniczyć bądź wpisać inny interesujący dla siebie temat. 
a. „Analiza predyspozycji zawodowych wraz z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych”
b. „Jak pokonać stres i wzbudzić w sobie motywację do działania”.
c. „Skuteczna autoprezentacja w kontaktach z pracodawcami i przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej”.
d. „Formy zatrudnienia – poznaj możliwości i dokonaj wyboru”.
e. „Bariery w zatrudnieniu i sposoby ich pokonywania przez osoby w wieku 50+”.
f. Inne: ………………………………………………………………………………………………………….

3. Jestem gotowy/a podjąć pracę?
a. od zaraz (do miesiąca czasu),
b. do pół roku,
c. do roku,
d. powyżej roku,
e. nie szukam pracy,

5. o jest dla Pana/i główną przeszkodą w znalezieniu pracy?
a. brak dyspozycyjności (opieka nad innym członkiem rodziny),
b. zły stan zdrowia,
c. brak ofert pracy w moim zawodzie,
d. zła sytuacja na lokalnym rynku pracy,
e. brak kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,
f. miejsce zamieszkania (utrudniony dojazd do pracy),
g. brak chęci do podjęcia pracy,
h. inny powód (jaki?) …………………………………………………………………………………………………

6. Czy jest Pan/i gotowy/a dojeżdżać do pracy?
a. Tak (do ilu kilometrów ………, ile czasu mógłby zająć dojazd do miejsca pracy (...…….)
b. Nie (szukam pracy tylko w miejscu zamieszkania)

7. Czy jest Pan/i gotowy/a pracować w delegacji?
a. Tak
b. Nie

8. Jaką pracę ostatnio Pan/i wykonywał/a (w tym zatrudnienie nieformalne)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. W jaki sposób do tej pory poszukiwał/a Pan/i zatrudnienia? 
a. śledząc ogłoszenia: w prasie, radiu, telewizji, na tablicach ogłoszeń, w Internecie,
b. korzystając z pośrednictwa rodziny, znajomych,
c. korzystając z pośrednictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w …,
d. bezpośrednio kontaktując się z pracodawcą,
e. wysyłając dokumenty aplikacyjne do pracodawców,
f. inny sposób (jaki?)……………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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Wielkość grup i czas ich funkcjonowania
Wielkość grupy jest często zdeterminowana zadaniami przed nią stojącymi oraz preferencjami jej 
członków. W dużych grupach szanse na szczegółowe zajęcie się potrzebami poszczególnych osób są 
mniejsze. Wielkość grupy i czas jej funkcjonowania ściśle się ze sobą wiążą. Na ogół grupy powinny 
być wystarczająco duże, by wywiązały się żywe dyskusje i czas spotkań nie dłużył się, a jednocześnie 
małe, by następowały żywe interakcje i wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w życiu grupy na tyle 
często, aby nie zatracić poczucia przynależności. Stopień zaangażowania i uczestnictwo w zajęciach 
grupowych zależą od wielkości grupy.

Wielkość grupy i uczestnictwo54

Wielkość Komunikacja w grupie Struktura grupy/metody

3-6 osób: Odzywa się każdy uczestnik. Tzw. grupy do „pogawędek” (ang. 
buzz – gwar) jak w metodzie 66 
(6 osób wymienia poglądy na okre-
ślony temat przez 6 minut), grupy 
robocze.

7-10 osób: Odzywa się prawie każdy uczestnik.

Osoby bardziej milczące mówią 
mniej.

Jedna lub dwie mogą nie odezwać się 
w ogóle.

Grupy robocze, warsztaty tematyczne

11-18 osób: 5 lub 6 osób mówi dużo, 3 lub 4 inne 
odzywają się sporadycznie.

Warsztat, sesja plenarna

19-30 osób: 3 lub 4 osoby mogą dominować. Sesja plenarna (prezentacje, wyniki 
oceny, film), krótkie wystąpienia teo-
retyczne, grupy robocze.

Ponad 30 osób: Ograniczone możliwości uczestnictwa im większa grupa, tym krótsza sesja 
plenarna

Grupy zamknięte i grupy otwarte
Grupy otwarte przyjmują członków nawet po rozpoczęciu spotkań, grupy zamknięte tego nie robią. 
Grupy otwarte są zdolne względnie szybko znaleźć członków na miejsce tych, którzy grupę opuścili 
i utrzymać optymalną wielkość. Grupy zamknięte nie są tak elastyczne pod względem wielkości, lecz 
są bardziej zwarte i mogą być bardziej pomocne na drodze do realizacji celów wyznaczonych przez 
członków. W praktyce doradczej rzadko organizuje się pracę w grupach otwartych. 

Typy dyskusyjne – jak z nimi pracować?
Skutecznym narzędziem pracy doradcy zawodowego – trenera z uczestnikami grupy jest tzw. proces 
ZUO, który składa się z następujących etapów:
• ZAAKCEPTUJ – kiedy jakaś osoba zaczyna przeszkadzać, zacznij raczej od zaakceptowania jej wypo-
wiedzi i zachowania, niż ignorowania. Nie oceniaj. Staraj się zrozumieć, dlaczego to robi.

• UZNAJ – kiedy pokażesz osobie przeszkadzającej grupie, że jej słuchasz – potwierdzisz, że dopusz-

54 Źródło: „Zasadnicze elementy szkolenia. Pakiet szkoleniowy „T-Kit”, Publikacja sfinansowana ze środków MENiS oraz Komisji Europejskiej 
w ramach Programu Młodzież.
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czalne są emocje i różne zachowania. Nie musisz jednak zgadzać się z jej wypowiedzią. Praktycznym 
sformułowaniem jest: „Niech każdy zostanie przy swoim zdaniu”. Dopuszczanie do dyskusji i przeko-
nywanie do swoich racji często rodzi agresję i tworzy złą atmosferę pracy w grupie. 

• ODŁÓŻ – zapytaj uczestników, czy chcą zajmować się nowym pomysłem teraz, czy wolą odłożyć to 
na później. Często odniesienie się do zdania grupy eliminuje problem.

ZAAFEROWANY/ZAJĘTY Stale otrzymuje telefony lub dzwoni, wychodzi często, aby coś 
ważnego załatwić, kręci się i grzebie w materiałach

SPÓŹNIALSKI Spóźnia się i robi zamieszanie

WYCHODZĄCY WCZEŚNIEJ Bez powiadomienia stale wychodzi przed końcem zajęć

AGRESOR/KRYTYK Atakuje prowadzącego, ośmiesza proponowane rozwiązania

GADUŁA Rozmawia dużo i głośno z sąsiadami, chce dominować nad spo-
tkaniem

naMolny Nieustannie powraca do tego samego tematu

NALEŻY NIE NALEŻY

• Próbować rozładować złość poprzez 
mówienie o swoich emocjach

• Być profesjonalistą, ustalać fakty
• Przeprosić, gdy trzeba i podjąć działanie
• Wyjaśnić problem
• Być taktownym i uczciwym
• Utrzymać rzeczowość dyskusji

• Rewanżować się (atakiem za atak)
• Brać zarzuty jako osobisty atak
• Przerywać
• Oskarżać innych
• Udawać, że nic złego się nie dzieje
• (ta metoda jedynie na chwilę oddala 

problem – on zawsze wraca i to ze 
zdwojoną siłą)

Pomocne sformułowania:
• „Szanuję Twój punkt widzenia, ale pozwolisz, że pozostanę przy moim”
• „Z Twojego punktu widzenia to faktycznie może tak wyglądać, ale pozwól, że przedstawię 

wszystkie swoje argumenty”
• „Czy dobrze rozumiem, że Tobie chodzi o …”
• „Pozwól, że tą sprawą zajmiemy się na spotkaniu poświęconym sygnalizowanemu przez 

Ciebie problemowi”
• „Przypominam, że tematem naszego spotkania jest …”

Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami
• Spokój i opanowanie emocji!
• Humor – rozładowuje napięcie. 
• Pauza – gra ciszą.
• Zastosowanie zasady wzajemności.
• Zdecydowana prośba o ciszę.
• Zdecydowana prośba o spokój.
• Przydzielenie określonego zadania.
• Przypomnienie ustalonych zasad (odwołanie się do wiszącego na widoku kontraktu 

opracowanego w pierwszym dniu zajęć).
• Przypomnienie celów spotkania.
• Zwrócenie uwagi na upływający czas. Ostatecznie zrobienie przerwy i zwrócenie uwagi 
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„w cztery oczy”. 
• Taktowne wyproszenie z zajęć …

Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie i ich eliminowanie:55

Oznaka/zachowanie Co robić?

Dominacja Zwróć uwagę, że każdy uczestniczy w zajęciach na równych 
prawach.

Mówienie jeden przez drugiego Zwróć uwagę, że każdy ma prawo wypowiedzieć się oraz 
być wysłuchanym.

Rozmowa na boku Poczekaj aż rozmawiający umilkną i poproś ich o udział 
w pracy grupy.

Zamykanie się w sobie Zachęcaj do udziału w zajęciach.

Ukryte plany Przypomnij ustalone cele i zmodyfikuj je, gdy okaże się, 
że grupa ich nie uważa za swoje.

Odwracanie uwagi od tematu Porozmawiaj z osobą na osobności i wysłuchaj uważnie, 
aby poznać powody takiego zachowania.

Spóźnianie się Zaczynaj o czasie, nie czekaj. Zwróć się bezpośrednio 
do osoby, która się spóźnia.

Niewłaściwe uwagi pod adresem 
innych

Zwalczaj takie zachowanie, jako nie do przyjęcia, działaj 
spokojnie i łagodząco na grupę.

Negowanie Spróbuj dowiedzieć się, z czego ono wynika, porozmawiaj 
z daną osobą po zajęciach.

Podczas realizacji zajęć grupowych z osobami 50+ należy wziąć pod uwagę cykl uczenia się dorosłych. 
Znajomość faz cyklu pozwoli na takie prowadzenie zajęć, które wpłynie na wysoką skuteczność ucze-
nia się uczestników 50+. 

Cykl uczenia się dorosłych według Kolba
Teoria Kolba zakłada, że podstawowym warunkiem skutecznego uczenia się jest aktywność intelek-
tualna słuchacza. Musi on być zaangażowany i zainteresowany przedmiotem nauki. Ludzie, którzy 
uczą się skutecznie, przechodzą w tym procesie przez (opisane poniżej) cztery fazy pozwalające im 
zinternalizować nowe informacje.

DOŚWIADCZENIE (sesja szkoleniowa) – ma ono miejsce wówczas, gdy uczestnik zdaje sobie sprawę 
z zachodzących wydarzeń, jest ich świadomy. Jest to łatwe do zrealizowania podczas sesji szkolenio-
wej, ale zdarza się także w sytuacjach nieformalnych, kiedy dociera do niego nowa informacja lub 
nabywa nowe umiejętności.

rewiDowanie (przemyślenie) – uczestnik może wspominać lub myśleć o swoim doświadczeniu 
i rozwijać nowe pomysły poprzez przemyślenie całej sprawy od początku – co robi  lub zrobił i co inni 
powiedzieli lub zrobili – albo też poprzez przedyskutowanie zdarzenia z innymi ludźmi i przyjrzenie 
się swoim odczuciom.

55 A. Kostecka „Umiejętności lidera Klubu Pracy”, MPiPS, Warszawa 1997.
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wnioskowanie (jak to się odnosi do jego poprzedniego doświadczenia – opierając się na pomy-
słach powstałych w poprzednich punktach, można dojść do pewnych wniosków na temat omawiane-
go zdarzenia lub uzyskać inny punkt widzenia na sytuację. Wnioski te są jego własnymi teoriami lub 
koncepcjami na temat tego zagadnienia. Ta faza będzie wymagać od niego włączenia nowej wiedzy 
do istniejącego zasobu informacji.

planowanie (sprawdzenie) – może to zrobić w celu sprawdzenia swoich nowych teorii. Już samo 
planowanie następnego kroku prowadzi do nowych doświadczeń. To jest właśnie jego nowe zacho-
wanie w wyniku uczenia się; ono samo powinno prowadzić do dalszych wniosków i wypróbowywa-
nia nowych pomysłów.

Przygotowując się do prowadzenia zajęć grupowych musimy mieć świadomość wielu ograniczeń 
osób 50+ omówionych w rozdziale I. 

Jednym z istotnych ograniczeń jest zwykle słaby wzrok uczestników – należy wziąć to pod uwagę 
opracowując materiały szkoleniowe. Używanie materiałów drukowanych o zbyt małej czcionce może 
spowodować, że uczestnicy będą mieli trudności z wypełnieniem zawartych tam zadań bądź będą 
wzajemnie sobie pomagać, co przedłuży czas realizacji zajęć. Dyskomfort spowodowany brakiem 
sprawnego posługiwania się takimi materiałami wpływa również na atmosferę pracy. Doradca, który 
nie ma problemów ze wzrokiem, bardzo często nie zdaje sobie sprawy z wagi tego problemu. Istotną 
sprawą jest również poznanie preferencji uczestników odnośnie najlepszych sposobów przyswajania 
treści – możemy tutaj zastosować Test na preferowane style uczenia się lub Kwestionariusz moje wzo-
ry uczenia się i pracy (zamieszczone poniżej). Jeżeli poznamy preferencje uczestników zajęć w tym 
zakresie, prościej będzie dostosować metody i techniki pracy na zajęciach uzyskując lepsze efekty 
i skuteczność w realizacji zadań. Łatwo jest przecież zwrócić większą uwagę uczestników (np. słu-
chowców) prezentując treści słowem mówionym.

Załącznik nr 10 Test na preferowane style uczenia się

Test na preferowane style uczenia się

Przeczytaj poniższe zdania i zastanów się, w jakim stopniu ich treści dotyczą Ciebie.

Nadaj każdemu ze zdań wartość:
3 – jeśli zdanie dotyczy Ciebie w dużym stopniu;
2 – jeśli zdanie dotyczy Ciebie w średnim stopniu (czasami);
l – jeśli sądzisz, że Ciebie nie dotyczy.

Po wpisaniu punktów należy je zsumować, a najwyższa uzyskana wartość wskaże styl nauki prefero-
wany przez osobę wypełniającą test.

STYL WZROKOWY

1 Lubię bazgrać; moje notatki upstrzone są różnymi obrazkami, strzałkami itp.

2 Lepiej zapamiętuję treści, kiedy je zapisuję.

3 Błądzę lub spóźniam się, kiedy opowiadają mi jak gdzieś trafić, a ja nie  
zapisałem sobie tej informacji.

4 Kiedy muszę zapamiętać np. czyjś numer telefonu, wytwarzanie w pamięci 
jakiegoś obrazka bardzo mi pomaga. 

5 Kiedy wypełniam jakiś sprawdzian, potrafię „czytać” z zapamiętanej  
w wyobraźni kartki i odszukać właściwą odpowiedź.
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STYL WZROKOWY

6 Podczas rozmowy z jakąś osobą lepiej się skupiam, kiedy patrzę na nią.

7 Przechodziłem terapię mowy.

8 Nie rozumiem, co do mnie mówią, kiedy obok gra muzyka lub rozmawiają inne 
osoby.

9 Nie rozumiem opowiadanych mi dowcipów.

10 Lepiej pracuje mi się w cichym miejscu.

Razem

STYL SŁUCHOWY

1 Moje prace pisemne nigdy nie wyglądają ładnie – dużo jest skreśleń oraz  
poprawek.

2 Wodzę za czytanym przeze mnie tekstem palcem, by się nie zgubić. 

3 Nie lubię tekstów z małą czcionką, niewyraźnymi znakami ani słabych odbitek 
ksero.

4 Lepiej rozumiem instrukcje, jeśli mi się je mówi, niż gdy muszę je sobie  
przeczytać. 

5 Lepiej zapamiętuję, kiedy słyszę, niż kiedy widzę lub czytam.

6 Pisanie jest męczące; zbyt silnie naciskam pióro.

7 Oczy mi się szybko męczą, chociaż lekarze mówią, że mam dobry wzrok.

8 Kiedy czytam, mylę wyrazy, które pisze się podobnie, np. dobry – bobry, 
kołek – kotek.

9 Z trudnością czytam pismo odręczne innych ludzi.

10 Gdybym miał wybierać między wykładem i czytaniem skryptu, wybrałbym 
wykład.

Razem

STYL RUCHOWY (kinestetyczny)

1 Nie lubię czytać poleceń; lepiej od razu zacząć pracę.

2 Lepiej zapamiętuję, kiedy pokazują mi, jak się coś robi i mogę sam spróbować.

3 Praca przy biurku nie jest dla mnie.

4 Problemy rozwiązuję raczej metodą prób i błędów, niż metodycznie.       

5 Przed wykonaniem czegoś wolę zobaczyć jak inni to robią.
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STYL RUCHOWY (kinestetyczny)

6 Potrzebuję częstych przerw kiedy się czegoś uczę.

7 Nie umiem instruować kogoś ustnie. 

8 Nawet w nieznanym mi miejscu nie gubię się.

9 Lepiej mi się myśli, kiedy mogę się poruszać.

10 Kiedy nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa, chętnie używam rąk, żeby coś 
lepiej opisać.

Razem

CHARAKTERYSTYKI WEDŁUG STYLÓW UCZENIA SIĘ

WZROKOWCY

• muszą widzieć, żeby poznać
• mogą mieć zdolności artystyczne
• mają trudności ze zrozumieniem poleceń ustnych
• nie znoszą hałasu
• mają kłopoty ze zrozumieniem wykładów
• źle interpretują znaczenie słów

SŁUCHOWCY

• wolą otrzymywać informacje ustne
• mają kłopoty z poleceniami wydanymi na piśmie
• mają trudności z czytaniem i pisaniem
• nie rozumieją mowy ciała i wyrazu twarzy

KINESTETYCY

• wolą uczyć się praktycznie
• składają urządzenia (rzeczy) bez instrukcji
• mają kłopoty z siedzeniem na miejscu
• uczą się lepiej w ruchu
• mogą mieć dobrą koordynację ruchową i zdolności manualne
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SUGESTIE DO PRACY

WZROKOWCY

• stosować formy graficzne dla wzmocnienia wiedzy 
• używać kolorów przy robieniu notatek
• wydawać polecenia na piśmie
• używać diagramów, wykresów i obrazków w czasie robienia notatek
• wizualizować słowa i fakty, które trzeba zapamiętać

SŁUCHOWCY
• używać taśm z tekstem 
• uczyć się przez wywiad, rozmowę, dyskusję
• stosować ćwiczenia tekstowe razem z nagraniem

KINESTETYCY

• robić częste przerwy podczas uczenia się
• wyszukiwać z tekstu słowa i litery do zapamiętania faktów 
• do uczenia się używać komputera
• zapamiętywać ćwiczenie chodząc
• stosować dużo ćwiczeń ruchowych: tańce, gimnastyka, scenki
• zlecać wykonywanie modeli prac praktycznych, wyznaczać 

do odgrywania ról

Załącznik nr 11. Moje wzory uczenia się i pracy.

Moje wzory uczenia się i pracy

A – Moje wzory uczenia się

Odpowiedz na poniższe pytania, zakreślając przy każdym z nich odpowiednio 1, 2, 3 lub 4. Na przy-
kład kiedy określasz siebie jako osobę zdecydowanie intuicyjną zakreśl cyfrę 1, jeżeli określasz siebie 
jako osobę zdecydowanie logiczną zakreśl cyfrę 4. W przypadku braku zdecydowanego określenia, 
ale bliższe wydaje Ci się określenie intuicyjny, zakreśl cyfrę 2, a jeżeli logiczny – 3.

Gdy muszę przyswoić jakąś wiedzę/ Jako uczeń jestem...

1 2 3 4

intuicyjny logiczny

zaangażowany niezaangażowany,  
obiektywny

emocjonalny intelektualny

dający pochwały krytyczny

lubiący próbować czegoś 
nowego

zainteresowany nowymi  
modelami i pomysłami

wierzący w rację większości wierzący w teorię

akceptujący zadający pytania

przeczuwający myślący
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Gdy muszę przyswoić jakąś wiedzę/ Jako uczeń jestem...

1 2 3 4

ten, który próbuje i robi 
błędy

ten, który woli organizować 
i planować

ukierunkowany na ludzi ukierunkowany na zadanie

naśladujący innych życzący sobie pewnych  
faktów

wierzący innym działający na własną rękę

Policz ilość X w kolumnach

B – Moje wzory pracy

Odpowiedz na poniższe pytania, zakreślając przy każdym z nich odpowiednio A, B, C lub D. Na przy-
kład kiedy określasz siebie jako osobę, która najlepiej rozwiązuje problem mówiąc – zakreśl literę A, 
jeżeli jednak najlepiej to robisz słuchając – zakreśl literę D.

Rozwiązuję najlepiej problem / zdobywam wiedzę najlepiej...

1 2 3 4

mówiąc słuchając

działając reagując na działanie innych

posuwając się małymi  
kroczkami

mając rozeznanie w całej 
sytuacji

będąc szybkim będąc analitycznym

eksperymentując przemyślając wszystko  
gruntownie

realizując cele wymyślając idee

będąc entuzjastycznym będąc powściągliwym

wykonując rzeczy obserwując rzeczy

będąc ukierunkowanym  
na cel

będąc ukierunkowanym 
na proces

stojąc mocno na ziemi widząc ideały

zmieniając zdanie wcześniej dokładniej  
planując

znajdując rozwiązania identyfikując problemy

formułując odpowiedź formułując pytanie

formułując odpowiedź
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ZAZNACZ SWOJE WYNIKI NA PONIŻSZYM SCHEMACIE
• Narysuj pionową przerywaną linię pod literą, która uzyskała największą liczbę punktów.
• Narysuj poziomą przerywaną linię obok cyfry, która uzyskała największą liczbę punktów.
• Zaznacz punkt, w którym linie się przecinają – wyznacza on Twój dominujący sposób 

rozwiązywania problemów.

CZUJE

MYŚLI

DZ
IA
ŁA

RO
ZP
AT

RU
JE

A B C D

1

2

3

4

Jeżeli na Twoim schemacie są dwa takie punkty, charakteryzujesz się dwoma sposobami rozwiązywa-
nia problemów, dwoma równoważnymi wzorami zachowań.

Im bliżej krawędzi schematu znajduje się Twój punkt przecięcia, tym bardziej dominujący jest dany 
styl w Twoim zachowaniu. Im bliżej środka schematu znajduje się dany punkt, tym mocniej zaznacza 
się wpływ stylów sąsiednich.

Realizując zajęcia grupowe dla osób 50+ należy zwrócić szczególną uwagę na stworzenie poczucia 
bezpieczeństwa w grupie. Taka umiejętność tworzenia klimatu sprzyjającego dzieleniem się własny-
mi doświadczeniami przez członków grupy oraz wykorzystywanie profesjonalnych metod i narzędzi 
stosowanych w pracy z nimi, wspiera podejmowanie decyzji dotyczących planowania kariery zawo-
dowej oraz radzenia sobiez problemami i osiągania wyznaczonych celów. Bazując na doświadcze-
niach doradczych zaproponowano zasady pracy dla osoby prowadzącej, jak również uczestników.

Zasady dla prowadzącego:56

• dbanie o przejrzystość: prowadzący powinien jasno określić to, co jest wykonywane, 
dlaczego w danym momencie itd.;

• przyjęcie postawy osoby towarzyszącej, a nie decydującej;
• szacunek dla sfery intymnej uczestników; treść pracy zależy od nich i nie mają oni obowiązku 

mówienia o rzeczach, które wydają się być „intymne”, jeżeli tego nie chcą.           

Zasady dla uczestników:
• swobodna atmosfera: słuchanie wypowiedzi innych osób, zabieranie głosu kolejno, 

bez wzajemnego przerywania; dążenie do rozmawiania z każdym (np. można prosić 
uczestników, aby każdego dnia zamieniali się miejscami, tak, aby mieć kontakt z każdym – 
ten sposób zapobiega również tworzeniu się negatywnych grup wsparcia, które przeszkadzają 

56 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Nr 12, KUP 1999.



98

Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

doradcy w prowadzeniu zajęć);
• poszanowanie różnic: każdy ma prawo do wypowiedzi, do prezentowania  własnego punktu 

widzenia; do tego, by się nie zgadzać; każdy ma prawo do „błędu”;
• poszanowanie drugiego człowieka: nie powinno się prezentować postaw „osądzających” 

w stosunku do innych (tolerancja); nie należy dążyć do szkodzenia innym; wszelką krytykę 
stosować konstruktywnie;

• partycypacja: trzeba się zaangażować, aby praca była skuteczna; uczestnicy nie mogą 
poczynić postępów w pracy, jeżeli się nie zaangażują. Mają natomiast możliwość nie 
wykonywania ćwiczenia, jeżeli w ogóle ono im nie odpowiada.

Na powodzenie pracy z grupą osób 50+ ma wpływ szereg czynników, w tym: 
• Odpowiedni dobór uczestników oraz wstępne ich poinformowanie o celach bądź celu zajęć 

grupowych – dobrą praktyką jest rozmowa wstępna, podczas której informujemy przyszłych 
uczestników o tematyce zajęć, warunkach ich przeprowadzenia, a także odpowiadamy 
na nurtujące ich pytania. Brak wyżej wymienionych elementów naboru rzutuje później 
na poziom i efektywność prowadzonych zajęć. Przypadkowy dobór (często decyduje o tym 
brak czasu, mała współpraca pomiędzy pracownikami rekrutującymi do udziału w zajęciach) 
skutkuje brakiem zainteresowania, niską motywacją uczestników, często agresją skierowaną 
do prowadzącego zajęcia grupowe.

• Dostosowanie tematyki zajęć grupowych do potrzeb i oczekiwań uczestników.
Jeśli chcemy odnieść sukces w pracy grupowej z osobami 50+, należy poświecić trochę czasu na ana-
lizę i przemyślenia dotyczące uczestników tych zajęć.

Warto zadać sobie kilka pytań i zebrać jak najwięcej informacji o uczestnikach:
• Dlaczego uczestnicy zdecydowali się na udział w zajęciach grupowych (motywacja)?;
• Jakie podobieństwa zachodzą pomiędzy uczestnikami (okres przebywania na bezrobociu, 

brak kwalifikacji, stan zdrowia)?;
• Czy osoby brały już udział w zajęciach grupowych i jak oceniają to doświadczenie?
• Jakie oczekiwania/obawy związane z zajęciami grupowymi mają uczestnicy?
• Jakimi aktualnymi trudnościami i nierozwiązanymi problemami poszczególni uczestnicy mogą 

przypuszczalnie obciążyć grupę?
• Czy wśród uczestników są osoby konfliktowe bądź wycofujące się z działania?
• Jakie przyjąć techniki i metody w pracy z grupą osób 50+?

Osobnym tematem jest podjęcie przez doradcę decyzji dotyczących przyjętych do realizacji zajęć, 
metod i technik pracy. Ma to kluczowe znaczenie dla całego procesu dydaktycznego. Zadaniem 
współczesnej dydaktyki jest wypracowanie takich metod i form pracy z uczącymi się, aby w procesie 
kształcenia ich aktywność przewyższała aktywność wykładowcy.57

Najbardziej skutecznymi metodami w pracy z osobami 50+ są aktywne metody, którew sposób twór-
czy umożliwiają poszukiwanie rozwiązań problemów oraz wdrażanie tych rozwiązań przez klientów.

Specyficzne wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju osób dorosłych sprawiają, że insty-
tucje szkoleniowe napotykają na różnego rodzaju problemy związane z rekrutacją osób 45/50+ do 
udziału w szkoleniach. Ludzie dojrzali często nie są zainteresowani udziałem w zajęciach dydaktycz-
nych. Taka postawa może się wiązać z niską samooceną, wypaleniem zawodowym, trudnościami 
w odnalezieniu się na rynku pracy lub z powrotem na ten rynek po długoletniej przerwie. Ludzie 
w tym wieku często odczuwają niechęć do nauki wyniesioną jeszcze ze szkoły, dlatego też szcze-
gólnie należy zadbać o to, aby sposób przekazywania im wiedzy był atrakcyjny, wykorzystując takie 
grupowe formy zajęć jak: ćwiczenia, warsztaty, seminaria. Osoby 45/50+ oczekują przede wszyst-
kim wiedzy bardzo konkretnej, praktycznej i potwierdzonej uprawnieniami, certyfikatami. Planując 

57 I. Barszcz na podstawie opracowania Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu: ”Modułowy program szkolenia zawodowego w zakresie 
Projektowania, realizacji i ewaluacji modułowych programów szkoleniowych” Phare 2000-Projekt  Nr PL0003.11 Krajowy System Szkolenia 
Zawodowego).
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program szkolenia należy przede wszystkim wziąć pod uwagę związany z wiekiem  spadek zdolno-
ści przyswajania wiedzy lub nieco wolniejsze tempo uczenia się. Prowadzący powinien kontrolować  
tempo mówienia: mówić wolniej i staranniej, powtarzać i upewniać się, czy został zrozumiany. Dobrą 
praktyką jest pozostanie do dyspozycji uczestników także po zajęciach – dość często zdarzają się oso-
by, które nie chcą zadać jakiegoś pytania lub przyznać się do niewiedzy na „forum grupy”. Chętnie 
natomiast korzystają z „indywidualnej konsultacji”. Istotnym czynnikiem okazuje się też czasami wiek 
prowadzącego zajęcia. Zbyt młoda osoba może nie mieć wystarczającego autorytetu potrzebnego 
do skutecznego przeprowadzenia szkolenia. Z przeprowadzonych badań wynika natomiast, że osoby 
w wieku 45/50+ preferują naukę w rówieśniczej grupie (zbliżonej wiekowo). 

Wyboru konkretnej metody czy techniki pracy dokonuje doradca, biorąc pod uwagę cel porady, jak 
również możliwości poszczególnych członków grupy. Aby zapewnić właściwą realizację zajęć gru-
powych, należy „zbudować grupę”. W tym celu stosujemy metody integracyjne, które proponują 
pewną strukturę nawiązywania kontaktu. Są tak skonstruowane, aby każdy mógł zaistnieć w grupie, 
zaznaczyć swoją obecność i być dostrzeżony przez innych. Wyraźnym elementem jest atmosfera re-
laksu i rozluźnienia. Mają one przynieść zadowolenie ze wspólnie wykonanej pracy, ułatwić przeży-
wanie pewnych treści czy dochodzenie do końcowych wniosków. Umiejętne wykorzystanie metod 
integracyjnych ma duże znaczenie dla całego procesu pracy z grupą. Stworzenie więzi między prowa-
dzącym – doradcą, oraz między uczestnikami w grupie, ułatwia wspólną pracę i wpływa na jej efekty. 
Rodzi się bowiem w takiej sytuacji poczucie identyfikacji poszczególnych osób z daną grupą, poczucie 
odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Metody integracyjne mają ułatwić kontakt między osobami, pomóc w zespoleniu grupy, zbudowa-
niu w niej jedności i powstania więzów między członkami grupy, które są podstawą wspólnej pra-
cy i działania. Zadaniem doradcy jest stworzenie takich sytuacji, które będą angażowały wszystkich 
uczestników.58 

Prowadzenie porad grupowych wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym przygotowania me-
rytorycznego. Proces dydaktyczny ułatwia przygotowanie konspektu porady grupowej, którym do-
radca zawodowy będzie się posługiwał podczas prowadzenia zajęć. Konspekt pomoże w kontrolowa-
niu przekazywanych treści, czasu prowadzenia zajęć oraz stopnia osiągnięcia założonego celu.

Załącznik nr 12. Konspekty porad grupowych  

Porada grupowa 1

„Analiza predyspozycji zawodowych wraz z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych”

Zakres tematyczny porady:
1. Rola analizy predyspozycji zawodowych podczas procesu poszukiwania pracy.
2. Wskazanie i analiza umiejętności adaptacyjnych, uniwersalnych i kwalifikacyjnych.
3. Wskazanie i analiza typów osobowości
4. Badanie kompetencji przedsiębiorczych.
5. Wyznaczenie dodatkowych atutów w oparciu o analizę dotychczasowych osiągnięć, 

a także pasji i zainteresowań. 
6. Znaczenie dokumentów aplikacyjnych podczas poszukiwania pracy.
7. Omówienie zasad obowiązujących przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.
8. Opracowanie życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego.

58 E. Brudnik „Ja i mój uczeń pracujący aktywnie”, Zakład Wydawniczy SFS Kielce 2002.
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Czas trwania oraz sposób realizacji porady:
• 5 dni (3 godziny dziennie), zajęcia grupowe (maksymalnie 16 uczestników). W razie potrzeb 

zaproszenie do współpracy przedstawicieli CIiPKZ oraz zatrudnionych w PUP pośredników 
pracy i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
• Prezentacja multimedialna „Analiza predyspozycji zawodowych oraz ich rolaw procesie 

poszukiwania pracy”.
• Program szkolenia „Szukam pracy” rekomendowany przez MPiPS, sesja 4 – „Kompetencje 

i predyspozycje zawodowe” wraz z wybranymi ćwiczeniami.
• Poradnik Magdaleny Mrozek „Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram”, rozdział 5 „Świadomość 

własnego potencjału”.
• Krajowy standard kwalifikacji zawodowych.
• Ankiety oraz testy.
• Prezentacja multimedialna „Życiorys, list motywacyjny – podstawowe narzędzia osobistego 

marketingu”. 
• Program szkolenia „Szukam pracy” sesja 9 – „Wizytówka zawodowa – dokumenty 

aplikacyjne” wraz z wybranymi ćwiczeniami. 
• Poradnik „Jak napisać życiorys i list motywacyjny” – opracowanie PUP Krosno.
• Laptop i projektor multimedialny.

Wymagania wstępne dla uczestników porady:
• Brak umiejętności analizowania predyspozycji zawodowych oraz wskazywania własnych 

atutów niezbędnych podczas poszukiwania pracy.
• Deficyt umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
• Nieznajomość realiów rynku pracy.

Cel porady: 
• Nabycie przez uczestników umiejętności badania i wskazywania predyspozycji zawodowych.
• Opracowanie indywidualnego bilansu mocnych i słabych stron.
• Zbadanie predyspozycji przedsiębiorczych, ułatwiających prowadzenie własnej firmy.
• Zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie.
• Nauka pisania dokumentów aplikacyjnych. 

Program zajęć:

Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień I

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie  dotyczące celu zajęć oraz stosowanych form i metod  

pracy. 
3. Poinformowanie o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa  

w zajęciach. 
4. Zapoznanie się z potrzebami uczestników, związanymi z procesem 

poszukiwania pracy oraz zadaniami PUP. 
5. Ćwiczenie integracyjne – prezentacja uczestników. 
6. Prezentacja multimedialna na temat analizy predyspozycji zawodowych,  

jej roli oraz sposobów jej przeprowadzania. 
7. Definicja i podział umiejętności (adaptacyjne, uniwersalne, kwalifikacyjne) 

oraz ich znaczenie w życiu zawodowym. 
8. Analiza umiejętności w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. 
9. Podsumowanie zajęć.
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Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień II

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Badanie umiejętności w oparciu o posiadane zainteresowania oraz 

dotychczasowe osiągnięcia. 
4. Analiza predyspozycji zawodowych i określenie typu osobowości na podstawie 

Testu samooceny. 
5. Omówienie pojęcia „kompetencje”, analiza typów kompetencji i drabiny 

kompetencji. 
6. Analiza umiejętności przedsiębiorczych. 
7. Podsumowanie zajęć.

Dzień III

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Prezentacja Piramidy potrzeb Maslowa. 
4. Analiza potrzeb i wartości związanych z życiem zawodowym i życiem 

prywatnym. 
5. Uzupełnienie „okien” diagnozy predyspozycji zawodowej. 
6. Przeprowadzenie bilansu umiejętności i predyspozycji zawodowych.
7. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej i omówienie roli dokumentów  

aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy, a także zasad obowiązujących  
przy ich tworzeniu. 

8. Podsumowanie zajęć.

Dzień IV

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Zajęcia praktyczne – opracowanie życiorysu i listu motywacyjnego. 
4. Podsumowanie zajęć.

Dzień V

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć.
3. Prezentacja opracowanych dokumentów. 
4. Sprawdzenie życiorysów i listów motywacyjnych pod kątem obowiązujących 

standardów. 
5. Analiza błędów najczęściej popełnianych podczas pisania aplikacji. 
6. Korekta nieprawidłowości. 
7. Podsumowanie zajęć. 8. Ewaluacja.

Porada grupowa 2

„Jak pokonać stres i wzbudzić w sobie motywację do działania – zajęcia  dla osób w wieku 50+.”

Zakres tematyczny:
• Emocje – pomagają czy szkodzą podczas poszukiwania pracy?
• Analiza reakcji na utratę pracy
• Wskazanie i analiza barier na drodze do zatrudnienia
• Rola pozytywnego myślenia w pokonywaniu problemów
• Umiejętne wyznaczenie celów i planowanie działań
• Zachowania asertywne w życiu zawodowym i prywatnym 
• Sposoby radzenia sobie ze stresem
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Czas trwania oraz sposób realizacji porady:
• 3 dni (3 godziny dziennie), zajęcia grupowe (maksymalnie 16 uczestników). 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
• Prezentacja multimedialna „Jak radzić sobie ze stresem podczas poszukiwania pracy”.
• Program szkolenia „Szukam pracy” rekomendowany przez MPiPS,  

sesja 3 – „Reakcje na utratę pracy” wraz z wybranymi ćwiczeniami;  
sesja 5 – „Bariery na drodze do zatrudnienia” wraz z wybranymi ćwiczeniami;  
sesja 11 – „zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy” wraz z wybranymi ćwiczeniami.

• Poradnik Magdaleny Mrozek „Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram” – rozdział 2 „Skąd 
czerpać energię”.

• Ankiety oraz testy.
• Laptop i projektor multimedialny.

Wymagania wstępne dla uczestników porady:
• Zaniżony poziom samooceny.
• Brak wiary w efektywność swoich działań podczas poszukiwania pracy. 
• Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i prywatnym. 

Cel porady: 
• Wyjaśnienie czym jest stres i jak powstaje (analiza czynników stresogennych).
• Opis fizjologicznych następstw stresu oraz wskazanie jego wpływu na kondycję 

psychologiczną człowieka.
• Zaprezentowanie wybranych sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym.
• Zidentyfikowanie i przeanalizowanie reakcji na trudne sytuacje.
• Zmiana sposobu myślenia o sytuacji utraty pracy.
• Zidentyfikowanie barier utrudniających znalezienie pracy.
• Zapoznanie ze sposobami pokonywania przeszkód na drodze do osiągnięcia celu.
• Wdrożenie do planowania działań.
• Analiza skuteczności najczęściej stosowanych metod poszukiwania pracy.
• Kształtowanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych.
• Pobudzenie uczestników do aktywności i samodzielności.

Program porady:

Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień I

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie  dotyczące  celu zajęć oraz stosowanych form i metod 

pracy. 
3. Poinformowanie o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa  

w zajęciach. 
4. Zapoznanie się z potrzebami uczestników, związanymi z procesem 

poszukiwania pracy oraz zadaniami PUP. 
5. Ćwiczenie integracyjne – prezentacja uczestników z wykorzystaniem ankiety. 
6. Emocje i ich rola w życiu człowieka. 
7. Analiza emocji związanych z utratą pracy. 
8. Prezentacja multimedialna „Jak radzić sobie ze stresem”. 
9. Podsumowanie zajęć.
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Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień II

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Analiza barier na drodze do zatrudnienia oraz sposobów ich pokonywania. 
4. Rola twórczego i pozytywnego myślenia w przeciwdziałaniu problemom. 
5. Skuteczne wyznaczenie celów oraz tworzenie planów działania. 
6. Najczęściej stosowane metody poszukiwania pracy i ich skuteczność. 
7. Podsumowanie zajęć.

Dzień III

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Analiza typów zachowań w komunikacji interpersonalnej  

(uległość, agresja, asertywność). 
4. Znaczenie asertywności w relacjach z drugim człowiekiem. 
5. Prawa i obszary asertywności. 
6. Asertywne przyjmowanie pochwał i reagowanie na krytykę. 
7. Podsumowanie zajęć. 
8. Ewaluacja.

Porada grupowa 3

„Skuteczna autoprezentacja w kontaktach z pracodawcami  i przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej – zajęcia dla osób 50+”.

Zakres tematyczny:
• Rekrutacja i selekcja pracowników.
• Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji.
• Komunikacja interpersonalna (typy komunikacji, składniki procesu komunikacji).
• Typy rozmów kwalifikacyjnych (indywidualna, panelowa, zespół selekcyjny).
• Zasady obowiązujące podczas przygotowywania się do rozmowy z pracodawcą:

1. rola analizy własnych predyspozycji w konfrontacji z wymogami stanowiska pracy;
2. profil osobowy kandydata (cechy fizyczne, kwalifikacje, umiejętności, cechy charakteru, 

dodatkowe predyspozycje, osiągnięcia zawodowe, zainteresowania, cele zawodowe);
3. autoprezentacja (wygląd oraz zachowanie kandydata, skuteczna komunikacja);
4. techniki radzenia sobie ze stresem;
5. sposoby pozyskiwania wiedzy na temat firmy i stanowiska pracy.

• Przykładowe pytania, pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej  
(pytania pracodawcy i pytania kandydata).

• Rozmowa telefoniczna z pracodawcą.
• Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania oraz sposób realizacji porady:
• 5 dni (3 godziny dziennie), zajęcia grupowe (maksymalnie 16 uczestników). 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
• „Mowa ciała” – Instytut Kariery – wybrane ćwiczenia. 
• Prezentacja multimedialna „Jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”.
• Program szkolenia „Szukam pracy” rekomendowany przez MPiPS,  

sesja 4 – „Kompetencje i predyspozycje zawodowe” wraz z wybranymi ćwiczeniami;  
sesja 10 – „Sztuka mówienia i prezentacji” wraz z wybranymi ćwiczeniami;  
sesja 13 – „Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą” wraz z wybranymi ćwiczeniami.
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• Ankiety oraz testy.
• Prezentacja multimedialna „Jak radzić sobie ze stresem w trakcie poszukiwania pracy”. 
• Poradnik „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej” – opracowanie PUP Krosno.
• Filmy: „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Rozmowa kwalifikacyjna” – Synergia.
• Laptop i projektor multimedialny, kamera.

Wymagania wstępne dla uczestników porady:
• Brak wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
• Nieznajomość zasad rekrutacji na stanowiska pracy.
• Brak umiejętności skutecznego prezentowania swoich atutów podczas spotkań  

z pracodawcami.

Cel porady: 
• Omówienie roli rozmowy kwalifikacyjnej w procesie poszukiwania pracy.
• Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami obowiązującymi podczas przygotowań do rozmowy 

z pracodawcą.
• Poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała i relacji interpersonalnych.
• Przygotowanie uczestników do prezentowania własnych możliwości i umiejętności.
• Wdrożenie uczestników do lepszego radzenia sobie ze stresem w trakcie rozmów o pracę. 
• Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem kamery.
• Przeanalizowanie najczęściej popełnianych błędów podczas odbywania rozmów 

kwalifikacyjnych. 

Program porady:

Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień I

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie temat dotyczące  celu zajęć oraz stosowanych form  

i metod pracy. 
3. Poinformowanie o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa  

w zajęciach. 
4. Zapoznanie się z potrzebami uczestników, związanymi z procesem 

poszukiwania pracy oraz zadaniami PUP. 
5. Ćwiczenie integracyjne – prezentacja uczestników z wykorzystaniem ankiety. 
6. Omówienie zasad rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. 
7. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji. 
8. Komunikacja interpersonalna. 
9. Podsumowanie.

Dzień II

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Typy rozmów kwalifikacyjnych. 
4. Zasady obowiązujące podczas przygotowywania się do rozmowy 

z pracodawcą – prezentacja multimedialna lub film. 
5. Analiza własnych predyspozycji zawodowych w oparciu o wymogi stanowiska 

pracy. 
6. Tworzenie profilu osobowego kandydata. 
7. Podsumowanie zajęć.
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Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień III

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Znaczenie skutecznej autoprezentacji w rozmowach z pracodawcami. 
4. Omówienie składników autoprezentacji.  
5. Przygotowanie przez uczestników pisemnych wystąpień. Savoir vivre podczas 

rozmowy o pracę. 
6. Podsumowanie zajęć.

Dzień IV

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Prezentacja i omówienie najczęściej pojawiających się pytań w trakcie 

rozmowy o pracę (pytania pracodawcy, pytania kandydata).
4. Wyświetlenie filmu instruktażowego „Rozmowa kwalifikacyjna”. 
5. Przygotowanie uczestników do symulacji rozmowy kwalifikacyjnej i wystąpień 

przed kamerą. 
6. Podsumowanie zajęć.

Dzień V

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. 
4. Odtworzenie filmu zarejestrowanego przez kamerę. 
5. Omówienie wystąpień kandydatów. 
6. Analiza błędów. 
7. Podsumowanie zajęć. 
8. Ewaluacja.

Porada grupowa 4

„Formy zatrudnienia – poznaj możliwości i dokonaj wyboru”

Zakres tematyczny:
1. Rodzaje umów o pracę:

• umowa o pracę na okres próbny;
• umowa na czas określony;
• umowa o pracę na czas nieokreślony;
• umowa na czas wykonywania określonej pracy;

2. Elastyczne formy zatrudnienia:
• praca w niepełnym wymiarze czasu pracy;
• telepraca;
• praca nakładcza;
• redukcja czasu pracy (work sharing);
• praca tymczasowa;
• zatrudnienie rotacyjne;
• zadaniowy czas pracy;
• przerywany czas pracy;
• indywidualny rozkład czasu pracy;
• skrócony tydzień pracy;
• praca weekendowa;
• samozatrudnienie;
• umowa zlecenia;
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• umowa o dzieło;
• umowa agencyjna;

Czas trwania oraz sposób realizacji porady:
• 5 dni (3 godziny dziennie), zajęcia grupowe (maksymalnie 16 uczestników). 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
• Wyciąg z kodeksu pracy – komentarz.
• Materiał załączony do scenariusza zajęć.
• Ankiety.
• Prezentacja multimedialna zawierająca omówienie poszczególnych form zatrudnienia oraz 

tablicę porównawczą – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę.

Wymagania wstępne dla uczestników porady:
• Brak wiedzy dotyczącej możliwych form zatrudnienia.

Cel porady: 
1. Omówienie poszczególnych form zatrudnienia.
2. Wskazanie na różnorodność aktywności zawodowej oraz różnice wynikające z poszczególnych 

form zatrudnienia. 
3. Plusy i minusy poszczególnych form zatrudnienia. 

Program porady:

Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień I

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie tematu dotyczące celu zajęć oraz stosowanych form 

i metod pracy. 
3. Poinformowanie o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa 

w zajęciach.
4. Zapoznanie się z oczekiwaniami uczestników. 
5. Ćwiczenie integracyjne budujące grupę. 
6. Omówienie wartości związanych z formalnym zatrudnieniem. 
7. Podsumowanie.

Dzień II

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Krótkie wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Rodzaje umów o pracę – cechy charakteryzujące poszczególne  rodzaje umów 

o pracę.  
4. Podsumowanie zajęć.

Dzień III

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Wady i zalety umowy o pracę. 
4. Wyjaśnienie terminu elastyczne formy zatrudnienia. 
5. Omówienie poszczególnych form. 
6. Podsumowanie zajęć.

Dzień IV

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Omówienie poszczególnych form – cd. Podsumowanie zajęć.
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Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień V

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 
3. Porównanie umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę. 
4. Analiza przykładowych umów – utrwalenie wiedzy dotyczącej form 

zatrudnienia. 
5. Podsumowanie zajęć. 
6. Ewaluacja.

Porównanie umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy o pracę

UMOWA ZLECENIE UMOWA O DZIEŁO UMOWA O PRACĘ

Podstawa 
prawna

Kodeks cywilny Kodeks cywilny Kodeks pracy

Rodzaj 
stosunku

Stosunek cywil noprawny Stosunek cywilnoprawny Stosunek pracy

Strony 
stosunku

Zleceniodawca –  
Zleceniobiorca

Zamawiający –  
Przyjmujący zamówienie

Pracodawca –  
Pracownik

Przed miot 
umowy

Wykonanie okre ślonej 
czynności.

Wykonanie określonego 
dzieła.

Wykonywanie określo-
nych czynności (świad-
czenie pracy) na rzecz 
pracodawcy i pod jego 
kierownictwem.

Forma 
zawarcia 
umowy

Forma ustna  
lub pisemna.

Forma ustna 

lub pisemna.

Forma pisemna.

Jeśli zostanie zawarta 
ustnie, pracodawca po-
winien najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy po-
twierdzić ją na piśmie.

Wynagro-
dzenie

Umowa zlecenie może 
być odpłat na lub 
nieodpłat na.

Umowa o dzieło jest 
umową odpłatną.

Umowa o pracę jest 
odpłatna (wynagro dzenie 
nie może być niższe niż 
minimalne).

Wyko-
nywanie 
pracy

Zleceniobiorca powinien 
wyko nywać pracę oso-
biście. Może on jednak 
w okre ślonych przypad-
kach, za zgodą Zlece-
niodawcy, powierzyć jej 
wykonanie innej osobie.

Przyjmujący zamówie-
nie może, lecz nie musi, 
wyko nywać dzieło oso-
biście. Jeśli przyjmujący 
zamówienie poleci wyko-
nanie dzieła innym oso-
bom, musi je oso biście 
nadzorować, odpo wiada 
bowiem za rezultat pracy.

Pracownik musi świad-
czyć pracę osobiście 
i wykonywać polece nia 
pracodawcy.
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Porada grupowa 5

„Bariery w zatrudnieniu i sposoby ich pokonywania przez osobę w wieku 50+”

Zakres tematyczny porady:
1. Sytuacja osób 50+ na rynku pracy.
2. Pracodawca – wymagania, oczekiwania dotyczące pracownika w wieku 50+.
3. Motywacja do zmiany swojej sytuacji zawodowej.
4. Bariery w zatrudnieniu – bariery wewnętrzne, bariery zewnętrzne.
5. Skuteczne techniki i metody poszukiwania pracy.
6. Analiza informacji dotyczących potrzeb rynku pracy – warunki i możliwości dostosowania się 

do oczekiwań rynku.

Czas trwania oraz sposób realizacji porady:
• 5 dni (3 godziny dziennie), zajęcia grupowe (maksymalnie 16 uczestników). 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:
• Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy – raport końcowy,  

Łódź 2013 r.
• Katalog standardów obsługi osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 50+.  

Rzeszów 2012 r. 
• Program szkolenia „Szukam pracy” rekomendowany przez MPiPS. 
• Raporty z pośrednictwa pracy PUP.
• Laptop i projektor multimedialny.
• Ankiety oraz testy.

Wymagania wstępne dla uczestników porady:
• Osoby bezrobotne 50+, które są nieaktywne zawodowo co najmniej 12 m-cy.
• Osoby 50+, które charakteryzują się niską motywacją do zmiany swojej sytuacji.
• Osoby 50+, które nie posiadają umiejętności analizy sytuacji na rynku pracy oraz mają 

problemy z pokonywaniem barier w poszukiwaniu zatrudnienia.

Cel porady: 
1. Przybliżenie osobom 50+ problematyki związanej z ich aktywnością na rynku pracy.
2. Przedstawienie oczekiwań pracodawców opartych na analizach i badaniach.
3. Podnoszenie motywacji do działania poprzez wskazanie różnych korzyści z bycia 

pracownikiem dla osób po 50 roku życia.
4. Analiza barier występujących podczas poszukiwania pracy i omówienie różnych możliwości 

ich pokonania.
5. Przedstawienie skutecznych technik poszukiwania pracy.
6. Promocja tych usług i instrumentów rynku pracy, programów specjalnych, które pozwolą 

na zmianę sytuacji osób 50+ na rynku pracy.
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Program zajęć:

Czas 
trwania Zakres tematyczny

Dzień I

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Wprowadzenie do tematyki porady grupowej. 
3. Przedstawienie metod i technik pracy jakie będą stosowane podczas porady 

grupowej. 
4. Poinformowanie o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa 

w zajęciach. 
5. Badanie obaw i oczekiwań uczestników dotyczących tematyki zajęć. 
6. Opracowanie kontraktu – zasad pracy w grupie. 
7. Ćwiczenie integracyjne. 
8. Przedstawienie sytuacji osób 50+ na rynku pracy – szczególnie na lokalnym 

rynku pracy. 
9. Podsumowanie.

Dzień II

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Analiza dotychczasowych doświadczeń uczestników w poszukiwaniu pracy. 
3. Oczekiwania pracodawcy a oczekiwania osób 50+ na rynku pracy. 
4. Motywacja jako ważny element w poszukiwaniu pracy. 
5. Budowanie poziomu motywacji - test diagnozujący stan psychiczno-

motywacyjny – omówienie i wnioski. 
6. Dlaczego chcemy/nie chcemy pracować? 
7. Wartości w życiu/pracy uczestników porady (karty wartości – badanie). 
8.  Podsumowanie.

Dzień III

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Analiza barier (bariery wewnętrzne i bariery zewnętrzne) – jak możemy  

i czy chcemy je pokonać. 
3. Metody poszukiwania pracy – omówienie ich skuteczności na lokalnym rynku 

pracy. 
4. Podsumowanie zajęć. 

Dzień IV

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Przedstawienie oferty PUP – usługi i instrumenty rynku pracy, programy 

specjalne, propozycje dla osób 50+ realizowane przez Instytucje Rynku Pracy.  
3. Analiza potrzeb uczestników porady grupowej – rodzaj szkoleń, działalność 

gospodarcza, wsparcie emocjonalne, pomoc MOPS/GOPS i inne. 
4. Podsumowanie.

Dzień V

3 godziny

1. Przywitanie uczestników. 
2. Analiza zmian w podejściu do poszukiwania pracy. 
3. Wskazówki do opracowania narzędzi marketingu osobistego  

(CV, list motywacyjny). 
4. Wskazanie potrzeby dalszej współpracy z doradcą zawodowym. 
5. Ustalenie kolejnych wizyt – porada indywidualna, spotkanie z psychologiem, 

bądź propozycja udziału w poradzie grupowej o innej tematyce. 
6. Podsumowanie zajęć. 
7. Ewaluacja.
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Rozdział IV. Problemy i bariery w pracy z osobami 50+ – 
sposoby ich pokonywania

W rozdziale zaprezentowane zostaną najczęściej występujące problemy w pracy z osobami 50+ i spo-
soby ich rozwiązywania. 

Problem kształtowania nowej tożsamości zawodowej bezrobotnego klienta

Nadmierne przywiązanie do dotychczasowej roli zawodowej i niechęć do podjęcia pracy w nowej 
roli.

Jednym z najpoważniejszych problemów psychologicznych, który jest charakterystyczny dla osób 
50+, jest  sfera tożsamości. Dla osób w tej grupie wiekowej praca była nie tylko źródłem utrzymania, 
ale przede wszystkim źródłem tożsamości w sferze społecznej. W społeczeństwie jesteśmy identyfi-
kowani poprzez rolę zawodową, jaką pełnimy i związane z nią doświadczenia osobiste, emocjonalne, 
poczucie własnej wartości. Utrata pracy dla tych osób nie jest więc jedynie utratą źródła  dochodów, 
ale także utratą siebie. 

Skutki utraty lub poczucia zagrożenia tożsamości zawodowej w zależności od stopnia 
identyfikacji z wykonywaną rolą zawodową:

• przywiązanie do dotychczasowej roli zawodowej:
 - wzrost jej znaczenia w porównaniu z okresem wykonywania pracy,
 - pielęgnowanie elementów wskazujących na adekwatność dotychczasowej tożsamości,
 - odrzucanie informacji zagrażających dotychczasowej tożsamości,
 - niechęć do poszukiwania nowej wiedzy o sobie;

• kryzys tożsamości i poszukiwanie nowej tożsamości:
 - stan tzw. przedmiotowej samoświadomości – samoobserwacja i samoanaliza

z perspektywy zewnętrznej, wyczulenie na komunikaty i nietrafne przyjmowanie ich jako adresowa-
nych do siebie;

• trudność w rozpoznawaniu własnych potrzeb i standardów;
• zablokowanie wewnętrznej motywacji.59

W przypadku identyfikacji tego problemu doradca powinien wspierać klienta poprzez akceptację 
jego wahań aktywności i nastrojów, a także podkreślać, że takie stany są normalną reakcją na prze-
życia związane z utratą pracy bądź jej długotrwałym poszukiwaniem. Doradca swoją postawą musi 
okazywać akceptację dla zachowania klienta i nie dyskredytować sposobu myślenia związanego ze 
zwolnieniem, a także nie komentować krytycznie kryzysów przeżywanych przez klienta. Rolą dorad-
cy jest też poddanie ogółu informacji uzyskanych od klienta szczegółowej analizie z wykorzystaniem 
dostępnych kwestionariuszy, tak aby uzyskane wyniki wykorzystywać w rozważeniu alternatywnych 
obszarów zawodowych funkcjonowania osoby 50+, na przykład: uzupełnienia kwalifikacji zawodo-
wych, zmiany stanowiska czy zawodu. Analizie należy poddać nie tylko obraz funkcjonowania zawo-
dowego, ale również prywatnego i na podstawie uzyskanych informacji o kompetencjach, predyspo-
zycjach i upodobaniach stworzyć wspólnie z klientem zarys nowej roli zawodowej, z którą osoba 50+ 
będzie się identyfikować. Dzięki temu nie tylko zmniejszą się obawy klienta związane z podjęciem 
nowej pracy, ale także konieczność zmiany zawodu nie będzie traktowana jako utrata, czy zmiana 
tożsamości, a nowy zawód umożliwi zachowanie ciągłości. 

Ściśle z sytuacją utraty bądź brakiem pracy wiąże się także występowanie następnego problemu 
osób 50+, jakim jest obniżenie samooceny. 

59 A. Kalbarczyk, Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Zeszyt informacyjno-metodyczny 
doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa 2011.
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Problemy z samooceną
Jakie mogą być skutki obniżenia samooceny w wyniku: straty pracy, przedłużającej się sytuacji bez 
pracy lub powtarzających się niepowodzeń w poszukiwaniu pracy:

• zaniżona ocena własnych możliwości i kompetencji,
• obniżenie nastroju,
• zachowania kompensujące i chroniące samoocenę:
• zaniżanie lub zawyżanie aspiracji,
• obronny pesymizm.60

Poziom samooceny osób 50+ jest ściśle związany ze stereotypem osób w tym wieku, indywidual-
ne postrzeganiem ich jako tych, którzy mają trudności z adaptacją do nowych warunków, nabywa-
niem nowej wiedzy i umiejętności zawodowych. Utrwalanie się niskiej samooceny spowodowane 
jest również brakiem sukcesów w poszukiwaniu pracy. Obniżona samoocena wpływa na brak wiary 
w powodzenie na rynku pracy i wycofywanie się z aktywności zawodowej. Osoby 50+ mają trudności 
ze wskazaniem swoich atutów – mocnych stron – koncentrują się przeważnie na „brakach” – sła-
bych stronach. Niska samoocena wyraża się poprzez brak kontaktu wzrokowego, siadanie na brzegu 
krzesła, dążenie do jak najszybszego zakończenia procesu doradczego. Metodą pracy z osobami 50+ 
z obniżoną samooceną jest podniesienie ich samooceny – nie chodzi tu absolutnie o gołosłowne 
pocieszenie, czy komplementowanie klienta. Aby podnieść samoocenę klienta 50+, należy bezpo-
średnio przed formułowaniem twierdzenia o pozytywnych cechach kandydata przedstawić stosowny 
przykład jego doświadczenia bądź zachowania. Można więc takie twierdzenie poprzedzić krótkim 
wywodem prowadzącym do wniosku, np. „Gdy Pana obserwuję, to widzę, że ma Pan dużą spraw-
ność w posługiwaniu się językiem, swobodę wypowiadania się, używania bogatego słownictwa. 
Mam wrażenie, że ma Pan duże doświadczenie w wykorzystywaniu tej umiejętności w pracy. Można 
to wykorzystać w Pana przyszłej pracy”. Rodzajem przewartościowania jest np. przewartościowanie 
takiej cechy, jaką jest wiek 50+ (cecha stała), poprzez wskazanie na inną cechę towarzyszącą, jak na 
przykład potencjalnie większa dyspozycyjność, będąca skutkiem mniejszych  zobowiązań rodzinnych 
kandydata (cecha sytuacji). 

Kolejnym problemem w pracy z osobą 50+ jest jej lęk przed porażką, którego powodem mogą być 
kolejne negatywne doświadczenia, związane z poszukiwaniem zatrudnienia. 

Lęk przed porażką i dysfunkcjonalne sposoby radzenia sobie z nim.

Skutki utraty pracy lub kolejnych niepowodzeń w poszukiwaniach pracy odbieranych jako 
porażki:

• lęk przed podjęciem działania jako grożącego niepowodzeniem (w tej sytuacji osoba 50+ 
woli nie podejmować żadnych działań niż narazić się na kolejne niepowodzenie, porażkę);

• obniżenie „progu porażki” (osoba 50+ za porażkę uważa już sam fakt przełożenia 
terminu rozmowy kwalifikacyjnej, czy chęć sprawdzenia umiejętności zawodowych przez 
pracodawcę);

• skłonność do porzucania działania na skutek napotykanych trudności (napotykając trudności 
osoba 50+ nie ma chęci ponownego działania – przykładem może być kilkukrotny brak 
możliwości dodzwonienia się do pracodawcy);

• wyuczona bezradność (deficyty poznawcze – niemożność zrozumienia, deficyty emocjonalne 
– niechęć i rezygnacja, deficyty motywacyjne. W tym przypadku osoba 50+ przeważnie się 
wycofuje – brak jej aktywności i kreatywności. Często reaguje i postępuje w sposób wcześniej 
sprawdzony, choć nie przynoszący oczekiwanych korzyści;

• dysfunkcjonalne sposoby zabezpieczania się przed porażką oraz przed spadkiem samooceny 
– wtórnym wobec porażki (samoutrudnianie, obronny pesymizm – rzadziej. W tym przypadku 
osoba 50+ podejmuje takie działania, które z góry skazane są na porażkę, np. aplikuje 

60 A. Kalbarczyk, Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Zeszyt informacyjno-metodyczny 
doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa 2011.
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na stanowisko, na które nie spełnia określonych przez pracodawcę kryteriów, np61. 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe).

Osoby 50+, które poszukują pracy z optymistycznym nastawieniem i nadzieją, napotykając liczne ba-
riery w postaci odmów zatrudnienia, zaczynają tracić wiarę i w przyszłości nastawiają się na porażkę 
w poszukiwaniu pracy – rzadziej na sukces w tym zakresie. Zadaniem doradcy w takim przypadku jest 
prowadzenie treningu zadaniowego dotyczącego każdego zadania, jakie jest stawiane przed osobą 
50+. Taka forma pracy oznacza towarzyszenie klientowi na różnych etapach działania, takich jak: etap 
planowania, działania oraz radzenia sobie z doświadczanymi porażkami czy barierami.

W planowaniu działania możliwe jest zapobieganie porażkom, przede wszystkim w ich realnym zna-
czeniu – wtedy, kiedy wspólnie z osobą 50+ opracowujemy plan działania poprzez: realistyczne for-
mułowanie celów, terminów, liczby zadań do wykonania. W projektowaniu działania należy wspól-
nie z klientem rozważyć jego realne możliwości: czasowe, techniczne, warunki domowe, obciążenie 
zobowiązaniami rodzinnymi – tak, aby nie sformułować jako zadania celu całkowicie nierealnego 
w tym czasie i tych okolicznościach. Współpracując w ten sposób z osobą 50+ zmniejsza się jej lęk 
przed porażką. Dobrą praktyką jest „przepracowanie” z klientem pojawiających się porażek – anali-
zując napotkane niepowodzenie jako normalne zjawisko i badając jego przyczyny. Praca nad radze-
niem sobie z porażkami może zaczynać się pytaniem: „Jak się udało?”, „Czy udało się zrobić wszystko, 
co zaplanowaliśmy ostatnio?”.

Obniżone poczucie kontroli, które nastąpiło w wyniku utraty pracy, braku aktywności spowodowanej 
zmianą trybu życia, jak również niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, wpływa znacznie na obniżenie 
aktywności w działaniu i dalsze obniżenie poczucia kontroli. 

Obniżenie poczucia kontroli w wyniku:
• straty pracy;
• nieuświadomionych przyczyn zwolnienia i bycia bezrobotnym;
• braku aktywności pracy spowodowanej sytuacją na rynku pracy (brak ofert pracy 

w zawodzie wyuczonym/wykonywanym);
• braku pozytywnych wzmocnień aktywności;
• niepowodzeń w poszukiwaniu pracy.

Skutki obniżenia poczucia kontroli:
• obniżenie aktywności;
• dalsze obniżanie się poczucia kontroli.62

Poczucie kontroli jest warunkiem aktywnego działania. Spadek aktywności jest efektem nie tylko 
obniżonego poczucia kontroli u osób 50+, ale także wielu czynników zewnętrznych, które w sytuacji 
służbowej motywowały do działania. Sytuacje te to: zakres obowiązków, pozostawanie w zależności 
służbowej czy współpraca międzystanowiskowa. W sytuacji obniżonego poczucia kontroli u klienta 
doradca może stosować technikę atrybucji kontroli, która polega na monitorowaniu sposobu dzia-
łania klienta, realizacji zaplanowanych przez niego celów i zamierzeń. Atrybucja kontroli polega na 
tym, że doradca wielokrotnie wskazuje na wpływ klienta na rezultaty uzyskane w przeszłości lub 
przyszłości, a więc przypisuje atrybucję na sprawowanie kontroli. Problemem, z którym bardzo czę-
sto spotyka się doradca, jest brak motywacji bądź niska motywacja do działania u osób 50+. Należy 
podkreślić, że motywacja jest efektem wpływu różnorakich czynników, dlatego przed rozpoczęciem 
pracy z klientem należy je rozpoznać. Często klient nie realizuje oczekiwanych przez doradcę celów 
nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że często nie potrafi tego zrobić. Odbiera wymogi stawiane 
przez doradcę jako zbyt trudne bądź nieuzasadnione.

61 A. Kalbarczyk, Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Zeszyt informacyjno-metodyczny 
doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa 2011.
62 A. Kalbarczyk, Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Zeszyt informacyjno-metodyczny 
doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa 2011.
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Problem z motywacją w podejmowaniu decyzji o kandydowaniu na dane stanowisko oraz w poszuki-
waniu pracy może być związany z zaburzeniami, które powstają w wyniku utraty pracy, nadwrażliwo-
ści na porażki, lęku przed porażkami, odraczaniu podejmowania działań, wycofywaniu się w obliczu 
napotkanej przeszkody.63

Doradca zawodowy musi wziąć pod uwagę fakt, że klient może nie być wystarczająco zmotywowany 
do pracy z nim, ponieważ mu nie ufa i nie jest zadowolony ze stosowanych przez niego metod i tech-
nik pracy. Osoba 50+ może w jednym czasie nie posiadać motywacji do realizacji zadań stawianych 
przez doradcę i jednocześnie mieć wysoką motywację do działań dla niej istotnych, np. opieka nad 
dzieckiem.

W kontekście pracy doradczej z osobą 50+ grupowej zadaniem naczelnym doradcy jest wzbudzenie 
bądź podtrzymanie motywacji do działania klienta, którą można realizować w formie pracy indy-
widualnej bądź grupowej. Wpływ grupy w tym przypadku jest tu o tyle cenniejszy, że po pierwsze 
wsparcie pochodzi od wielu osób będących w podobnej sytuacji. Po drugie, każdy z uczestników 
w grupie może przekonać się, że trudności na rynku pracy doświadcza wiele innych osób.

Osoby te mogą dostarczyć większej liczby podpowiedzi, jak poradzić sobie z poszczególnymi trud-
nościami, a propozycje te mogą zostać uznane za łatwiejsze do zaakceptowania jako pochodzące od 
osób podobnych pod względem sytuacji. Poza tym praca w grupie nad motywacją przyjmuje postać 
konkretnej pomocy w postaci np. wzajemnego wspierania się w zadaniach trudnych dla jednych 
osób, a łatwych dla drugich.

Cechą charakterystyczną dla osób 50+, zwłaszcza tych, które są osobami bezrobotnymi dłużej są 
zaburzenia w komunikowaniu się z otoczeniem i to zarówno tym najbliższym, jak i dalszym. Niećwi-
czone kompetencje słabną, gdy tymczasem byłyby bardzo przydatne w staraniu się o nową pracę. 

Zaburzenia komunikacji w kontakcie z doradcą i w poszukiwaniu pracy

Problemy w komunikacji spowodowane:
• stanem przedmiotowej samoświadomości;
• poczuciem naznaczenia i zależności;
• utratą kontaktów społecznych na skutek niewykonywania pracy i braku współdziałania 

(osłabnięcie zdolności komunikowania się w ustalaniu celów i negocjacjach, nadwrażliwość 
na komunikaty negatywne, reakcje obronne).64

Trzeba zauważyć, że im bardziej osoba 50+ unika kontaktów z otoczeniem, tym bardziej wzmacnia się 
jej poczucie izolacji. To z kolei przeszkadza w tworzeniu sieci kontaktów pomocnych w poszukiwaniu 
pracy. Wiele problemów w sferze komunikacji może być przeszkodą w prowadzeniu skutecznego 
procesu doradczego. Udzielenie przez osobę 50+ zdawkowych, znanych jej z otoczenia odpowiedzi, 
skutkuje brakiem dokładnych informacji służących doradcy do wypracowania rozwiązania proble-
mu zawodowego. Aby poprawić relacje i poziom komunikowania się, doradca powinien dostosować 
swój język, szybkość i sposób mówienia do osoby 50+. Nie może przy tego typu problemie przyspie-
szać procesu, wykazywać zniecierpliwienia zaistniałą sytuacją. Spokój, stosowanie parafrazy i wysoki 
stopień empatii spowoduje, że uzyskane informacje będą zgodne z rzeczywistością, a nie wykreowa-
ne z obrazu „idealnego bezrobotnego”, który to obraz często przedstawiają osoby bezrobotne, w tym 
osoby 50+. 

63 A. Kalbarczyk, Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Zeszyt informacyjno-metodyczny 
doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa 2011.
64 A. Kalbarczyk, Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą bezrobotną, Zeszyt informacyjno-metodyczny 
doradcy zawodowego, MPiPS, Warszawa 2011.
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Rozdział V. INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE OSOBY 50+

Osoby 50+ zarejestrowane w urzędach pracy mogą korzystać z pomocy i wsparcia także innych insty-
tucji i organizacji.

Po wyczerpaniu wszelkich prawnych możliwości pomocy, doradca zawodowy powinien poinformo-
wać osobę 50+ o innych instytucjach i organizacjach, w których może ona uzyskać stosowne wspar-
cie w rozwiązaniu swojego problemu zawodowego.

Znajomość własnego, lokalnego rynku pracy, w tym działających na jego terenie instytucji niepu-
blicznych, może być dodatkowym atutem doradcy zawodowego w realizacji pomocy dla osoby 50+. 
Oprócz wiedzy o istnieniu danej instytucji, dobrze jest dysponować także szczegółowymi i aktual-
nymi informacjami na temat świadczonych tam form pomocy (np. realizowane projekty szkolenio-
we, zatrudnieniowe, kryteria, które musi spełnić uczestnik itp.). Po pierwsze wzmacniamy tym nasz 
wizerunek doradcy, jako osoby profesjonalnej i kompetentnej, posiadającej szerokie i sprawdzone 
informacje – po drugie faktycznie pomagamy osobie 50+ w wyjściu z trudnych sytuacji. Problemem 
może być nie tylko znalezienie pracy – to również stan zdrowia, uzależnienia, bieda i brak zaradno-
ści życiowej, brak kontaktów z innymi osobami, osamotnienie, problemy z obniżonym nastrojem, 
depresja. Doradca nie rozwiąże problemu zawodowego osoby 50+ bez kompleksowego podejścia 
do niej jako człowieka. Często brak pracy jest efektem deficytów osoby 50+ związanych z innymi ob-
szarami jej życia. Dlatego doradca powinien posiadać własną bazę informacji dotyczących instytucji  
niepublicznych (głównie lokalnych) mogących się okazać pomocnymi, takimi jak: agencje zatrudnie-
nia, instytucje szkoleniowe, organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz 
organizacje  pozarządowe. 

Dobrą praktyką jest posiadanie i korzystanie z bazy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Gmin-
nych Ośrodków Pomocy Społecznej zawierającej oprócz nazwy, adresy i nazwiska osób kierujących 
takimi ośrodkami. Wyżej opisane instytucje mogą zdobywać środki na realizację programów dla osób 
50+ z różnych źródeł, w tym m.in. funduszy europejskich. 

Doradca zawodowy w przypadku długotrwałego bezrobocia powinien zaproponować klientowi inne 
formy aktywności, niekoniecznie zawodowej. Po pierwsze szkolenia – nie tylko te, które organizuje 
urząd pracy. Należy poinformować klienta o wszelkich możliwościach podnoszenia wiedzy i umie-
jętności poprzez bezpłatne kursy i szkolenia, skierowane do tej grupy odbiorców, a organizowane 
przez lokalne instytucje. Uczestnictwo i angażowanie się w pracę Klubu Seniora, wolontariat, bycie  
słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku po pierwsze wpływają na kondycję psychofizyczną osoby 
50+, po drugie dają możliwość poszerzenia grona znajomych, od których można dowiedzieć się o po-
tencjalnych  miejscach pracy. 

Aby skutecznie wspomagać osoby 50+ w poszukiwaniu zatrudnienia, należy informować zarówno te 
osoby, ale i pracodawców o korzyściach, jakie są związane z zatrudnieniem osoby bezrobotnej lub 
nieaktywnej zawodowo powyżej 50. roku życia. Nie umniejszając faktu, iż osoby te posiadają często 
wieloletnie doświadczenie zawodowe – co samo w sobie jest atutem, dodatkowe korzyści związane 
z zatrudnieniem osób 50+ mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję pracodawcy o ich zatrudnieniu. 

KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA 0SÓB 50 + (wynikające z ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
Dz. U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1463, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 
20 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2013, poz. 674 późn. zm.).



Doradztwo zawodowe dla osób 50+ – poradnik dla doradców zawodowych 

115

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
Pracownikowi, który ukończył 50 lat, w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub od-
osobnieniem w związku z chorobą zakaźną, a także w przypadku poddania się niezbędnym bada-
niom lekarskim, przysługuje wynagrodzenie chorobowe jedynie za 14 dni tej niezdolno ści w ciągu 
roku kalendarzowego. Od 15 dnia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
chorobowego. Regulacja ta obejmuje pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia w poprzednim 
roku bądź we wcześniejszych latach kalendarzowych.

Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy 
w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, wynosi 80% podstawy 
wymiaru zasiłku.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FGŚP
• Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych (FGŚP) za pracownika, który ukończył 50. rok życia, jeżeli w okresie 30 dni przed za-
trudnieniem pozostawał on w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy. Zwolnienie 
z opłacania składek na wyżej wymienione Fundusze przysługuje pracodawcy przez okres 12 miesię-
cy, licząc od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

• Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek wyno szący 
co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

WYPOSAŻENIE I DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
• Pracodawca może otrzymać z Funduszu Pracy środki na wyposażenie lub doposażenie stano wiska 
pracy dla osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia, w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia.

• Pracodawca po zawarciu umowy ze Starostą może otrzymać refundację kosztów z tytułu opłaco-
nych składek na ubezpieczenia społeczne, gdy zatrudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu 
pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po tym okresie bezrobotny jest nadal zatrudniony. Re-
fundacja nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

KORZYŚCI Z ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH
• Pracodawca może otrzymać refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem osoby w wieku 
powyżej 50. roku życia do prac interwencyjnych. Starosta może skierować osobę powyżej 50. roku 
życia do wykonywania prac interwencyjnych przez okres: 

• Do 24 miesięcy – i przez ten czas może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę 
kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne; 

• Do 4 lat – i przez ten czas refundacja wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne nastę-
puje co drugi miesiąc.

• Jeśli pracodawca po zakończeniu prac interwencyjnych (trwających minimum 6 miesięcy) zatrudni 
bezrobotnego na kolejne 6 miesięcy, a po upływie tego okresu nadal będzie go zatrudniał w pełnym 
wymiarze czasu pracy – Starosta może przyznać mu jednorazową refundację wynagrodzenia do kwo-
ty 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dany dzień.

KORZYŚCI Z ORGANIZACJI STAŻU
• Pracodawca może przyjąć osobę bezrobotną powyżej 50. roku życia na staż przez okres nie-
przekraczający 6 miesięcy. Staż jest realizowany na postawie umowy zawartej między pracodaw cą 
a Starostą, a przez okres jego odbywania bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% 
kwoty zasiłku wypłacane przez Starostę.
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KORZYŚCI Z ORGANIZACJI ROBÓT PUBLICZNYCH
Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmu-
jące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdro-
wotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są 
finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu pań stwa, funduszy 
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
• Pracodawcy, który zatrudniał bezrobotnego powyżej 50. roku życia do realizacji robót publicznych 
przez okres do 6 miesięcy, Starosta zwraca przez ten okres część kosztów poniesionych na wyna-
grodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

• Pracodawcy, który zatrudniał bezrobotnego powyżej 50. roku życia do 12 miesięcy, Starosta zwra-
ca część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
co drugi miesiąc.

KORZYŚCI Z PRZYGOTOWANIA DO ZAWODU
• Przedsiębiorca, który przyjmie do pracy bezrobotnych w ramach przygotowania zawodowe go do-
rosłych lub praktycznej nauki zawodu, może otrzymać refundację wydatków poniesionych na bez-
robotnego niezbędnych do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych (w szczegól-
ności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne 
i in.). Refundacja ta może wynieść do 2% przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia za każdy pełny 
miesiąc realizacji programu.

• Po zakończeniu tej formy aktywizacji pracodawcy przysługuje jednorazowa premia, jeżeli skiero-
wany przez Starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej 
nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin np. cze ladniczy. Premia 
przyznawana jest w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu zrealizo wanego dla skierowa-
nego uczestnika.

• Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium.
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Spis załączników

Załącznik nr 1 Kwestionariusz oczekiwań Kandydata na szkolenia.

Załącznik nr 2 Kwestionariusz rozmowy doradczej – wywiadu.

Załącznik nr 3 Kwestionariusz samooceny dostosowany do potrzeb klientów 50+.

Załącznik nr 4 Kwestionariusz badający obszary kompetencji, motywacji i wyznawany system warto-
ści.

Załącznik nr 5 Test dotyczący preferowanego stylu/stylów uczenia się. 

Załącznik nr 6 Sprawdź, w jaki sposób się komunikujesz?

Załącznik nr 7 Kwestionariusz gotowości do zmian.

Załącznik nr 8 Przykładowe ankiety ewaluacyjne, możliwe do zastosowania po zajęciach z zakresu 
poradnictwa grupowego.

Załącznik nr 9 Ankieta dla osób 50+ zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Załącznik nr 10 Test na preferowane style uczenia się.

Załącznik nr 11 Moje wzory uczenia się i pracy.

Załącznik nr 12 Konspekty porad grupowych.  
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DODATKOWE MATERIAŁY

Atuty i słabe strony pracowników w wieku 45/50+ a ich szanse na rynku pracy.65

Mężczyźni i kobiety w wieku 45/50+ z punktu widzenia potrzeb rynku pracy posiadają tak mocne, 
jak i słabe strony, przy czym w przypadku bezrobotnych strony słabe niestety przeważają. Dotyczy to 
ogółu bezrobotnych i nie zależy od wieku.

Atuty: atutem pracowników w wieku 45/50+ jest ich stosunek do pracy zawodowej, wynikający z po-
trzeby bycia nadal przydatnym i aktywnym. Osoby w tym wieku reprezentują postawy i zachowania 
charakterystyczne dla generacji X oraz pokoleń wcześniejszych. W większości przypadków wykonu-
ją powierzone im obowiązki zawodowe rzetelnie; w większym stopniu niż osoby młodsze cechu-
je je stabilność emocjonalna, odpowiedzialność, opanowanie, sumienność, obowiązkowość, zaan-
gażowanie, pracowitość, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres. 
Posiadają umiejętność pracy w zespole i kierowania ludźmi, w tym także umiejętność wypełniania 
roli mentora wobec osób młodszych. Mają większe doświadczenie zawodowe i życiowe, skutkujące 
większą mądrością życiową, dojrzałością psychiczną, ale i asertywnością, częściej pozwalają sobie na 
formułowanie uwag lub komentarzy w miejscu pracy, niełatwo ulegają presji i doceniają inne war-
tości, niż kariera zawodowa i wysokie zarobki (to ostatnie nie zawsze). Pracownicy w wieku 45/50+ 
mają też bardziej ustabilizowaną sytuację życiową, są bardziej dyspozycyjni (choć nie zawsze, bo po-
jawiają się obowiązki związane z opieką nad rodzicami i wnukami – tzw. Sandwich generation). Osoby 
starsze mają znacznie większe szanse zatrudnienia wówczas, gdy pracodawca powierza pracowniko-
wi swoje mienie. Pracodawcy poszukują do wykonywania tego rodzaju prac osób odpowiedzialnych 
i uczciwych, a właśnie za takie uważają osoby w starszym wieku. Również pracodawcy poszukują-
cy wysokiej klasy specjalistów wolą zatrudniać osoby starsze, mające duże doświadczenie w pracy, 
na równorzędnym lub podobnym stanowisku pracy w innej firmie. Dzięki temu, że mają one większy 
bagaż doświadczeń życiowych i zawodowych, ich wiedza praktyczna jest znacznie bogatsza niż osób 
młodych. Problemów ze znalezieniem pracy nie mają również na ogół osoby w wieku 45/50+, wyko-
nujące zawody wymagające wiedzy, kwalifikacji i umiejętności technicznych – w niektórych są wręcz 
niezastąpione.

Słabe strony: pracownicy w wieku 45/50+ są niechętni wobec zmian i trudniej się do nich przysto-
sowują, gorzej radzą sobie z nowinkami technologicznymi, potrzebują więcej czasu na wykonanie 
zadań, są mniej mobilni, elastyczni, kreatywni, innowacyjni, są przesiąknięci nawykami powstałymi 
w poprzednim systemie, takimi jak np. pasywność, roszczeniowość. Są też mniej sprawni fizycznie, 
co skutkuje mniejszą wydajnością w niektórych branżach, np. w budownictwie; często są też do-
tknięci wypaleniem zawodowym. Mają wygórowane oczekiwania płacowe, są nieufni w stosunku do 
nowych pracodawców. Mają niedostosowane do potrzeb pracodawców kompetencje (deficyty języ-
kowe, informatyczne), a proces uczenia się jest w ich przypadku wydłużony. Osoby posiadające sta-
tus osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku charakteryzuje mała skłonność do podejmowania aktyw-
ności zawodowej i chęć zachowania dotychczasowego status quo; równie bierne postawy przyjmują 
klienci pomocy społecznej, zwłaszcza mężczyźni (co nie stanowi wyróżnika tej grupy wieku). Klientów 
pomocy społecznej w wieku 45/50+ wyróżnia niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawo-
dowych. Zmagają się oni z problemami alkoholowymi i zdrowotnymi. Są wycofani, lękliwi, nieufni, 
dlatego proces ustalania ich deficytów wymaga większego nakładu działań ze strony pracowników 
socjalnych. Klienci ci najczęściej artykułują oczekiwania w zakresie wsparcia materialnego. Osobom 
w omawianym wieku, szczególnie słabiej wykształconym, sprawia problem prawidłowe przygotowa-
nie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacja podczas rozmowy o pracę – są bardzo spięte, 
nie potrafią zaprezentować swoich zalet, co dotyczy szczególnie tych, które wiele lat przepracowały 
w jednym przedsiębiorstwie (a takich jest wiele w tej zbiorowości); utrata zatrudnienia powodu-

65 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013.
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je, że znajdują się w całkowicie nieznanej im sytuacji życiowej. Mniejsza mobilność pracowników 
w wieku 45/50+ daje pracodawcy gwarancję większej stabilizacji zatrudnienia, większe doświadcze-
nie z kolei może powodować rutynę czy generować wyższe wymagania płacowe. Z drugiej strony, 
zwalnianie starszych pracowników może rodzić większe dylematy etyczne pracodawców. Są takie 
zawody, w których preferuje się zatrudnianie osóbw wieku 45/50+, co będzie coraz bardziej wyraźne 
wraz z rozwojem tzw. silver economy. Dotyczy to także zawodów technicznych, w których – w wyniku 
zmian w szkolnictwie zawodowym – możliwości zatrudnienia osób młodych są nikłe, a pracodawcy 
coraz częściej zmuszeni są do sięgania po doświadczonych starszych pracowników mających upraw-
nienia do ich wykonywania. Uczestnicy badania wskazywali także wiek, po którego przekroczeniu 
szanse na zatrudnienie radykalnie się zmniejszają – granica ta lokowała się zadziwiająco nisko i mie-
ściła się w przedziale 40-55 lat, przy czym przeważała opinia, że prawdopodobieństwo znalezienia 
pracy maleje po przekroczeniu 50. roku życia. Inni twierdzili, że wiek nie ma znaczenia, a szanse na 
zatrudnienie są zależne od indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji pracowników, ale również od 
stanu ich zdrowia, wyglądu, kondycji i chęci pozostawania aktywnymi. Jeszcze inni wskazywali, że to 
nie decyzje pracodawców, ale nastawienie i postawa osób w wieku 45+ wobec zatrudnienia, ma klu-
czowe znaczenie dla możliwości ich aktywizacji, czy dla kształtowania ogólnego wizerunku starszych 
pracowników.

Etapy rozwoju kariery zawodowej w życiu człowieka.66

Wczesna kariera
• 18/25-30 lata: zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, 

konfrontacja efektów edukacji z potrzebami rzeczywistości
• 30/31-35 lata: osiąganie celów zawodowych

Środkowa kariera

• 35-40 lata: potwierdzenie lub modyfikacja celów kariery zawodowej
• 40/41-50 lat: kryzys środka kariery zawodowej
• 50/51 lat: plateau kariery zawodowej
• 50/51-55/60 lat: utrzymywanie osiągnięć

Późna kariera
• 55/60-64 lata: utrzymywanie osiągnięć, przygotowanie do zakończenia 

kariery zawodowej (emerytury)
• 64-69 lat: kariera postemerytalna

Konfrontacja poglądów pracodawców na temat pracowników w wieku do 45 
i powyżej 45 lat67 

PRACOWNICY W WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ PRACOWNICY W WIEKU DO 45 LAT

Są praktykami Są teoretykami

Stabilni i bez roszczeń w stosunku  
do pracodawców

Niepewni, z roszczeniami w stosunku  
do pracodawców

Wiedzą, jak się zachować w trudnej sytuacji, 
zachowują spokój

Panikują w trudnej sytuacji, nie wiedzą,  
jak się wówczas zachować

Odpowiedzialni za powierzone im zadania, 
można na nich polegać

Mniej odpowiedzialni, można na nich polegać 
w znacznie mniejszym stopniu niż na osobach 
starszych

66 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013.
67 Źródło: A. Krzewińska, J. Kornecki, Raport z badania ilościowego pracodawców w ramach Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ 
na rynku pracy w Polsce, Łódź 2012, materiały wewnętrzne projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.
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PRACOWNICY W WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ PRACOWNICY W WIEKU DO 45 LAT

Poważniejsi, bardziej przywiązani do pracy Mniej poważni i mniej przywiązani do pracy 
(bardziej skłonni zmieniać pracę)

Trudniej przyswajają nowinki techniczne Łatwiej przyswajający nowinki techniczne  
(obsługa nowych urządzeń, nowych progra-
mów komputerowych itp.)

Stabilni, rzadziej są inicjatorami  
wprowadzania zmian

„Ruchliwi”, dążący do zmian

Wolniej wykonują pracę Szybciej wykonują pracę

Mniej mobilni Bardziej mobilni

Łatwiej angażują się w powierzaną im pracę Trudniej angażują się w powierzaną im pracę

Bardziej się przykładają i dokładniej analizują 
powierzane im zadania

Mniej przykładają się do rozwiązywania  
określonych spraw, częściej wykonują zadania 
powierzchownie

Stabilni emocjonalnie, trudniej wyprowadzić 
ich z równowagi

Labilni emocjonalnie, łatwiej wyprowadzić 
ich z równowagi

Bardziej uporządkowani Mniej uporządkowani

Bardziej odporni na stres Mniej odporni na stres

Bardziej samodzielni, rzadko wymagają  
kontroli i nadzoru

Mniej samodzielni, często wymagają większej 
kontroli i nadzoru

Mniej optymistycznie patrzący na świat,  
posiadają mniej energii i są mniej pomysłowi

Bardziej optymistyczni, mają więcej energii, 
więcej pomysłów

Mają większe problemy z zapamiętywaniem Nie mają problemów z zapamiętywaniem

Większa chęć uczenia się Mniejsza chęć uczenia się

Trudniej przystosowują się do wprowadza-
nych zmian

Łatwiej przystosowują się do wprowadzanych 
zmian

Pokora, mniejsza skłonność do ryzyka Brak pokory, większa skłonność do ryzyka

Mniejsza kreatywność, szablonowe sposoby 
postępowania

Większa kreatywność, nieszablonowość  
w postępowaniu

Mniejsza tężyzna fizyczna i mniejsza  
sprawność fizyczna

Wytrzymałość fizyczna, większa sprawność 
fizyczna

Bardziej boją się popełnić błędy, dłużej  
rozpamiętują popełnione przez siebie błędy

Odważniejsi, mniej boją się popełniać błędy 
i krócej o nich pamiętają
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Mocne i słabe strony zbiorowości zasobów pracy w wieku 45/50+ w ocenie 
przedstawicieli instytucji rynku pracy.68

Mocne strony Słabe strony

• Doświadczenie zawodowe 
Dobre przygotowanie do wykonywania 
wielu zawodów

• Niższe kwalifikacje zawodowe (często 
poszukiwane na rynku pracy) niż osób 
młodych

• Cechy osobowościowe: pracowitość, 
dokładność, rzetelność, 
odpowiedzialność, obowiązkowość, 
zaangażowanie w pracę zawodową – 
poświęcenie i oddanie, gotowość do 
działania, silna motywacja wewnętrzna, 
dojrzałość psychiczna i życiowa, 
inteligencja emocjonalna

• Świadomość zagrożeń wiążących się 
z utratą miejsca pracy

• Niska skłonność do zmiany miejsca 
pracy – lojalność wobec pracodawcy

• Stabilizacja życiowa (rodzinna)
• Umiejętność pracy w zespole 

i umiejętność kierowania zespołami 
ludzkimi

• Zdolności mentorskie

• Zaangażowanie w obowiązki rodzinno-domowe
• Mała kreatywność, aktywność i inicjatywność
• Nieprzystosowanie do funkcjonowania  

w gospodarce rynkowej, nieumiejętność 
poruszania się na współczesnym rynku pracy – 
zagubienie i dezorientacja

• Wygórowane oczekiwania płacowe, niechęć 
do pracy na niższym stanowisku

• Cechy osobowościowe: brak wiary we własne 
siły, niska samoocena, pesymizm, frustracje na 
tle nieosiągnięcia zakładanych celów, trudności 
w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, 
ostrożność w podejmowaniu decyzji

• Wypalenie zawodowe i wyczerpanie 
emocjonalne

• Luki w wiedzy i umiejętnościach – niski poziom 
znajomości języków obcych, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), 
brak uprawnień do prowadzenia samochodu, 
nieumiejętność autoprezentacji

• Słaba skłonność do zmiany miejsca pracy 
uniemożliwiająca dostosowywanie się 
do zmian na rynku pracy

• Niska mobilność przestrzenna
• Zmniejszona sprawność organizmu  

(w tym ubytki o charakterze biologicznym) 
prowadząca do obniżenia efektywności pracy

• Zagrożenie przewlekłymi chorobami i absencją 
z tego tytułu

• Konieczność dostosowania stanowisk pracy 
do potrzeb osób starszych

• Niska na ogół skłonność do kształcenia – 
podnoszenia/zmiany kwalifikacji zawodowych

• Regulacje prawne mające (z założenia) chronić 
osoby ze starszych grup wiekowych

68 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013. 
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Atuty i słabości klientów w wieku 45/50+ w kontekście ich sytuacji zawodowej 
w opinii przedstawicieli JOPS.69

ATUTY SŁABOŚCI

• Wysoki poziom motywacji
• Znaczna świadomość trudności ze 

znalezieniem pracy dla takiej kategorii 
wiekowej

• Duża determinacja
• Inicjatywa
• Relatywnie aktualne kompetencje 

zawodowe
• Cenne nawyki pracownicze 

(odpowiedzialność, lojalność wobec 
pracodawcy, zdyscyplinowanie)

• Wieloletnie doświadczenie zawodowe
• Znaczna dyspozycyjność wynikająca 

z ustabilizowanej sytuacji rodzinnej
• Świadomość dysponowania określonym 

potencjałem pracowniczym (poczucie 
wartości)

• Gotowość do korzystania z propozycji 
wspierania oferowanych przez JOPS

• Znaczna wytrwałość i konsekwencja 
w nabywaniu umiejętności nabywanych 
na kursach i szkoleniach

• Niski poziom mobilizacji
• Apatia, bierność, zniechęcenie
• Brak otwartości
• Lękliwość, nieufność
• Obniżenie wiary we własne siły i utrata nadziei 

na zmianę obecnej sytuacji
• Rzeczywiste obniżenie kondycji psychofizycznej 

i intelektualnej
• Ograniczona zdolność do modyfikacji 

zachowań i umiejętności
• Przyjmowanie strategii ucieczkowej 

(alkoholizm, choroby, niepełnosprawność)
• Skomplikowana sytuacja życiowa (bieda, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych)

• Krótkowzroczność, brak myślenia 
perspektywicznego (rezygnacja z okresów 
składkowych, ubezpieczenia zdrowotnego, 
z uczestnictwa w projektach szkoleniowych 
w okresie wykonywania pracy zarobkowej 
„na czarno”)

• Brak atrakcyjnych na rynku pracy kompetencji
• Brak dobrych nawyków pracowniczych
• Małe zainteresowanie aktywizacją zawodową
• Niski poziom motywacji
• Podzielanie stereotypów genderowych, 

ograniczające aktywność zawodową kobiet
• Oczekiwanie na pracę, która nie wiąże się  

z koniecznością podniesienia kwalifikacji 
zawodowych

• Niechęć wobec szkoleń oferujących nabycie 
umiejętności postrzeganych jako nieprzydatne 
w krótkiej perspektywie czasowej

• Brak zainteresowania nabyciem umiejętności 
w zakresie nowoczesnych technologii 
(komputer, Internet)

• Podejmowanie pracy „na czarno”, często na 
niesprawiedliwych zasadach; brak możliwości 
i umiejętności dochodzenia swoich racji

• Wyuczona bierność i roszczeniowość
• Uzależnienie od świadczeń socjalnych

69 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013, Opracowanie na podstawie: J. Lisek-Michalska, Raport z badania jakościowego jednostek organizacji pomocy 
społecznej w ramach Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, materiały wewnętrzne projektu „Wyrównywanie 
szans na rynku pracy dla osób 50+”, Łódź 2012.
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Identyfikacja barier i szans wydłużenia okresu aktywności zawodowej kobiet 
i mężczyzn w Polsce70

Grupa Bariery Szanse

opinie osób 
w wieku 45+

• Zły stan zdrowia, który potwierdza 
stosunkowo duży odsetek 
korzystających ze świadczeń dla osób 
niepełnosprawnych.

• Stosunkowo niski poziom 
wykształcenia, szczególnie kobiet po 
60. roku życia.

• Bezrobocie długotrwałe, którego 
długość wyraźnie wzrasta po 50. roku 
życia.

• Pesymistyczna ocena szans 
ponownego znalezienia podobnej 
pracy w przypadku utraty 
dotychczasowej.

• Sytuacja na lokalnym rynku pracy – 
rynek typu C jest bardziej elastyczny 
wobec pracobiorców w wieku 
45/50+ niż rynki pracy typu A i B.

• Dość dobra, jak na swój wiek, 
samoocena stanu zdrowia.

• Poprawiający się poziom 
wykształcenia, wyraźnie widoczny 
w grupie osób 45-49 lat.

• Stosunkowo niskie obciążenie 
obowiązkami na rzecz małoletnich 
wnuków i preferowanie pomocy 
finansowej na rzecz rodziny.

• Obciążenie gospodarstw domowych 
spłatami kredytów, pożyczek 
i pomocą finansową udzielaną 
najbliższym członkom rodziny.

• Niewielki odsetek aktualnie 
prowadzących indywidualną 
działalność gospodarczą wobec 
trzykrotnie większej społeczności, 
która ma doświadczenie 
w indywidualnej przedsiębiorczości 
we wcześniejszym okresie życia.

• Dominują umowy o pracę na czas 
nieokreślony, lecz występuje duże 
upowszechnienie elastycznych form 
zatrudnienia i zainteresowanie 
nimi; są one częściowo niedostępne 
z powodów ekonomicznych.

• Upowszechnienie możliwości 
pracy w niepełnym wymiarze czasu 
i elastycznych harmonogramów 
czasu pracy.

70 „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” Raport końcowy pod redakcją E. Kryńskiej, J. Krzyszkowskiego, 
B. Urbaniak, J. Wiktorowicz, Łódź 2013. 
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Grupa Bariery Szanse

Opinie osób 
w wieku 45+

• Duży odsetek gospodarstw 
jednoosobowych wśród kobiet 
w wieku 60+.

• Niska aktywność społeczna.
• Duże obciążenie obowiązkami 

na rzecz własnych dzieci, rodziców 
w podeszłym wieku, trwale chorych 
lub innych osób zależnych.

• Niska tranzycyjność dotychczasowych 
karier zawodowych rodzi większe 
obawy przed potencjalnymi 
zmianami pracodawców.

• Stosunkowo duża grupa osób 
w wieku 45/50+, które w żadnym 
wypadku nie dopuszczają możliwości 
podjęcia wysiłku edukacyjnego.

• Udział w szkoleniach zawodowych 
nie wzbudza dużego zadowolenia 
wśród pracujących w wieku 45/50+; 
niewielka faktyczna aktywność 
edukacyjna mierzona odsetkiem 
osób biorących udział w jakiejkolwiek 
formie edukacji.

• Negatywne postawy wobec 
potencjalnej pracy zawodowej wśród 
osób nieaktywnych zawodowo.

• Słaba znajomość rozwiązań 
instytucjonalnych mających na celu 
wzmocnienie pozycji osób w wieku 
45/50+ na rynku pracy.

• Niewielki zakres wykorzystywania 
aktywnych form wsparcia 
kierowanych przez urzędy pracy do 
osób bezrobotnych w wieku 45/50+.

• Ograniczenie pracy obciążającej 
fizycznie.

• Otwartość pewnej części osób, 
głównie kobiet, wobec wysiłku 
związanego ze szkoleniami.

• Mimo ograniczeń zdrowotnych, 
co piąty rencista uznał, że jego 
aktualny stan zdrowia umożliwia 
mu podjęcie pracy zawodowej; 
częściej były to kobiety.

• Dość duża gotowość osób 
w wieku 45-49 lat (głównie kobiet) 
do podjęcia wysiłku edukacyjnego 
w związku z koniecznością 
dopasowania kwalifikacji do potrzeb 
rynku pracy.

• Pozytywna samoocena własnej 
przydatności w miejscu pracy ze 
względu na posiadane kwalifikacje.

• Dość duża gotowość do podjęcia 
pracy zawodowej po uzyskaniu 
uprawnień emerytalnych.

• Istnieją narzędzia aktywnej polityki 
rynku pracy wyróżniające się 
skutecznością wsparcia osób w wieku 
45/50+ na rynku pracy (w ocenach 
pracodawców i osób w wieku  
45-69 lat).

Opinie pra-
codawców

• Czynniki makroekonomiczne (kryzys, 
trudne warunki, brak pracy, młodsi 
są silniejsi na rynku pracy).

• Kompetencje pracowników 
(przestarzałe kwalifikacje, niska 
efektywność pracy, niechęć do pracy, 
niechęć do zmian).

• Postawy dyskryminacyjne 
pracodawców, współpracowników.

• Zbyt słabe wsparcie ze strony 
państwa (aktywna polityka rynku 
pracy powinna w większym stopniu 
subsydiować pracodawców).

• Czynniki makroekonomiczne.
• Aktywna polityka rynku pracy.
• Kwalifikacje pracowników.
• Organizacja czasu i warunków pracy.
• Działania skierowane bezpośrednio 

do pracodawców, związane 
z obniżeniem kosztów pracy 
(wzrost wydatków na szkolenia, 
finansowanie kosztów egzaminów 
i licencji oraz różnego rodzaju 
form praktycznego zdobywania 
doświadczeń zawodowych).
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Grupa Bariery Szanse

Opinie 
przedstawi-
cieli PSZ

• Niedostatek wiedzy i umiejętności 
zawodowych osób w wieku 45/50+, 
niedostosowanie ich do potrzeb 
pracodawców.

• Niska motywacja osób w wieku 
45/50+ do podejmowania 
aktywności edukacyjnej.

• Wysokie koszty pracy hamujące 
tworzenie miejsc pracy.

• Brak promocji zatrudniania osób 
w wieku 45/50+.

• Brak profilaktyki zdrowotnej.
• Niedostępność instytucji opieki nad 

dziećmi i osobami zależnymi (bariera 
zwłaszcza dla kobiet).

• Brak egzekucji przepisów 
antydyskryminacyjnych.

• Istnienie szczególnej ochrony osób 
w wieku przedemerytalnym przed 
wypowiedzeniem stosunku pracy.

• Wysoka motywacja do pracy osób 
w wieku 45/50+.

• Dobre przygotowanie osób w wieku 
45/50+ do wykonywania zawodów, 
w których młodzi ludzie obecnie 
kształceni są rzadko.

• Cechy osobowościowe osób w wieku 
45/50+, takie jak pracowitość, 
dokładność, odpowiedzialność 
i obowiązkowość, a także dojrzałość 
psychiczna.

• Ograniczenie zagrożenia 
bezrobociem długotrwałym 
(i generalnie przerwami 
w aktywności zawodowej).

• Zwiększenie środków na ALMP.
• Zwrócenie uwagi na konieczność 

opracowywania programów 
aktywizacji zawodowej 
adresowanych do osób starszych.

• Preferencyjne zasady wypłaty zasiłku 
chorobowego dla osób starszych.

• Dalsza współpraca PSZ z JOPS.

Opinie 
przedstawi-
cieli agencji 
zatrudnienia

• Wygórowane oczekiwania płacowe 
osób w wieku 45/50+ i niechęć do 
podejmowania pracy w nietypowych 
formach zatrudnienia.

• Niedostatek u osób w wieku 45/50+ 
wiedzy i umiejętności poszukiwanych 
przez pracodawców.

• Zły stan zdrowia – brak profilaktyki 
zdrowotnej.

• Konserwatyzm i rutyna 
w wykonywaniu obowiązków 
zawodowych (brak kreatywności).

• Niechęć osób w wieku 45/50+ 
do podejmowania aktywności 
edukacyjnej.

• Niedostępność instytucji opieki nad 
dziećmi i osobami zależnymi (bariera 
zwłaszcza dla kobiet).

• Brak egzekucji przepisów 
antydyskryminacyjnych.

• Istnienie szczególnej ochrony osób 
w wieku przedemerytalnym przed 
wypowiedzeniem stosunku pracy.

• Postawy osób w wieku 45/50+ 
wobec pracy (odpowiedzialność, 
solidność, szacunek).

• Promowanie zatrudniania 
osób w wieku 45/50+ wśród 
pracodawców.

• Rozwój edukacji zawodowej 
dorosłych (kształcenie ustawiczne).

• Umożliwienie agencjom zatrudnienia 
specjalizowanie się w świadczeniu 
usług dla osób w wieku 45/50+.

• Zwiększenie środków na ALMP.
• Promocja niektórych nietypowych 

form zatrudnienia.
• Wprowadzenie różnego rodzaju 

zachęt i ulg finansowych dla 
pracodawców decydujących się na 
zatrudnienie osób w wieku 45/50+.

• Przygotowanie programów 
zatrudnienia osób w wieku 45/50+ 
w sektorze publicznym.
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Grupa Bariery Szanse

Opinie 
przedstawi-
cieli insty-
tucji szkole-
niowych

• Niedostatek instytucjonalnej opieki 
nad dziećmi i osobami zależnymi 
(bariera zwłaszcza dla kobiet).

• Wysokie koszty pracy, 
w szczególności osób starszych.

• Niedostatki wiedzy i umiejętności 
osób w wieku 45/50+, wiedza 
i umiejętności niedostosowane 
do potrzeb pracodawców.

• Brak u pracodawców świadomości 
korzyści wynikających z zatrudniania 
w wieku 45/50+.

• Istnienie szczególnej ochrony osób 
w wieku przedemerytalnym przed 
wypowiedzeniem stosunku pracy.

• Cechy osób w wieku 45/50+: 
umiejętność pracy w zespole 
i kierowania ludźmi, w tym także 
umiejętność wypełniania roli 
mentora wobec osób młodszych; 
wysoka motywacja do pracy, 
szacunek do pracy, pojmowanej, 
jako jedna z podstawowych wartości 
w życiu.

• Obniżenie kosztów pracy w ogóle, 
a osób starszych w szczególności.

• Wprowadzenie dodatkowej ulgi dla 
przedsiębiorców zatrudniających 
pracowników w wieku 45/50+.

• Opracowanie programów 
aktywizujących i szkoleniowych, 
które realnie podnoszą kwalifikacje.

• Wprowadzenie zachęt finansowych 
dla osób w wieku 45/50+ 
decydujących się na rozpoczęcie 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej.

• Promocja nietypowych form 
zatrudnienia i organizacji pracy.
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Przedstawiciele wszystkich trzech instytucji rynku pracy wskazywali te same bariery i szanse 
wydłużenia okresu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn

irp • Niedostosowanie kwalifikacji 
zawodowych osób w wieku 45/50+ 
do potrzeb pracodawców.

• Wysokie koszty pracy w ogóle, a osób 
starszych w szczególności.

• Ograniczony dostęp do instytucji 
opieki nad dziećmi i osobami 
zależnymi (bariera zwłaszcza dla 
kobiet).

• Zły stan zdrowia osób w wieku 
45/50+ wynikający w dużej części 
z braku właściwej profilaktyki 
zdrowotnej.

• Niedostateczne wsparcie w okresie 
pozostawania bez pracy i jej 
poszukiwania.

• Brak promocji zatrudniania osób 
w wieku 45/50+ i korzyści z niego 
wynikających.

• Regulacje prawne i ich 
przestrzeganie; chodzi 
np. o egzekwowane 
w niedostatecznym stopniu przepisy 
antydyskryminacyjneor az ochronę 
przed wypowiedzeniem z pracy 
w wieku przedemerytalnym.

• Niechęć do aktywności edukacyjnej 
czy trudności z przystosowywaniem 
się do zmian osób w wieku 45/50+.

• Rozwój edukacji zawodowej 
dorosłych.

• Obniżenie kosztów pracy w ogóle, 
a osób starszych w szczególności.

• Zwiększenie dostępności instytucji 
opieki nad dziećmi i osobami 
zależnymi.

• Poprawa systemu instytucjonalnego 
wsparcia osób pozostających bez 
pracy i jej poszukujących.

• Wprowadzenie profilaktyki 
zdrowotnej.

• Promocja zatrudniania osób w wieku 
45/50+ wśród pracodawców.

• Przestrzeganie przepisów 
antydyskryminacyjnych 
i skrócenie okresu ochrony przed 
wypowiedzeniem z pracy.

Opinie 
przedstawi-
cieli NGO

• Konieczne usprawnienie 
funkcjonowania systemu opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza w aspekcie 
dostępu do świadczeń zdrowotnych 
na rzecz osób starszych.

• Słaby dostęp do ciągle jeszcze 
deficytowych form opieki nad 
dzieckiem do lat 3.

• Nadmierne obciążenie kobiet 
w wieku okołoemerytalnym, 
wynikające z faktu, że są zmuszone 
godzić aktywność zawodową 
z obowiązkami rodzinnymi  
(opieka nad wnukami).

• Nie dotyczy.
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