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Wstęp 

 

 

 

 

 

 

W epoce cywilizacji informacyjnej kreatywność w prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej stała się podstawowym warunkiem sukcesu. De-

cyduje o tym turbulentność otoczenia i związana z nią wielość zarówno 

szans, jak i zagrożeń pojawiających się zwłaszcza na rynkach e-com-

merce. Umiejętność szybkiej reakcji na zmiany, odwaga do podejmowa-

nia ryzykownych decyzji, elastyczność w myśleniu i działaniu – to cechy 

coraz bardziej pożądane u współczesnego przedsiębiorcy. Kreatywność 

może być uznawana zarówno za podstawę, jak i skutek tych cech. 

Opracowania zawarte w niniejszej monografii są pokłosiem konfe-

rencji naukowej „Creative Vibes – Kreatywnością rozwijamy biznes”, 

która została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Kreatyw-

ności Biznesowej BIZAKTYWNE na Wydziale Zarządzania Uniwersy-

tetu Łódzkiego oraz Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

w dniach 6–7 maja 2016 r. Autorami zamieszczonych w monografii tek-

stów są zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci. Łączy ich nie tylko 

zainteresowanie problematyką kreatywności w biznesie, ale także nie-

konwencjonalne do niej podejście i położenie nacisku na jej praktyczne 

wykorzystanie. 

Zbiór opracowań otwiera tekst M. Mazeranta, który niejako tytułem 

wprowadzenia do prezentowanych w monografii rozważań pisze o za-

sadniczych cechach i wartościach postawy kreatywnej. 

E. Jerzyk zajmuje się kreatywnością w obszarze marketingu. Autorka, 

analizując proces kreatywności w tym obszarze, zwraca uwagę na formy 

organizacyjne oraz uwarunkowania społeczno-kulturowe sprzyjające 

wykorzystaniu tej zdolności. 

S. Kotylak dokonuje analizy warunków rozwoju sektora przemysłów 

kreatywnych w Polsce. Prezentowane tezy ilustrowane są bogatym ma-

teriałem statystycznym. Autor formułuje tezę, że kluczowym czynni-

kiem rozwoju tego sektora jest komercjalizacja. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-614-8.01
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O. Samuel-Idzikowska przekonuje z kolei, że kreatywność to cecha 

kompetencji zawodowych niezwykle pożądana na współczesnym rynku 

pracy. Zdaniem Autorki wynika z tego potrzeba odpowiedniego przysto-

sowania systemu edukacji, aby sprzyjał rozwojowi tej cechy. 

K. Hronowska pisze o znaczeniu kreatywności w rozwiązywaniu pro-

blemów współczesnych organizacji. Autorka zwraca uwagę głównie na 

problemy natury metodologicznej. 

J. Chlebiej w swoim referacie analizuje style kierowania z perspek-

tywy rozwoju kreatywności. Podkreśla przy tym znaczenie partycypa-

cyjnej metody wprowadzania zmian w organizacjach i przytacza wyniki 

badania opinii kierowników. 

B. Jurasz i J. Muracki przedstawiają zastosowanie techniki burzy 

mózgów w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Cenne jest spo-

strzeżenie o potrzebie zwiększenia roli krytycyzmu w procesie zgłasza-

nia pomysłów. Dla uzasadnienia tej tezy Autorzy przytaczają wyniki 

przeprowadzonego eksperymentu. 

Struktura trzech kolejnych opracowań jest podobna. M. Kaźmierczak 

zajmuje się innowacyjnością w procesach adaptacji pracowników, 

P. Kucińska – innowacyjnością w kreowaniu wizerunku pracodawcy, 

a A. Mateńko – innowacyjnością w procesie szkolenia pracowników. 

W każdym z tych referatów najpierw zaprezentowano metody kreatywne 

na podstawie literatury, a następnie ich wdrożenie w konkretnych fir-

mach (analiza przypadku). 

Zbiór opracowań kończy informacja K. Sowy na temat programu 

Urzędu Miasta Łodzi, promującego inicjatywy studentów i absolwentów 

na spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami. W opracowaniu przed-

stawiono także, jak oceniają ten program jego uczestnicy. 

Biorąc pod uwagę treść powyższych opracowań, ich lektura po-

winna okazać się interesująca zarówno dla praktyków, jak i teoretyków 

zarządzania. 

 

 

Jolanta Bieńkowska 
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Maciej Mazerant 

Kreatywność jest ważna, ale…  

jest coś ważniejszego 

Gdy zaproszono mnie do udziału w konferencji, której celem jest po-

szukiwanie przejawów kreatywności oraz sposobów jej wykorzystywania 

w biznesie, uznałem, że chętnie sprawdzę, jak zmieniło się podejście do 

tego tematu od czasu, gdy podjęliśmy go po raz pierwszy na łamach ma-

gazynu „PURPOSE”. Było to ponad 10 lat temu, w 2004 r. Wtedy jeszcze 

nie kreatywność, ale przedsiębiorczość była motywem przewodnim poru-

szanych przez moją redakcję tematów. Przedsiębiorczość w kulturze – taki 

background od samego początku działalności miało wydawnictwo. Nieu-

stannie odwoływaliśmy się do kreatywności czy to w kwestii sprawdzania 

efektu pomysłów biznesowych, czy sposobu ich realizacji. 

W 2004 r. w Polsce kreatywne podejście do biznesu było pewnego 

rodzaju ekstrawagancją, ale już w 2009 r. stało się popularne, a później 

nawet modne. Na bazie doświadczeń z prowadzenia „PURPOSE”, kon-

taktu z przedsiębiorczymi i kreatywnymi młodymi ludźmi stworzyliśmy 

projekt „Kreatywni Samozatrudnieni” – promujący branżę kreatywną 

jako potencjalnie ważną dla rozwoju Łodzi i całego regionu. Projekt 

otrzymał główną nagrodę „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010” 

w konkursie „Dobre Praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego – i tak na dobre zaczęła się moja przygoda z kre-

atywnością w biznesie, która trwa do dziś.  

Cel 

Wiele lat obserwacji sektora kreatywnego, czynnego uczestnictwa 

w jego przemianach utwierdziło mnie w przekonaniu, że kreatywność jest 

ważna, ale nie najważniejsza. Jest coś ważniejszego od ciągłej pogoni za 

                                                 

  Przedsiębiorca, menedżer kultury, wydawca magazynu „PURPOSE” (www.pur-

pose.com.pl) oraz portalu Ładnie Naprawię (www.ladnienaprawie.pl). Prowadzi 

Work Place 59 – kameralny coworking w centrum Łodzi (www.workplace59.com). 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-614-8.02
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pomysłem samym w sobie. Kreatywność to jedno z wielu narzędzi, które 

należy wykorzystać w rozwoju przedsięwzięcia biznesowego. Wiem 

z własnego doświadczenia – patologicznego kreatora – że nie jest moż-

liwe ciągłe „kreowanie” i uczynienie z tego pomysłu na życie, a tym 

bardziej pomysłu na biznes. Prędzej czy później przychodzi moment 

wypalenia, a jedynym ratunkiem przed totalną katastrofą jest dążenie 

do postawionego sobie na początku drogi celu i stosowanie pozostałych 

– moim zdaniem ważniejszych – elementów biznesowej układanki, 

a mianowicie: szacunku, otwartości, szczerości, prawdy, uczciwości 

oraz tolerancji. Mówią, że mądrość przychodzi z wiekiem. Czy jestem 

mądrzejszy niż 12 lat temu, kiedy założyłem „PURPOSE”? Trudno po-

wiedzieć. Z pewnością straciłem chęć do wymądrzania się…  

Szacunek 

Szacunek, jakim staram się obdarzać swoich klientów, współpracow-

ników, partnerów biznesowych, to wynik wielu przykrych doświadczeń, 

które sprowadził na mnie… brak szacunku. Może nie był to uświado-

miony, intencjonalny brak szacunku, ale poczucie własnej nieomylności, 

które wielokrotnie przywiodło mnie na próg konfliktu. Poszanowanie 

zdania, oczekiwań czy własności innego człowieka wydaje się funda-

mentem dobrych relacji, a tym samym dobrego biznesu. W wielu przy-

padkach, szczególnie wśród młodych przedsiębiorców, nie jest to tak 

oczywiste. Z rozmów, jakie przeprowadzamy w „PURPOSE”, wynika, 

że młodzi ludzie nie są uczeni etycznego prowadzenia biznesu. I o ile 

studenci kierunków związanych z zarządzaniem uczestniczą w zajęciach 

z etyki w biznesie (często traktowanych po macoszemu), o tyle pozostała 

część potencjalnych przedsiębiorców (np. kończących akademie sztuk 

pięknych, politechniki czy kierunki niebiznesowe na uniwersytetach) 

z etycznymi problemami związanymi z prowadzeniem biznesu często 

spotyka się dopiero w praktyce. Dobrze się dzieje, jeśli szybko wyciągają 

wnioski z nauki, jaką daje rynek, gorzej, jeśli na siłę udowadniają swoje 

często błędne racje. Fatalnie jest jednak wtedy, gdy etykę mają gdzieś, 

skupiając się tylko na zysku i własnych korzyściach. Niestety, rodzice 

i szkoła uczą młodych ludzi egoizmu. Świat nie jest doskonały, dlatego 

tym, którzy robią źle innemu człowiekowi, środowisku naturalnemu, 

branży, nierzadko uchodzi to na sucho. 

Brak szacunku często leży u podstaw wielu agresywnie rozpychają-

cych się na rynku projektów biznesowych, obleczonych w stylowe opa-

kowanie. Czy nie lepiej skupić się na rozwijaniu biznesu, radości z jego 

prowadzenia i efektach, jakie przynosi, niż kombinować, jak wygrać 
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z ludźmi, wobec których nie jest się fair? Szacunek dla drugiego czło-

wieka wydaje się podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. To takie 

oczywiste. Jak zatem prowadzić biznes z poszanowaniem otoczenia? 

Wystarczy się zastanowić: czy chciałbym być traktowany tak, jak sam 

traktuję innych? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to najwyższy czas na 

refleksję. Oczywiście działa to tylko w przypadku ludzi powszechnie 

uważanych za normalnych.  

Otwartość 

Nie ma szacunku bez otwartości. Otwartość na poglądy innych, ich 

uwagi, prośby, a nawet zastrzeżenia czy żądania pozwala wiele zrozu-

mieć. Otwartość i uważność na to, co mówią i robią ludzie wokół nas, 

pozwala ulepszać usługę lub produkt, a tym samym zwiększać sprzedaż 

bądź utrzymywać ją na satysfakcjonującym poziomie. Warto więc wsłu-

chiwać się w to, co mówią ludzie z nami współpracujący, i zadawać im 

pytania, nawet jeśli boimy się usłyszeć odpowiedzi. Zdecydowanie lepiej 

dla wizerunku firmy jest, gdy ludzie, dla których bądź z którymi pracu-

jemy, swoje żale ujawnią nam, a nie innym klientom czy konkurencji. 

Każdy z nas spotkał się chyba z przypadkiem, gdy firma, z której usług 

korzystał, nie była otwarta na zmianę swojej usługi, jakości produktu czy 

obsługi klienta. Co wtedy zrobiliście? Ja szukałem innej firmy. Zupełnie 

inaczej było w sytuacji, gdy chciano mnie wysłuchać i reagowano cho-

ciażby w minimalnym stopniu na to, co miałem do powiedzenia. 

Szczerość 

Wiedząc, jakie popełnia się błędy, można je naprawić. Szczerość wo-

bec innych i wobec samego siebie pozwala uniknąć wielu rozczarowań 

oraz oszczędzić mnóstwa niepotrzebnych wydatków. Niestety, jesteśmy 

tak zaprogramowani, że z upływem czasu wyzbywamy się prawdomów-

ności. W imię doraźnych korzyści, powszechnej akceptacji oszukujemy, 

nie mówimy prawdy. Musimy zadać sobie jednak pytanie, co przyniesie 

nam więcej korzyści: jeśli klient zatai trudną prawdę o usłudze i zrezy-

gnuje ze współpracy czy jeśli szczerze opowie o swoich wątpliwościach, 

dając nam szansę poprawy? Niechęć do konfrontacji to główny czynnik 

decydujący o szczerości w kontaktach międzyludzkich. Przełamanie 

wstydu czy strachu może przesądzić o być albo nie być wielu firm. Wy-

obraźmy sobie, że dzięki naszym uwagom firma zupełnie zmienia model 
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sprzedaży, jakość obsługi, a nawet produkt, po czym… zaczyna zarabiać, 

a nie bankrutuje. Perspektywa uratowania miejsc pracy – źródła utrzy-

mania rodzin – okupiona drobnym osobistym dyskomfortem wydaje się 

kusząca. Każdy z nas skrycie marzy o zrobieniu czegoś wzniosłego, bo-

haterstwie, którym będzie mógł się wykazać. Szczerość może być wła-

śnie takim bohaterstwem.  

Prawda 

Wynikiem szczerości jest prawda. Nie lubimy być okłamywani, ale 

często kłamiemy. Wystarczy się zastanowić, ile razy ostatnio kogoś okła-

maliśmy, i wyobrazić sobie, że każda osoba, z którą się spotkaliśmy, 

okłamała nas tyle samo razy… Ile razy więc zostaliśmy okłamani… aż 

strach pomyśleć. 

Nie ma nic gorszego niż kłamstwo w biznesie. Firm, które biznes 

opierają na kłamstwie, jest mnóstwo. Wystarczy wsłuchać się uważnie 

w przekaz medialny, poszperać w internecie, aby z lekkim przerażeniem 

rozważyć kolejne zakupy. Uznana marka motoryzacyjna kłamała w kwe-

stii spalania paliwa w silnikach wytwarzanych przez siebie samochodów, 

znany producent słodyczy kłamał, twierdząc, że nie wykorzystuje do 

produkcji substancji rakotwórczych, hodowcy kłamią, mówiąc, że ich 

kury skubią trawkę, wydawnictwa kłamią na temat nakładów, media – na 

temat liczby widzów i słuchaczy itd. Kłamstwo to coś więcej niż brak 

szczerości. Okłamywanie kogoś to działanie z premedytacją, nastawione 

na osiąganie korzyści. Takim podejściem charakteryzują się firmy pro-

wadzone przez oszustów i naciągaczy, którzy często nawet przyłapani na 

gorącym uczynku wypierają się negatywnych praktyk. Tym właśnie lu-

dziom, czerpiącym największe korzyści z kłamstwa, najbardziej zależy 

na uwikłaniu nas w swoją grę i uczynieniu nas współwinnymi… Prowa-

dząc biznes, również w branży kreatywnej, należy pamiętać, że prawda 

– nawet najgorsza – jest lepsza niż kłamstwo, ponieważ pozwala nam 

i naszym klientom podjąć właściwą decyzję.  

 

Uczciwość  

Ludzie postępujący uczciwie dają możliwość wyboru swoim współ-

pracownikom, podwykonawcom czy klientom. Dzięki takiej postawie 

biznes realizowany jest w warunkach partnerstwa i zaufania, w których 
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obowiązuje zasada win–win. I nie mówię tu o kompromisie, który wy-

musza na obu stronach rezygnację z czegoś. Dzięki uczciwemu postępo-

waniu wszyscy osiągają korzyści: firma zarabia, podwykonawcy otrzy-

mują płatności, klient dostaje satysfakcjonujący produkt. 

Największym zagrożeniem dla uczciwości człowieka jest jego 

chciwość. Gdy wkrada się chciwość, w każdym projekcie bizneso-

wym zaczyna dziać się źle. Co ważne, nie ma nic złego w chęci zara-

biania większych pieniędzy – każdy ma do tego prawo. Niebezpiecznie 

robi się dopiero wtedy, gdy chcemy zarabiać więcej kosztem innych, 

a to już nie jest uczciwe i prędzej czy później doprowadzi do kryzysu 

projektu biznesowego.  

Tolerancja 

Poszanowanie poglądów, wierzeń, upodobań innych osób w kontek-

ście prowadzonego biznesu wydaje się czymś oczywistym. Z założenia 

powinniśmy być otwarci na różnorodność – dzięki temu poszerzamy 

grono potencjalnych klientów. Oczywiście każdy z nas jest do ko-

goś/czegoś uprzedzony, nie toleruje pewnych zachowań, postaw czy 

wartości. Mamy do tego prawo. Jednak w wielokulturowej rzeczywisto-

ści, której jesteśmy częścią, nierozsądnie byłoby odwracać się od klien-

tów o innym kolorze skóry, wierze czy orientacji seksualnej. Szaleń-

stwem wręcz byłoby nieobsługiwanie klientów o innych poglądach, 

zwłaszcza jeżeli potencjalnie podzielają oni nasz system wartości, wy-

bierając naszą firmę. Tolerancja koreluje z otwartością, dzięki czemu na-

sza oferta może zyskać na wartości, wzbogacona w nowe pomysły wy-

nikające z doświadczeń, wiedzy i pomysłowości innych.  

Kreatywność w biznesie jest ważna. Ale jest coś ważniejszego. Lata 

prowadzenia własnej firmy, małego, rodzinnego wydawnictwa nauczyły 

mnie, że pomysł sam się nie obroni. Aby osiągnąć sukces na miarę wła-

snych potrzeb i oczekiwań, należy z szacunkiem, otwartością i tolerancją 

prowadzić biznes, którego ofertą jest prawda, a popełnione błędy podda-

wać szczerej refleksji. Tego właśnie szukam w projektach i ludziach, 

których prezentujemy na łamach „PURPOSE” i z którymi pracuję przy 

okazji tworzenia innych wydawnictw w ramach prowadzonej przeze 

mnie agencji custom publishing. Jestem przekonany, że ludzie potrze-

bują takiego właśnie podejścia do pracy nie tylko w branży kreatywnej, 

ale w każdym sektorze gospodarki.  



 



 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-614-8.03 

Ewa Jerzyk 

Wymiary kreatywności  

w obszarze marketingu 

Streszczenie: w związku ze zmianami na rynku przed współczesnym zarzą-
dzaniem marketingowym otwierają się nowe wyzwania. Aby im sprostać, trzeba 
szukać narzędzi, które będą w takich okolicznościach skuteczne. Marketing po-
trzebuje wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kreatywnością, żeby móc 
budować przewagę konkurencyjną opartą na nowatorskich i oryginalnych kon-
cepcjach działań. W niniejszym artykule przedstawiono, w jaki sposób należy 
traktować kreatywność w przedsiębiorstwie w obszarze marketingu, aby służyła 
budowaniu i powiększaniu wartości oferowanych nabywcom. Aby była to sfera 
aktywności przedsiębiorstwa, którą można zarządzać i skutecznie wykorzysty-
wać do budowania przewagi konkurencyjnej. Rozważania koncentrują się na 
czterech wymiarach kreatywności (tzw. 4P kreatywności): podmiocie, procesie, 
uwarunkowaniach i wyniku. 

Słowa kluczowe: kreatywność, marketing, zarządzanie, proces kreatywności. 

Dynamika i zmienność otoczenia a potrzeba  

kreatywności 

Przekonanie o tym, że źródłem rozwoju gospodarczego są innowacje, 

a nieprzewidywalność otoczenia i szybkość jego zmian generują pro-

blemy, których rozwiązywanie nie może bazować na doświadczeniu i ru-

tynie, czyni zasadnym i koniecznym szukanie kreatywnych modeli pro-

wadzenia działalności. Wiele przedsiębiorstw zdało sobie sprawę z tego, 

że skuteczny proces wprowadzania innowacji przesądza o istnieniu pod-

miotu na rynku, a kreatywność odgrywa rolę katalizatora w tym procesie. 

Badania wskazują na duże zainteresowanie przedsiębiorstw i menedże-

rów skutecznym zarządzaniem kreatywnością, tak aby móc wykorzysty-

wać ją w sytuacjach, kiedy logiczne i analityczne podejście zawodzi, 

a doświadczenie oferuje nieskuteczne rozwiązania. 

                                                 

  Dr hab. prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania. 
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Kreatywność definiowana jako proces prowadzący do powstania pro-

duktu nowego, wartościowego i oryginalnego nie ogranicza się tylko do 

generowania przełomowych innowacji i spektakularnych rozwiązań. 

Kreatywność to również umiejętność zaadaptowania znanych rozwiązań 

w nowych obszarach bądź rozwinięcie rozwiązań stosowanych wcze-

śniej. Kreatywność jest użyteczna w projektowaniu strategii, badaniach 

i procesach decyzyjnych. Będąc źródłem innowacji i zmian organizacyj-

nych, może być wpisana w misję każdej organizacji. Zarządzanie krea-

tywnością może też być ujmowane jako zarządzanie kapitałem intelek-

tualnym, na który składa się zdolność podmiotu do wprowadzania zmian 

[Styś, 2006]. 

Zarządzanie kreatywnością w marketingu sprowadza się do zorgani-

zowanego, celowego i systemowego działania w kierunku pobudzania 

pracowników i kierowania nimi, tak aby pozyskać nowe, wartościowe 

rozwiązania, przyczyniające się do osiągnięcia celów organizacji. Dąże-

nie do zarządzania kreatywnością to myślenie o kreatywności jako o sta-

łym elemencie przedsiębiorstwa, a nie jako rezultacie przypadku, na-

tchnienia. Coraz powszechniejsze staje się też traktowanie kreatywności 

jako obowiązku każdego pracownika – obowiązku generowania nowych, 

użytecznych idei i rozwiązań, które budują przewagę konkurencyjną or-

ganizacji w krótkim i długim czasie. 

Aby mówić o zarządzaniu kreatywnością w marketingu, należy zdać 

sobie sprawę z wymiarów (4P kreatywności), których ona dotyczy, mia-

nowicie: podmiotu kreatywności (person), procesu (process), uwarunko-

wań (press) i wyniku (product). Marketing jako obszar działalności 

o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa przejmuje w dużej mie-

rze odpowiedzialność za kształtowanie wartości dla konsumenta, Z kolei 

potrzeba prowadzenia zintegrowanej komunikacji, skoordynowanych 

działań w obszarze globalnej komunikacji z rynkiem zmusza do poszu-

kiwania kreatywnych rozwiązań prowadzących do skutecznego pozycjo-

nowania i wyróżnienia oferty produktowej czy marki. Zatem zrozumie-

nie, co determinuje kreatywność pracowników i menedżerów, jakie 

czynniki uwalniają, a jakie blokują kreatywność i jak zarządzać kreatyw-

nością w marketingu, odgrywa dużą rolę w budowaniu pozycji firmy 

i marki na rynku. Wykorzystanie kreatywności w sferze marketingu jest 

też konieczne z powodu kurczących się budżetów marketingowych i co-

raz większego nacisku na pomiar efektywności podejmowanych działań 

w krótkim okresie. 

Do tej pory ukazało się niewiele opracowań naukowych na temat kre-

atywności w marketingu, dodatkowo zapożyczają one wiedzę zgroma-

dzoną przez psychologię i zarządzanie [Jerzyk, 2007]. Jednak postulat 

Knoxa [1990: 246] dotyczący wypracowania bardziej systematycznego 
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podejścia do kreatywności w działach marketingu jest obecnie realizo-

wany na większą skalę, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których po-

trzeby kreatywnych rozwiązań wynikają z rosnącej roli odbiorcy 

i zmienności jego potrzeb, np. w firmach działających na rynku produk-

tów szybko zbywalnych (FMCG – fast-moving consumer goods).  

Podmiot kreatywności 

Kreatywność może występować w różnych konfiguracjach społecz-

nych: pracownik samodzielnie pracujący, zespół czy koalicja. Podmiot 

to najważniejszy czynnik sprawczy kreatywności. Analizując podmiot 

kreatywności od strony jednostki, Amabile [1996: 84] wyróżnił następu-

jące komponenty kreatywności: 

– wiedza i zdolności intelektualne; 

– umiejętność myślenia twórczego, znajomość technik oraz samo-

wiedza o możliwościach stymulowania siebie do kreatywności;  

– motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. 

Rozwiązywanie problemów marketingowych wymaga wiedzy i do-

świadczenia w zakresie zachowań nabywców i uwarunkowań strategii 

marketingowej, nie wypełni jednak deficytu umiejętności myślenia kre-

atywnego i zaangażowania. Te umiejętności w coraz większym stopniu 

są też kształtowane w procesie edukacji kadr marketingowych [Jerzyk, 

Leszczyński, 2005: 260–266]. 

Na podmiot można spojrzeć też przez pryzmat jego cech, uznawa-

nych jako sprzyjające kreatywności (oprócz intelektu zaliczają się do 

nich: wytrwałość, nonkonformizm, różnorodne zainteresowania, otwar-

tość na informacje, szeroka wyobraźnia, niezależność w myśleniu, 

a także poczucie humoru, traumatyczne doświadczenia) [Nęcka, 2001: 

122–124]. To „atrybutowe” podejście do podmiotu stanowi dość częsty 

przedmiot badań, które określają potencjał kreatywności aktualnych lub 

przyszłych pracowników. Wykorzystywane w tym celu kwestionariusze 

postaw i osobowości [kwestionariusz twórczego zachowania KANH 

(K – konformizm; A – zachowanie algorytmiczne; N – nonkonformizm; 

H – zachowania heurystyczne), kwestionariusz przymiotnikowy], jak 

również testy myślenia dywergencyjnego wskazują na czynniki osobiste 

predysponujące do kreatywności. Zdaniem badaczy organizacje mają 

tendencję do poszukiwania i zatrudniania osób do działów marketingu 

z potencjalnymi zdolnościami twórczymi, ale nie wiadomo, czy prze-

kłada się to na ich realną kreatywność w rozwiązywaniu rzeczywistych 

problemów marketingowych [Wadden, 2011: 70]. Nie wiadomo też, czy 



18 Ewa Jerzyk 

kreatywność na poziomie jednostkowym może być stymulowana inte-

rakcyjnością w relacjach grupowych. 

Dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem istotne są zagadnie-

nia związane też z kreatywnością zespołową, której wartość w praktyce 

jest coraz bardziej doceniana, jako że jej wynik często przekracza moż-

liwości pojedynczych członków (mówi się wówczas o synergii albo 

o efekcie grupowym). Badaniami zespołów kreatywnych zajmowali się 

West, Sonnenburg, Mauzy i Harriman. Ich zdaniem zespół ma zawsze 

większe szanse na wprowadzenie pomysłu w życie, dopracowanie go 

oraz uzyskanie poparcia zarządu i innych pracowników [Jerzyk, 2007: 

116]. Zespoły są prężniejsze, mają więcej umiejętności i charaktery-

zują się większą efektywnością, rozumianą jako liczba pomysłów prze-

chodzących do procesu innowacyjnego. Zagrożeniem dla skuteczności 

kreatywnej pracy zespołu jest brak właściwej konfiguracji grupy – konfor-

mizm członków, ich jednorodność w odniesieniu do umiejętności, kompe-

tencji czy wiedzy oraz konfliktowość. Zespoły złożone z utalentowanych 

jednostek osiągają mierne wyniki w porównaniu z tymi, które składają się 

z osób dużo mniej utalentowanych, ale dobrze współpracujących [Trompe-

naars, 2010: 91].  

Podmiotem kreatywności może być też koalicja, a zatem grupa osób 

niekoniecznie związanych z przedsiębiorstwem, zainteresowana rozwią-

zaniem problemu. W skład koalicji mogą wejść pracownicy danego 

przedsiębiorstwa bądź inne osoby, dla których zadanie lub problem są 

ważne i które wykazują chęć i zainteresowanie, aby go rozwiązać. Koa-

licje zwykle cechuje brak zasobów, autorytetów, ale ich siłą jest energia 

i entuzjazm w dążeniu do celu, które stymulują dobrowolną samomoty-

wację członków. 

Koalicje są wykorzystywane np. przez przedsiębiorstwa farmaceu-

tyczne, często zapraszające do współpracy lekarzy, pielęgniarki czy far-

maceutów po to, aby wspólnie pracować nad rozwiązaniem problemów 

związanych z produktami, skuteczną sprzedażą, ale też procesem lecze-

nia pacjentów. Jedna ze słuchaczek studiów podyplomowych odpowia-

dająca za sprzedaż określonego leku stwierdziła, że bardzo docenia szko-

lenia organizowane w swojej firmie, w których uczestniczą też lekarze. 

Relacje z tymi klientami budują bowiem nie tylko wiedzę dwóch stron 

procesu sprzedaży, dzięki której zyskuje pacjent, ale też ukierunkowują 

dalsze prace rozwojowe nad lekami.  

Koalicje tworzy się również w ramach jednego przedsiębiorstwa, re-

krutując uczestników z różnych oddziałów, departamentów czy działów, 

zainteresowanych rozwiązaniem określonego problemu w organizacji. 

Obecnie ważnym uczestnikiem koalicji kreatywnej są również odbiorcy 
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końcowi, których zaprasza się poprzez strategie prosumpcji i którzy ak-

tywnie uczestniczą w procesie kształtowania produktów czy ustalania 

strategii marki. Wciągnięcie konsumenta do prosumpcji daje możliwość 

lateralnego spojrzenia na wiele problemów przedsiębiorstwa oraz sta-

nowi źródło innowacji produktowych. 

Istotnymi uwarunkowaniami pracy zespołowej są właściwa organiza-

cja i styl pracy, wykorzystane narzędzia i techniki pracy grupowej oraz 

lider potrafiący zarządzać pracą twórczą. Badania wskazują na występo-

wanie określonych wyznaczników skutecznych zespołów kreatywnych. 

Zaliczają się do nich: kompetentni członkowie, jednolita motywacja, ja-

sno określone cele, klimat współpracy, zdefiniowane standardy dosko-

nałości, struktura ukierunkowana na rezultaty, skrystalizowane przy-

wództwo, zewnętrzne wsparcie i korzystne środowisko [Brocławik, 

2005: 78–86].  

Proces kreatywności w marketingu 

W marketingu mamy do czynienia z dwiema formami procesu krea-

tywności. Pierwsza sprowadza się do twórczego rozwiązywania proble-

mów pojawiających się w organizacji pod wpływem dynamicznie zmie-

niających się uwarunkowań rynkowych. Zidentyfikowany problem 

(np. groźba utraty kluczowego klienta) uruchamia proces kreatywności, 

który ma doprowadzić do znalezienia rozwiązania. Mówimy wówczas 

o kreatywności incydentalnej (okazjonalnej), w której sprawność orga-

nizacji procesu kreatywności zależy od czynników związanych z danym 

zadaniem i zespołu powołanego do jego wykonania. Jednorazowy proces 

kreatywności przyjmuje formę twórczego rozwiązywania problemu. 

Składają się na niego następujące etapy: 

– zidentyfikowanie problemu, 

– gromadzenie informacji i ich analiza, 

– zdefiniowanie i zrozumienie problemu, 

– generowanie pomysłów rozwiązań, 

– ocena i wybór rozwiązania, 

– przygotowanie planu i wdrożenie rozwiązania, 

– ocena. 

Bardzo przydatne w tym procesie są techniki kreatywnego rozwiązy-

wania problemów. To określone narzędzia pracy indywidualnej lub gru-

powej, służące pewnym celom: rozwiązywaniu konkretnych problemów 

lub zwiększaniu potencjału kreatywności jednostki albo zespołu. Pierw-

sze techniki kreatywności powstały pod koniec lat 50. XX w., jak pisze 
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Martyniak [1985: 4–7], w wyniku pojawienia się tzw. twórczych proble-

mów, do których rozwiązania nie wystarczały doświadczenie i wiedza. 

Potrzebne były lecz synteza, intuicja i podświadomość. 

Sfera technik kreatywności rozwijała się dość żywiołowo, bardziej 

metodą prób i błędów niż przez przenoszenie wiedzy akademickiej do 

praktyki. Najbardziej znane techniki kreatywności miały potoczny i in-

tuicyjny charakter [Nęcka i in., 2005: 7–15]. Zwykle zaczynało się od 

tego, że jakiś praktyk mający doświadczenie i odnoszący sukcesy w roz-

wiązywaniu problemów postanowił przekazać swoją wiedzę innym. 

I tak oto mamy dziś dość szeroki wachlarz (ponad 100) technik krea-

tywności, które są klasyfikowane na wiele sposobów, po to by ułatwić 

procedurę wyboru narzędzia kreacji odpowiedniego do sytuacji (pro-

blem, uwarunkowania) i użytkownika. Badania dowodzą słabej znajo-

mości technik (ponad połowa menedżerów marketingu deklaruje, że zna 

jakąkolwiek technikę, a 80% z nich wskazuje jedynie na burzę mózgów) 

oraz niewielkiego ich użycia w praktyce [Jerzyk, 2014: 99–104]. 

Drugie podejście do procesu kreatywności w marketingu polega na 

wykorzystywaniu kreatywności w sposób ciągły, odnosi się do stylu 

pracy i aktywnego kształtowania postawy pracownika, który jest moty-

wowany do szukania pytań i znajdowania rozwiązań. Ciągła kreatyw-

ność rozwija się w sprzyjających warunkach zewnętrznych, wymaga 

tzw. otuliny, którą tworzą misja organizacji, system zarządzania, kultura 

i relacje wewnątrz organizacji. 

Otoczenie i kultura organizacyjna 

Kolejnym wymiarem kreatywności jest otoczenie, a zatem środowi-

sko pracy, które może stymulować kreatywność lub ją blokować, otocze-

nie bliższe związane z działem marketingu oraz dalsze – odnoszące się 

do całej organizacji. Uwarunkowania te, rozumiane jako kontekst krea-

tywności, mają istotny wpływ na zaistnienie i przebieg procesu kreatyw-

ności. Sprzyjające uwarunkowania to szeroki dostęp do informacji, 

uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, które stymulują sprzężenia 

zwrotne. Szczególną uwagę należy zwrócić na dysponowanie wiedzą po-

chodzącą od klientów. Często mają ją średnie szczeble i niskie, natomiast 

nie jest przekazywana dalej – te kwestie podkreśla m.in. Styś [2006]. 

Z dostępem do informacji wiąże się zachęcanie pracowników do komu-

nikowania się, gdyż często w przedsiębiorstwach poszczególne działy 

i komórki są od siebie odseparowane i brakuje przepływu informacji. 

Przepływ informacji i komunikowanie się mogą zostać zapewnione 
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przez właściwe wyposażenie fizyczne miejsca pracy, stymulujące inte-

rakcje społeczne i mimowolne spotkania (bufety, kuchnie, a także pokoje 

dyskusji).  

Kolejny istotny element to dostęp do zasobów: programów kompute-

rowych, sprzętu, ale też w wymiarze kontaktu z jakąś osobowością, men-

torem. Oddanie do dyspozycji pracownika zasobów przeznaczonych na 

kreowanie i rozwój pomysłów jest odbierane jako wyraz wiary przeło-

żonych w jego wiedzę i kompetencje.  

Podmiot kreatywności powinien mieć znaczną swobodę działań. O ile 

to możliwe, należy ograniczać obowiązujące procedury działań. Nie we 

wszystkich działach marketingu jest to możliwe, ale jeżeli można, to na-

leży dawać pracownikowi swobodę w zakresie wyboru sposobu rozwią-

zania problemu, drogi poszukiwania pomysłów. Wadden [2011: 73] 

uważa, że autonomia oraz złożoność pracy przekładają się bezpośrednio 

na większą kreatywność pracownika. Mniejszy nadzór nad pracowni-

kiem i większa swoboda w zakresie podejmowanych działań pozytywnie 

wpływają na kreatywność. Autonomia sprawia, że pracownik odczuwa 

mniejszą niewygodę związaną z podporządkowaniem się narzuconym 

zasadom i jest skłonny do stosowania myślenia dywergencyjnego w sy-

tuacji braku ustalonych algorytmów postępowania. 

Przebieg procesu kreatywności zależy też od nastawienia zwierzchni-

ków do celowości wysiłku twórczego i jego powodzenia. Wiedza pracow-

nika o tym, że oczekuje się od niego kreatywności, werbalnie i praktycznie 

się go do niej zachęca i popiera jego pracę twórczą, jest kluczowym mo-

tywatorem kreatywności.  

Do znanych uwarunkowań sprzyjających kreatywności należy ze-

zwolenie na popełnienie pomyłki. To jeden z najbardziej kontrowersyj-

nych warunków, szczególnie dla menedżerów. Zawsze budzi wątpliwo-

ści – do jakiego momentu zezwalać na popełnianie pomyłek; jeśli nie ma 

kary, to czy popełnianie błędów nie stanie się praktyką. Z drugiej strony 

wiadomo, że jeśli pracownik czuje presję kary za błąd, a pomysły krea-

tywne są zawsze obarczone dużym ryzykiem, jego zainteresowanie prze-

jawianiem kreatywności będzie niewielkie. Istnieje zatem sprzeczność: 

pracownicy są zachęcani do ponoszenia ryzyka, ale niechętnie patrzy się 

na ich błędy. Price [2014] twierdzi, że nie można zapobiegać ryzyku, ale 

trzeba budować potencjał, który pozwoli firmie stanąć na nogi w przy-

padku niepowodzenia. 
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Wynik kreatywności i jego ocena 

Wynik kreatywności wymyka się zwykle pomiarom w obszarze mar-

ketingu, gdyż brakuje uniwersalnych metod diagnozy odnoszących się 

do kreatywnych rozwiązań. Te ostatnie często mają formę niedopracowa-

nych pomysłów, luźnych propozycji, idei niekoniecznie realistycznych. 

Kiedy potraktujemy kreatywność jako generowanie nowych, oryginal-

nych i wartościowych koncepcji i rozwiązań, jej pomiar może dotyczyć 

podmiotu, procesu, wytworu i uwarunkowań. Jak dotąd największy wysi-

łek badawczy dotyczył konstruowania metod i narzędzi badawczych jedy-

nie dwóch wymiarów kreatywności: podmiotu – pracownika (jego krea-

tywności potencjalnej, rzadziej zrealizowanej) oraz wytworu rozumianego 

jako wynik procesu kreatywnego. 

Pierwszą grupę tworzą testy myślenia dywergencyjnego. Zostały one 

zapoczątkowane przez Guilforda, który proponował, aby badać wszyst-

kie elementarne zdolności poznawcze jednostki, takie jak: spostrzegaw-

czość, pamięć, myślenie dywergencyjne, myślenie konwergencyjne 

i ocenianie. Jednak jego następcy cały swój wysiłek skierowali na my-

ślenie dywergencyjne. Z punktu widzenia metodologicznego testów my-

ślenia dywergencyjnego nie nazywa się poprawnie. Są raczej pomiarami 

eksperymentalnymi, gdyż nie stanowią zwartego systemu zadań, brak 

w nich standardowych sposobów oceniania, najczęściej nieznana jest 

trafność i rzetelność. Testy diagnozują płynność (łatwość wytwarzania 

pomysłów), giętkość (łatwość zmiany kierunku myślenia) i oryginalność 

(niestandardowość rozwiązań). 

Przykładowe testy to: test niezwykłych zastosowań, test odległych 

konsekwencji, test Urbana i Jellena [Nęcka, 2001: 190–196]. Testy my-

ślenia dywergencyjnego często wykorzystuje się podczas rekrutacji 

i oceny pracowników, jednak są zawodne: 

– badają zwykle sposób reakcji na obiekt/bodziec; 

– liczą się tempo pracy i doświadczenia percepcyjne; 

– są uzależnione od kontekstu sytuacyjnego, treści instrukcji 

i warunków motywacyjnych. 

Kolejna grupa narzędzi służących do diagnozy kreatywności pracow-

nika to kwestionariusze postaw i osobowości oraz kwestionariusze śro-

dowiska pracy. Kwestionariusze postaw są konstruowane w nadziei, że 

u osób twórczych oprócz wysokiego poziomu myślenia dywergencyj-

nego rozpozna się również jakieś specyficzne postawy, przekonania, za-

interesowania, wartości, motywy. Kwestionariusze należą do metod sa-

moopisowych. Przykłady takich narzędzi to: skala motywacji twórczej 
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Torrance’a, kwestionariusz stylów twórczości, kwestionariusz twór-

czego zachowania KANH czy kwestionariusz przymiotnikowy [Nęcka, 

2001: 24–34 i 190–199; Popek, 2004]. 

Kwestionariusze środowiska pracy, takie jak kwestionariusz poten-

cjału zawodowego (CCQ – Career Capital Questionnaire), KEYS czy 

ocena klimatu zespołu Westa [West, 2000: 94–97; Mathisen, Einarsen, 

2004: 119–140], opisują stymulatory i inhibitory kreatywności w całym 

przedsiębiorstwie. Składają się z dużej liczby pytań odnoszących się do 

organizacyjnych zachęt, roli kadry kierowniczej, wspierania pracy ze-

społowej, wolności, udostępnianych zasobów i utrudnień organizacyj-

nych, presji obciążeń. 

Testy oceny wytworów to narzędzia próbujące oceniać wytwory krea-

tywności pod względem nowości i wartości. W tej grupie metod obserwuje 

się w ostatnim czasie największy przyrost wiedzy, co wynika z potrzeb 

decyzyjnych przedsiębiorstwa. Na przykład Im i in. [2013: 170–172] pro-

ponują, aby badać nowe koncepcje działań marketingowych, wykorzystu-

jąc cechy nowości i wartości w relacji do rynku, konkurencji, nabywców, 

strategii firmy, posiadanych zasobów i kompetencji. 

Testy oceny wytworów posługują się najczęściej kryteriami jakościo-

wymi, rzadziej finansowymi (analiza progu rentowności, analiza zdys-

kontowanych przepływów). Część badaczy opowiada się za kryteriami 

mieszanymi, sugerując, że wykreowana koncepcja na początku powinna 

być oceniana wg łagodnych kryteriów, a w miarę dopracowywania kry-

teria muszą stawać się bardziej rygorystyczne. Przykłady to lejek pomy-

słów, system faz i bramek [Luecke, 2005: 98–113]. 

W praktyce zarządzania marketingowego najczęściej wykorzystuje 

się metody oceny wyniku kreatywności, które jednak są zawodne i często 

określane jako uznaniowe. Problemem jest ustalenie kryteriów i czasu 

dokonania oceny, które mogą być specyficzne w kontekście przedmiotu.  

Wydaje się, że rozwój wiedzy w tym zakresie powinien być ukierun-

kowany na tworzenie specyficznych metodologii oceny kreatywności dla 

poszczególnych działów firmy lub całych organizacji. Sprawna i spra-

wiedliwa ocena wyników kreatywności będzie zachęcała pracowników 

do większej kreatywności.  

Podsumowanie 

Kreatywność pracowników w marketingu można wspierać na dwa 

sposoby: 1) podejmując działania nastawione na podnoszenie jednostko-

wego potencjału kreatywnego dzięki edukacji; 2) stwarzając stymulujące 

warunki w otoczeniu zewnętrznym – zarówno w dziale marketingu, jak 
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i całej organizacji. Aktywność firmy w tych dwóch obszarach pozwoli 

na skuteczne wspieranie, a w konsekwencji na wykorzystanie kreatyw-

ności w realizowanych przedsięwzięciach.  
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DIMENSIONS OF CREATIVITY IN MARKETING 

SUMMARY 

Due to market changes, new challenges are emerging before modern mar-
keting management. To meet them, we need to look for tools that will be effec-
tive in such circumstances. Marketing needs knowledge and skills in the field of 
creativity management to be able to build a competitive advantage based on in-
novative and original concepts of activities. This article shows how creativity 
should be treated in the organization in marketing area so that it serves to build 
and extend the values offered to customers, and becomes an area of business 
activity that can be managed and used effectively to build competitive ad-
vantage. Considerations focus on four dimensions of creativity (so-called 4Ps of 
creativity): entity, process, conditioning, and outcome. 

Keywords: creativity, marketing, management, creativity process. 



 

 
 

  

 



 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-614-8.04 

Sławomir Kotylak 

Analiza uwarunkowań rozwoju 

sektora przemysłów kreatywnych 

w Polsce 

Streszczenie: celem artykułu jest przeprowadzenie dowodu potwierdzają-
cego lub odrzucającego hipotezę badawczą, że w Polsce istnieją warunki do roz-
woju gospodarczego opartego na rozwoju sektora przemysłów kreatywnych. 
Jako metody badawcze autor wykorzystał podejście funkcjonalne, metodykę 
analizy funkcjonalnej, analizę porównawczą, podejście eksperckie, benchmar-
king. Podejścia te w większym stopniu bazują na badaniach literaturowych, 
a w mniejszym na badaniach diagnostycznych (ocenie stanu faktycznego). Te 
ostatnie mogą stanowić podstawę przygotowania rozwiązań użytkowych służą-
cych później jako implikacje praktyczne. 

Słowa kluczowe: sektor przemysłów kreatywnych, komercjalizacja kultury, 
czynniki rozwoju sektorowego. 

Klasyfikacja JEL: E21, O17, F43. 

Wstęp 

W obecnej rzeczywistości ekonomiczno-gospodarczej elementami 

przewagi konkurencyjnej nie są już moce produkcyjne czy teorie Schum-

petera1. W dobie wszechobecnego internetu i dostępu do informacji 

o przewadze gospodarczej decydują w głównej mierze elastyczność 

i kreatywność w postrzeganiu problematyki tworzenia wartości i uży-

teczności produktów oraz usług. Najlepiej dopasowani napędzają gospo-

darkę. Jak uzyskać taki efekt? Według teorii Florydy [2002] najprostszą 

drogą jest model rozwoju przez 3T, chociaż pewne jego założenia będzie 

                                                 

  Dr, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania. 

1  Był zwolennikiem tezy o dominującej roli elit i wybitnych jednostek w rozwoju spo-

łeczno-gospodarczym. Postawił tezę, że demokracja to możliwość wyboru elity rzą-

dzącej przez obywateli. Dostrzegał pozytywny wpływ monopoli, a właściwie konku-

rencji monopolistycznej na gospodarkę, gdyż uważał, że to głównie wielkie korporacje 

stać na prowadzenie badań, które są jednym ze źródeł innowacji będących motorem 

wzrostu gospodarczego. 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-614-8.04
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trudno spełnić niektórym gospodarkom (np. wieloetniczność). Nie po-

woduje to jednak całkowitego odrzucenia koncepcji, że działalność krea-

tywna stanowi siłę napędową współczesnej gospodarki. Kluczem w tej 

materii jest stopień komercjalizacji, czyli przeniesienia wartości niema-

terialnych w sferę ekonomicznego wartościowania zarówno dóbr, jak 

i usług.  

Prezentowane podejście, w odróżnieniu od innych publikacji, traktuje 

komercjalizację jako główny czynnik kształtujący rozwój sektora prze-

mysłów kreatywnych. Zgodnie z paradygmatem rozwoju gospodarczego 

opartego na kreatywności autor stawia tezę, że komercjalizacja jest klu-

czowym czynnikiem rozwoju sektora przemysłów kreatywnych. Jednak 

aby mogła się dokonać, muszą zostać spełnione określone warunki. Ce-

lem artykułu jest zatem przeprowadzenie dowodu potwierdzającego lub 

odrzucającego tezę, że w Polsce istnieją warunki do rozwoju gospodar-

czego opartego na rozwoju sektora przemysłów kreatywnych.  

Model i cechy ilościowe struktury sektora  

przemysłów kreatywnych w Polsce  

Jak piszą autorzy raportu Kreatywny łańcuch – powiązania sektora 

kreatywnego i kultury w Polsce, model rozwoju bazujący na sektorze 

przemysłów kreatywnych wydaje się odpowiedni dla takiego kraju jak 

Polska. Otóż wymaga z pewnością mniejszej ilości kapitału, którego 

brak można uzupełnić dużymi pokładami charakteryzującej Polaków 

przedsiębiorczości. Ta cecha z nową siłą uwidoczniła się w okresie trans-

formacji. Ten model rozwoju wymaga również punktu wyjścia – pewnej 

bazy, na której można rozpocząć budowę. W wypadku rozwoju opartego 

na sektorze kultury i kreatywnym tą bazą są niewątpliwie rodzime za-

soby kulturowe. 

Drugą ważną cechą niezbędną w tym modelu rozwoju jest zdolność 

do kooperacji i współpracy pomiędzy różnymi aktorami sektora krea-

tywnego [Dziembek, 2013]. W tym kontekście największe znaczenie ma 

kształt struktury sektora przemysłów kreatywnych. W Polsce można za-

obserwować istnienie wzorca klepsydry o wyraźnej przewadze mikro-

przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w obszarze ilościowym (liczba 

przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w rynku) oraz dużych przed-

siębiorstw w obszarze przychodowym (wartość obrotów i udziału 

w rynku). Średnie przedsiębiorstwa stanowią niewielki udział w łącznej 

liczbie przedsiębiorstw sektora, jednocześnie wartościowo ich suma-
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ryczne obroty są mniejsze niż łączna wartość obrotów mikroprzedsię-

biorstw i małych przedsiębiorstw w tym sektorze. Model struktury sek-

tora przemysłów kreatywnych w Polsce przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Struktura sektora przemysłów kreatywnych w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy model znajduje swoje potwierdzenie w korelacji struktury 

sektora przemysłów kreatywnych do poziomu innowacyjności polskich 

przedsiębiorstw. Jak wynika z Raportu Ministerstwa Gospodarki [2014: 

41], niezmiennie największą innowacyjnością charakteryzuje się grupa 

przedsiębiorstw dużych, tj. zatrudniających 250 osób i więcej, przy czym 

z zasady innowacje są zjawiskiem częstszym w przemyśle niż w usłu-

gach. W latach 2010–2012 58% dużych firm przemysłowych oraz 44,7% 

firm usługowych wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację 

(w latach 2009–2011 było to odpowiednio 59,7% i 46,1% firm). Naj-

mniejszą innowacyjnością odznaczają się średnie przedsiębiorstwa 

(50–249 pracowników), spośród których tylko niecałe 10% wprowa-

dzało na rynek innowacje w ostatnich latach.  

Warto również zwrócić uwagę na talenty – jedną z determinant struk-

tury, należącą do 3T Florydy. Jak przedstawia się struktura rozwoju sek-

tora przemysłów kreatywnych w Polsce w odniesieniu do tych założeń, 

przedstawiono w tabeli 1. 

sektor przemysłów 

kreatywnych 
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Z indeksu kreatywnej gospodarki (IDG2) wynika, że w Polsce wystę-

puje jeden obszar (o potencjalnie najlepszych warunkach do rozwoju 

działalności) będący dużym skupiskiem czynników rozwojowych. Znaj-

duje się on w województwie mazowieckim. Drugą grupę stanowią 

ośrodki zlokalizowane w województwach małopolskim, dolnośląskim 

i pomorskim. Pozostałe obszary stanowią w tej chwili jedynie tło i nie 

mają istotnego wpływu na strukturę sektora przemysłów kreatywnych 

w naszym kraju. 

Tabela 1. Struktura rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce w podziale  

na województwa w roku 2010 

 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 26. 

                                                 

2  IDG = łączna średnia wartość dla czynników strukturalnych, tj. struktury sektora 

kreatywnego i kultury, talentów, technologii i creative milieu. 
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Należy jednak nadmienić, że z roku na rok sytuacja w tych regionach 

się poprawia. Ma to związek m.in. z rozwojem wielu przedsiębiorstw, 

których działalność polega na posługiwaniu się własnością intelektualną 

wykreowaną przez utalentowanych pracowników lub partnerów bizne-

sowych. Przekształcając nowe koncepcje w innowacje, przedsiębiorstwa 

te tworzą podwaliny pod budowę silnego sektora. 

Czynniki strukturalne oddziałujące na rozwój branż 

sektora przemysłów kreatywnych w Polsce 

Niegdyś dobrobyt krajów i regionów zależał przede wszystkim od bo-

gactw surowców naturalnych. Do dziś surowce odgrywają dużą rolę 

w rozwoju gospodarki, jednak – jak pokazuje przykład ostatniego świa-

towego kryzysu gospodarczego (2008–2010) – nie stanowią już gwaran-

cji pozwalającej spokojnie patrzeć w przyszłość. Ważne jest więc stwo-

rzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarki w dużej mierze 

uniezależnionej od zasobów wyczerpywalnych na rzecz zasobów o po-

tencjale trudnym do wyczerpania, czyli ludzkiej kreatywności. Aby inten-

sywnie pobudzić gospodarkę, trzeba zatem zapewnić warunki sprzyjające 

rozwojowi elementów, których wspólną cechą jest pozytywne oddziały-

wanie na rozwój sektora przemysłów kreatywnych. W opinii autora do 

czynników strukturalnych oddziałujących na rozwój branż sektora prze-

mysłów kreatywnych należą m.in.: 

– udział wydatków na rekreację i kulturę w strukturze wydatków 

konsumpcyjnych gospodarstw domowych, 

– przeciętne wydatki na kulturę na jedną osobę rocznie w gospo-

darstwach domowych, 

– aktywność kulturalna mieszkańców w czasie wolnym, 

– dostęp do komputerów i internetu w gospodarstwach domowych, 

– poziom penetracji telefonią komórkową i liczba abonentów tele-

fonii stacjonarnej, 

– zainteresowanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych kulturą, 

– liczba uczniów i studentów szkół artystycznych i technicznych. 

Analizując poszczególne czynniki, należy uwzględniać nie tylko ich 

potencjał tworzenia wartości o charakterze ekonomicznym, ale również 

współzależności społeczne składające się na sieć wzajemnych interakcji 

i powiązań. Są one kluczowe dla efektywności działań sektora przemy-

słów kreatywnych. Z tego powodu pierwszym analizowanym czynni-

kiem jest udział wydatków na rekreację w strukturze wydatków kon-
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sumpcyjnych gospodarstw domowych. Czynnik ten ma charakter war-

tościujący, pokazuje również niewymierność stylu życia mieszkańców 

danego obszaru. W dobie konsumpcjonizmu i wyznaczania pozycji 

społecznej poprzez wartość nabytych dóbr trwałych wydatki na rekreację 

i kulturę stanowią ważny element wskazujący na potencjał rozwojowy 

sektora przemysłów kreatywnych na danym obszarze. Wydatki te silnie 

korelują bowiem z zaspakajaniem potrzeb wyższego rzędu, a to jest prze-

jaw rozwoju społeczeństwa. Aby lepiej zobrazować to zjawisko, na wy-

kresie 1 przedstawiono udział wydatków na rekreację i kulturę w struk-

turze wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce. 

Równie ważnym czynnikiem oddziałującym na rozwój sektora prze-

mysłów kreatywnych jest struktura aktywności kulturalnej mieszkańców 

danego terenu. Badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii 

Społecznej (CBOS) w Warszawie na reprezentatywnej grupie Polaków 

uwidoczniło tendencję do dominacji wydatków ludności w obszarze 

tzw. kultury masowej, która dostarcza produkt bezpośrednio do miejsca 

zamieszkania nabywcy. Zdecydowanie mniejsze nakłady badani są 

skłonni ponosić na produkty, których użyteczność wymaga przemiesz-

czania się nabywcy do miejsc ich dystrybucji. Strukturę aktywności kul-

turalnej jako czynnika warunkującego rozwój sektora przemysłów krea-

tywnych prezentuje wykres 2. 

Wykres 1. Udział wydatków na rekreację i kulturę w strukturze wydatków konsumpcyjnych  

gospodarstw domowych w Polsce w latach 2009–2013 

Źródło: Rollnik-Sadowska, Szlis, 2013: 41. 

7,70%

7,80%

7,80%

7,79%

7,89%

7,50% 7,60% 7,70% 7,80% 7,90% 8,00%

2009

2010

2011

2012

2013



                  Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych… 33 

Wykres 2. Struktura aktywności kulturalnej Polaków w czasie wolnym w latach 2009–2011 

Źródło: CBOS, 2012: 3. 

Nowy etap rewolucji naukowo-technicznej, z którym mamy do czynie-

nia obecnie, określany jest często jako piąta fala cyklu Kondratiewa lub 

trzecia fala Tofflera. To kolejny czynnik decydujący o rozwoju sektora 

przemysłów kreatywnych w Polsce. Etap ten charakteryzuje się gwałtow-

nym przyspieszeniem postępu technicznego i połączeniem w jedną kilku 
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dziewać, że dalszy szybki rozwój technologii i techniki przesyłania in-

formacji zaowocuje poszerzeniem oferty usługowej w różnych sektorach 

gospodarki [Czaplewski, 2006: 48]. Natomiast w odniesieniu do sektora 

przemysłów kreatywnych stanowi fundament rozwoju przy założeniu 

dostępności, przystępności cenowej, kreacji mód i potrzeb oraz uniwer-

salności. Stąd też mierniki takie jak dostęp do komputera, internetu czy 

liczba abonentów telefonii stanowią główne źródło informacji o poten-

cjale rozwojowym gospodarki dla produktów sektora przemysłów krea-

tywnych, które nierozerwalnie wiążą się z przesyłaniem informacji. 

Mierniki te zaprezentowano na wykresach 3 i 4.  

Dostęp do komputera i internetu w gospodarstwach domowych oraz 

poziom penetracji telefonią komórkową są dobre, zatem można przyjąć, 

że w dłuższej perspektywie istotnie przyczyni się to do wzrostu liczby 

produktów oferowanych i sprzedawanych przez sektor przemysłów kre-

atywnych. Jedynie liczba abonentów telefonii stacjonarnej z roku na rok 

maleje, ale to zrozumiałe. W Polsce telefonia stacjonarna w okresie swo-

jej dominacji technologicznej nigdy nie rozwinęła się tak dobrze jak 

w innych państwach europejskich, a obecnie ze względu na ułomności 

technologiczne jest wypierana przez technologie mobilne. Nie jest to jed-

nak czynnik, który istotnie ograniczałby rozwój sektora przemysłów kre-

atywnych. 

Wykres 3. Dostęp do komputera i internetu wśród gospodarstw domowych w Polsce  

w latach 2009–2012 

Źródło: UKE, 2013: 22. 
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Wykres 4. Poziom penetracji telefonią komórkową i liczba abonentów telefonii stacjonarnej 

w Polsce w latach 2009–2012 

 

Źródło: UKE, 2013: 23. 

Wykres 5. Zainteresowanie Polaków kulturą w latach 2010–2012 

Źródło: ARC Rynek i Opinia, 2012. 
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Kolejną grupą czynników warunkujących rozwój sektora przemy-

słów kreatywnych jest zainteresowanie Polaków kulturą i produktami 

kreatywnymi. Zainteresowanie kulturą wśród Polaków utrzymuje się 

niezmiennie na podobnym, niskim poziomie. Niemal 75% badanych de-

klaruje, że nie interesuje się tą dziedziną życia – wynika z badania insty-

tutu ARC Rynek i Opinia (wykres 5). 

Jest to jeden z nielicznych czynników, który w długiej perspektywie 

czasowej przyjmuje trend horyzontalny. Możliwe, że niektóre wydarze-

nia kulturalne powodują zmianę jego kierunku na wzrostowy, np. udział 

Wrocławia w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016. Dotychcza-

sowe zachowania odbiorców kultury wskazują jednak, że zainteresowa-

nie wydarzeniami kulturalnymi ma charakter krótkotrwały – nie przera-

dza się w stały nawyk. Ostatecznie zainteresowanie produktami kultury 

oferowanymi przez przedsiębiorstwa i instytucje sektora przemysłów 

kreatywnych wciąż pozostaje niskie. 

Wykres 6. Zainteresowanie Polaków wydarzeniami kulturalnymi 

Źródło: iWoman.pl, 2013. 
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przede wszystkim dużo czasu, lecz również pieniędzy. Widać to szcze-

gólnie, jeśli przeanalizuje się typy imprez wybierane przez Polaków. Je-

dynie projekcje filmowe z dużymi budżetami promocyjnymi są w stanie 

zdobyć większą liczbę odbiorców, liczoną w milionach. Pozostałe wy-

darzenia mogą zainteresować co dziesiątego Polaka (wykres 6). 

Ostatni czynnik, który zdaniem autora jest istotny dla rozwoju sektora 

przemysłów kreatywnych, to dostępność potencjału ludzkiego o wy-

kształceniu kierunkowym względem sektora. Po okresie transformacji 

ustrojowej szkolnictwo w Polsce przeszło długą i wyboistą drogę prze-

kształceń strukturalnych. Wszystkie zmiany w tym okresie przełożyły się 

na liczbę osób z wykształceniem średnim lub wyższym, ważnym 

z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatyw-

nych. Do listy poszukiwanych kwalifikacji zaliczyć należy m.in: malar-

stwo, pisarstwo, programowanie i projektowanie. Liczbę uczniów i stu-

dentów wybranych kierunków kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb 

sektora przemysłów kreatywnych, przedstawiono na wykresach 7 i 8. 

Wykres 7. Liczba uczniów i studentów szkół artystycznych w Polsce w latach 2009–2012 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 45. 
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Wykres 8. Liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych w Polsce  

w latach 2010–2013 

Źródło: Hajec, 2015. 

Dokonując oceny systematyzującej opisywane zjawisko, łatwo do-

strzec, że liczba osób wchodzących na rynek pracy w sektorze przemy-

słów kreatywnych jest od kilku lat stała. Jeśli sektor będzie się wciąż 

rozwijał, w dłuższej perspektywie może wystąpić niedobór osób zasila-

jących kadrowo przedsiębiorstwa działające w tym sektorze.  

Wnioski i podsumowanie 

Oceniając uwarunkowania rozwoju sektora przemysłów kreatywnych 

w Polsce, w pierwszej kolejności należy wskazać, że z początkiem 

XXI w. polska gospodarka, podobnie jak większość gospodarek europej-

skich i amerykańska, przeżywała gwałtowny rozkwit związany z rozwo-

jem technologii komunikacyjnych i informatycznych. W konsekwencji 

przez niemal całą pierwszą dekadę większość uwarunkowań rozwojo-

wych sektora przemysłów kreatywnych, takich jak dostęp do internetu, 

komputera czy produktów sektora, znacząco się uprościła i upowszech-

niła. W efekcie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na produkty kul-

tury (szczególnie kultury masowej) oferowane przez nowoczesne środki 

przekazu. Sytuacja delikatnie się zmieniła w okresie światowego kryzysu 

gospodarczego w latach 2008–2010, jednak nie odbiło się to istotnie na 



                  Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych… 39 

wartości obrotów i przychodów przedsiębiorstw oraz instytucji funkcjo-

nujących w sektorze przemysłów kreatywnych. Paradoksalnie, jak wy-

nika z badań własnych autora [Kotylak, 2013: 7–19], sektor przemysłów 

kreatywnych był jednym z nielicznych, w którym mimo ogólnego spo-

wolnienia gospodarek światowych odnotowywano wzrost zarówno 

w obszarze wartości dodanej, jak i zatrudnienia. 

Można zatem stwierdzić, że specyfika uwarunkowań rozwojowych 

dla sektora przemysłów kreatywnych jest na tyle ambiwalentna, że po-

zostaje poza wpływem czynników mikro- i makroekonomicznych. Po-

mimo niekorzystnego układu kilku czynników będących – w zgodzie 

z teorią – podstawowymi budulcami rozwoju gospodarczego sektor 

przemysłów kreatywnych w ostatnich latach stale się rozwija i w ciągu 

kilkunastu najbliższych lat ten rozwój może się jedynie zintensyfikować.  

Zaobserwowane w ostatnich kilku latach zjawiska ekonomiczne 

zdają się potwierdzać powyższe konstatacje. Dowodem na to może być 

stale rosnąca liczba podmiotów działających w sektorze: w 2009 r. było 

ich 143 tys., w 2013 r. 173 tys. W tym czasie wytworzyły one 4,6% pol-

skiego produktu krajowego brutto (PKB). Drugim zjawiskiem potwier-

dzającym powyższe obserwacje jest struktura lokalizacyjna przedsię-

biorstw sektora przemysłów kreatywnych w Polsce. Ma ona charakter 

silnie zdecentralizowany i jest całkowicie niezależna od potencjału tech-

nologicznego i surowcowego danego województwa. Jedyny czynnik 

mający duży wpływ na lokalizację przedsiębiorstw sektora przemysłów 

kreatywnych stanowi liczebność mieszkańców i pierwotnych ośrodków 

kultury. Powyższe stwierdzenia obrazują dane ilościowe przedstawione 

na wykresach 9–11.  

Szczególnie ważne dla oceny uwarunkowań rozwoju każdego sek-

tora, w tym sektora przemysłów kreatywnych, są zdolność do zaspoka-

jania popytu wewnętrznego i skala rozwoju każdego sektora, określana 

miarą eksportu dóbr danego sektora. W Polsce od blisko dekady, z wy-

jątkiem krótkiego okresu światowego kryzysu gospodarczego, obser-

wuje się stały trend wzrostowy, reprezentowany blisko 30% wartościami 

przyrostu r/r. Na wykresie 12 przedstawiono wielkość eksportu z Polski 

dóbr i usług kreatywnych w latach 2003–2012. 
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Wykres 9. Dynamika i udział w polskiej gospodarce sektora przemysłów kreatywnych  

w latach 2009–2013 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 54. 

Wykres 10. Współczynnik lokalizacji sektora przemysłów kreatywnych w Polsce w roku 2010 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 31. 
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Wykres 11. Dynamika przychodów i miejsc pracy w sektorze przemysłów kreatywnych w Polsce 

w latach 2009–2011 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 26. 

Wykres 12. Eksport dóbr i usług kreatywnych w latach 2003–2012 (mln USD) 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 97. 
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Jednocześnie warto odnotować, że struktura eksportu ma charakter 

globalny i obejmuje niemal wszystkie kraje na pięciu kontynentach. Po-

dobnie jak w innych sektorach gospodarki polskie przedsiębiorstwa sek-

tora przemysłów kreatywnych najwięcej eksportują do takich krajów jak 

Niemcy. W 2012 r. Niemcy nabyły towary za ponad 1,4 mld USD, co 

stanowiło 28% wartości całego polskiego eksportu tych dóbr. Drugim 

dużym kierunkiem eksportu jest Wielka Brytania, do której w 2012 r. 

trafiły towary warte 441 mln USD (9%). Kolejnymi krajami, w przy-

padku których wartość eksportu przekroczyła 200 mln USD, są: Rosja 

– 330 mln USD (7%), Francja – 295 mln USD (6%), Czechy – 251 mln 

USD (5%), Stany Zjednoczone – 229 mln USD (5%) i Holandia 

– 205 mln USD (4%) [Szultka (red.), 2014: 97]. Szczegółową strukturę 

wielkości i kierunki eksportu dóbr oraz usług sektora przemysłów krea-

tywnych w 2009 r. zaprezentowano na wykresie 13. 

Wykres 13. Kierunki i wartość polskiego eksportu dóbr oraz usług kreatywnych w 2009 r. 

Źródło: Szultka (red.), 2014: 97. 

Można zatem przyjąć, że w Polsce warunki rozwoju sektora przemy-

słów kreatywnych pozwalają na włączenie go w układy gospodarcze 

w naturalny sposób. Zdiagnozowane uwarunkowania w dalszej perspek-

tywie wyzwolą działania innowacyjne, które są niezbędne do zdobycia 
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pozycji na rynku i wypracowania przewag konkurencyjnych umożliwia-

jących trwały rozwój. W modelowym układzie dzięki dalszemu umac-

nianiu się pozytywnych warunków rozwoju przemysły kreatywne staną 

się ośrodkiem wysyłającym impulsy rozwojowe do innych sektorów go-

spodarki i zainicjują zmiany strukturalne w większych układach gospo-

darczych. 
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ANALYSIS OF THE DETERMINANTS  
OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE INDUSTRIES 

SECTOR IN POLAND 

SUMMARY 

The aim of this article is to take evidence confirming or rejecting the research 
hypothesis that in Poland there are conditions for economic development based 
on the development of the creative industries sector. For this purpose, as a re-
search method, the author uses a functional approach, functional analysis meth-
odology, comparative analysis, expert approach and benchmarking. These ap-
proaches are more based on literary research, and to a lesser extent on diagnostic 
research (factual assessment). The latter may be the basis for the preparation of 
utility solutions that can serve as practical implications. 

Keywords: creative industries sector, commercialization of culture, sectoral 
development factors. 
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Olga Samuel-Idzikowska 

Kreatywność jako kompetencja 

zawodowa 

Streszczenie: w dzisiejszych czasach, kapitał ludzki jest zdecydowanie naj-
cenniejszym bogactwem współczesnych przedsiębiorstw. Uwzględniając 
zmienność otoczenia i konieczność ciągłego wyróżniania się na rynku, kreatyw-
ność, jako kompetencja zawodowa pracowników, wydaje się być jednym z klu-
czowych czynników wpływających na sukces organizacji.  

Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia kreatywności, 
jako elementu kapitału ludzkiego. Ukazanie, w jaki sposób kreatywność od ce-
chy, dostępnej każdemu człowiekowi, ewoluuje do kompetencji zawodowej nie-
zwykle pożądanej na współczesnym rynku pracy. Zwrócono także uwagę, na 
przyczyny zanikania kreatywności u ludzi dorosłych. W opracowaniu przedsta-
wiono wynik badania pilotażowego, przeprowadzonego w okresie kwiecień/maj 
2016 z udziałem 40 studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 
Celem badania była diagnoza gotowości studentów do stosowania narzędzi kre-
atywnych w przyszłej pracy zawodowej.  

Słowa kluczowe: kreatywność, innowacyjność, rozwój, kapitał ludzki, kom-
petencje zawodowe. 

Wstęp 

Otoczenie organizacji zmienia się na tyle dynamicznie, że nie sposób 

nie docenić w dzisiejszych czasach potęgi tkwiącej w potencjale ludz-

kim. Konieczność budowania przewagi konkurencyjnej i ciągłego roz-

woju wymusza na organizacjach generowanie coraz to nowych pomy-

słów. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na innowacyjność, wynikające 

z chęci wyróżnienia się spośród już istniejących firm i produktów. Stwo-

rzenie czegoś ciekawego i oryginalnego leży u podstaw rozwoju i z tych 

właśnie powodów kapitał ludzki jest zdecydowanie największym bogac-

twem współczesnych przedsiębiorstw. Wdrażanie innowacji to w dzi-

siejszych czasach kluczowy czynnik wpływający na sukces organizacji 

[Klejnowska, 2011: 89]. Za sukcesem każdej firmy stoją ludzie, dlatego 
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to właśnie kapitał ludzki stanowi element decydujący o osiągnięciach 

firmy. Co za tym idzie, wymagania stawiane przed kandydatami na 

współczesnym rynku pracy są wysokie. Bardzo często kreatywność jest 

postrzegana jako cecha znacznie podwyższająca wartość kandydata, klu-

czowa przy zatrudnieniu. 

Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia krea-

tywności jako elementu kapitału ludzkiego; ukazanie, w jaki sposób 

kreatywność od cechy dostępnej każdemu człowiekowi ewoluuje do 

kompetencji zawodowej niezwykle pożądanej na współczesnym rynku 

pracy. Każda innowacyjna organizacja ma swoje źródło w kreatywnym 

potencjale jednostek ją tworzących. Istotne jest umiejętne dobieranie 

pracowników w twórcze zespoły, dzięki którym organizacja staje się 

innowacyjna. 

Punktem wyjścia rozważań jest ustalenie przyczyn zanikania poten-

cjału kreatywności u ludzi dorosłych. To problem z pewnością złożony. 

Przyczyn zanikania tej cechy można upatrywać w historii i tradycji na-

rodu, w wychowaniu w rodzinie czy też w kształtowanej przez dziesiątki 

lat gospodarce. Jako jedną z głównych przyczyn wskazuje się obowiązu-

jący system edukacji – i na tym aspekcie autorka koncentruje swoje roz-

ważania. Każdy człowiek rodzi się kreatywny, jednak w wyniku wtła-

czania w schematy już na etapie wczesnoszkolnym nasza kreatywność 

stopniowo zanika, m.in. z powodu konieczności dostosowania się do ob-

owiązujących norm społecznych. Świadomość roli, jaką odgrywa krea-

tywność, powraca najczęściej na etapie studiów. W tym czasie zaczyna 

być rozwijana, w momencie kiedy kształtuje się już osobowość zawo-

dowa i pojawia świadomość wagi, jaką ta cecha ma zarówno w karierze 

zawodowej, jak i życiu osobistym.  

Istota kreatywności 

Idąc za definicją Kosieradzkiej, „kreatywną jednostką jest osoba posia-

dająca szereg cech osobowościowych takich jak: otwartość na doświad-

czenie, dociekliwość, wrażliwość, sprzeczność wewnętrzną, wytrwałość, 

nonkonformizm, wysoką motywację wewnętrzną, tolerancyjność, zorien-

towanie na przyszłość, skłonność do ryzyka, odwagę, pozytywny stosunek 

do siebie, poczucie wartości, samoakceptację, wysoką samoocenę, odpo-

wiedzialność, siłę ego, dojrzałość emocjonalną, plastyczność, szerokie, 

choć wybiórcze zainteresowania” [Kosieradzka, 2013: 50]. 

Zdaniem Nollkego człowieka o kreatywnej osobowości wyróżniają 

następujące cechy: 
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– potrafi trafnie rozpoznawać problemy, badać nowe możliwości, 

wychodząc poza schematy myślowe; 

– umie myśleć elastycznie, rozważać wiele możliwości, ma wszech-

stronne wykształcenie; 

– potrafi myśleć dywergentnie, ma umiejętność odkrywania pobocz-

nych aspektów problemu, jest oryginalny; 

– jest silnie zmotywowany do pracy, czerpie z niej przyjemność; 

– posiada duże doświadczenie, szczególne umiejętności, własny 

know-how; 

– nie zadowala się pierwszym pojawiającym się rozwiązaniem, ma 

dużo energii i jest odporny na stres; 

– ma zdolność oceny faktów pod kątem rozpoznawania nośnych 

rozwiązań, wydobywania obiecujących pomysłów, potrafi kry-

tycznie spojrzeć na mankamenty [Nollke, 2008: 17–18]. 

Ambile twierdzi, że kreatywność jest podstawą twórczego myślenia. 

Na tę kompetencję składają się trzy elementy: 1) wiedza (wiedza tech-

niczna, znajomość procedur i kwalifikacje intelektualne); 2) umiejętność 

twórczego myślenia (decyduje o tym, jak elastycznie i z jaką wyobraźnią 

ludzie podchodzą do problemów); 3) motywacja (zewnętrzna, np. premie 

i awanse, oraz wewnętrzna, np. pasje i zainteresowania) [Skrzyńska, 

2011: 207]. 

Kreatywność jest cechą indywidualną i u każdego może przejawiać 

się w inny sposób. 

Obecna wiedza na temat cech, jakimi charakteryzuje się jednostka 

kreatywna, jest szeroka, różne są też klasyfikacje tych cech. Wyróżnia 

się cechy będące uzupełnieniem kreatywności i cechy kluczowe, stano-

wiące jej kwintesencję. Do tych ostatnich zaliczają się przede wszystkim 

ciekawość i dociekliwość, odwaga do podejmowania nowych działań, 

których konsekwencje nie są do końca przewidywalne, a co za tym idzie 

– skłonność do ryzyka połączona z otwartością na nowe doświadczenia. 

Zorientowanie na przyszłość oraz ciągłe wychodzenie poza schematy 

połączone z akceptacją siebie i innych tworzą kreatywną postawę. Duże 

znaczenie ma także umiejętność myślenia dywergentnego, spopulary-

zowanego ponad 40 lat temu przez psychologa Guilforda. Myślenie dy-

wergentne oznacza podchodzenie do problemów w sposób otwarty, 

nieformalny i na luzie – jest to przeciwieństwo podejścia logicznego, 

planowanego i racjonalnego. Polega na wyłączeniu blokad myślowych 

i krytycznych zarzutów; im bardziej dywergentnie ktoś myśli, tym bar-

dziej jest kreatywny [Nollke, 2008: 14]. Badacz wskazuje, że myślenie 

dywergentne odgrywa ogromną rolę w kreatywności, jednak niezbędne 

do niego jest myślenie konwergentne. 
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W tabeli 1 przedstawiono różnice między myśleniem konwergent-

nym a dywergentnym. 

Tabela 1. Różnice między myśleniem konwergentnym a dywergentnym 

Myślenie konwergentne/wertykalne Myślenie dywergentne/lateralne 

Logiczne, racjonalne Swobodne, skojarzeniowe 

W jednym kierunku W wielu kierunkach 

Pozostające w temacie Odbiegające od tematu 

Jednolite, wolne od sprzeczności Różnorodne, dopuszczające sprzeczności 

Prowadzące do standardowych rozwiązań Tworzące nowe sposoby postępowania 

Krytyczne zarzuty ulepszają myślenie 

konwergentne 

Krytyczne zarzuty hamują myślenie  

dywergentne 

Jedno właściwe rozwiązanie Wiele oryginalnych rozwiązań 

Źródło: Nollke, 2008: 15. 

Umiejętność rozpoznawania tych cech i dostrzegania korzyści płyną-

cych z różnorodności pozwala tworzyć twórcze zespoły, które w wyniku 

synergii wytwarzają całkiem nowe, oryginalne produkty bądź pomysły. 

Takie cechy są niezbędne do tego, by organizacja stała się innowacyjna. 

Innowacyjność jako zdolność do pobudzania innowacji jest następ-

stwem i wynikiem procesów kreatywności, czyli wykorzystania efektu 

twórczego w praktyce. Rozwój organizacji zależy zatem od kreatywności 

i innowacji, które stymulują zmiany dla dobra organizacji [Brzeziński, 

2009: 36]. Innowacyjność organizacji niesie ze sobą rozliczne korzyści, 

dlatego też kreatywność zdecydowanie warto rozwijać. Na innowacyjność 

organizacji składa się wiele czynników: poczynając od zatrudniania krea-

tywnych jednostek o określonych kompetencjach pracowniczych, roz-

myślnie łączonych w zespoły i bezustannie motywowanych do twórczej 

pracy; poprzez wdrażanie rozmaitych narzędzi mających na celu pobudza-

nie kreatywności; skończywszy na kulturze organizacyjnej, która w dużej 

mierze wpływa na innowacyjność organizacji i jej zdolność do uczenia się. 

Kreatywność a system edukacji 

Każdy człowiek ma mniejszy lub większy potencjał kreatywności, 

który może odkrywać, wykorzystywać i rozwijać. Niektórzy są jednak 

dużo bardziej kreatywni od innych [Nollke, 2008: 17–18]. Dlaczego tak 

jest? Otóż zdolności twórcze zostają niejako stłumione w trakcie procesu 
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dojrzewania człowieka przez okoliczności i uwarunkowania, które okre-

śla się mianem barier twórczego myślenia. Goble przytacza interesujące 

wyniki badań, z których wyciąga wniosek, że „każdy rodzi się z twór-

czymi zdolnościami, które w dziwny sposób znikają w procesie dorasta-

nia” [Goble, 1972: 21]. Badając zdolności kreatywne różnych grup wie-

kowych, Goble stwierdził, że w grupie 5-latków za jednostki twórcze 

można było uznać aż 90% badanych, w grupie 7-latków (czyli uczniów, 

którzy rozpoczęli zajęcia szkolne w wieku 6 lat) już tylko 10%, a w gru-

pie osób 43–45 lat zaledwie 2% [Broniewska, 1996–1997: 34–35]. 

Film Wagenhofera pt. Alphabet dosadnie pokazuje problem zabijania 

kreatywności na etapie szkoły. Z obrazu wynika, że 98% dzieci po uro-

dzeniu ma wysokie IQ, ale po ukończeniu szkoły zaledwie 2% z nich 

osiąga takie same wyniki. Główne przesłanie filmu brzmi, że winna tej 

sytuacji jest przesadnie ustandaryzowana edukacja, oparta na współza-

wodnictwie i wymiernych ocenach, która zabija dziecięcą kreatywność 

i wyobraźnię, ucząc szablonowego myślenia. Film w interesujący sposób 

pokazuje, jak współczesny system edukacji determinuje sposób patrze-

nia na świat i kształtuje osobowość [Wagenhofer, 2013]. 

Kreatywność zostaje zatem stłumiona już na etapie wczesnej edukacji 

szkolnej, kiedy pojawia się konieczność dostosowania do obowiązują-

cych norm i schematów. System edukacji wczesnoszkolnej opiera się 

w większości na odtwórczych działaniach, a efekty nauki i postępów 

dają się łatwo sprawdzić np. za pomocą testów, których wynik jest jed-

noznaczny. Z całą pewnością ułatwia to pracę nauczycielom, natomiast 

utrudnia rozwój kreatywności wśród uczniów. 

Na etapie edukacji podstawowej i ponadgimnazjalnej problem tłu-

mienia potencjału twórczego jest marginalizowany, jednak powraca 

w okresie studiów.  

Żylińska zadaje trafne, skłaniające do refleksji pytanie: „Czy chcemy 

przygotowywać młodych Polaków do roli kreatywnych, myślących in-

nowacyjnie twórców, czy raczej będziemy wspierać naukę »po śladzie« 

i nagradzać tych, którzy potrafią powielać cudze schematy? Czy celem 

jest wychowanie ludzi umiejących wyrażać własne, czy cudze myśli? 

(…) Czy chcemy rozwijać u uczniów jedynie tzw. twarde kompetencje, 

które łatwo sprawdzić za pomocą testów, czy również te miękkie, o które 

coraz głośniej dopominają się pracodawcy?” [Żylińska, 2013 :7]. Żyliń-

ska proponuje całkowitą zmianę dotychczasowego systemu edukacji: za-

stąpienie go edukacją opartą na rozwijaniu kreatywności i samodziel-

nego myślenia. Te założenia wydają się słuszne, gdyż – jak wskazuje 

Penc – „w polskich przedsiębiorstwach kapitał intelektualny pracuje 

słabo. Wykorzystywany jest przeciętnie w granicach 10–15%. A więc 

w 70–80% jest to kapitał, który faktycznie nie pracuje. Kapitał ten trzeba 
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zatem rozwijać, trzeba w niego inwestować i doskonalić go, gdyż jego 

wartość szybko się dezaktualizuje, a każda firma ponosi z tego powodu 

wysokie koszty – koszty niewykorzystanych możliwości” [Penc, 2000: 9]. 

Szkoły wyższe w największym stopniu zobligowane są do tego, aby 

rozwijać kompetencje dostosowane do aktualnych potrzeb rynku. Spo-

sób kształcenia studentów powinien być w dużej mierze uwarunkowany 

czynnikami zewnętrznymi, tak aby absolwenci mogli płynnie wejść na 

rynek pracy, umiejąc dostosować się do jego oczekiwań. W związku 

z tym obecne podejście do jakości kształcenia opiera się na złożeniu, że 

wiedza jest czynnikiem istotnym, ale tylko jednym z kilku składających 

się na kompetencje zawodowe absolwentów, ponadto jest czynnikiem 

najszybciej ulegającym dezaktualizacji. Z tego właśnie powodu kładzie 

się nacisk na kształtowanie umiejętności, przede wszystkim umiejętności 

wykorzystywania zdobytej wiedzy i przekładania jej na konkretne dzia-

łanie, zastosowania jej w środowisku pracy. Ważne są także umiejętności 

poszukiwania i uaktualniania wiedzy, co jest podstawą tworzenia organi-

zacji uczącej się. W obecnych czasach trzeba również kształtować postawę 

twórczą, która bezpośrednio przekłada się na to, czy człowiek wykorzy-

stuje swój potencjał. „Postawa twórcza zdaje się być zaciekawieniem wo-

bec rzeczy i ludzi, powiązanym z wrażliwością na występujące w nich 

braki i niedoskonałości oraz z aktywnością ukierunkowaną na ich eks-

plorację i udoskonalenie. Tak rozumiana postawa twórcza jest wielorako 

uwarunkowana, wewnętrznie (podmiotowo) i zewnętrznie (przedmio-

towo)” [Kosieradzka, 2013: 51–52]. 

Stąd też na uczelniach wyższych powstają nowe kierunki i przed-

mioty, które mają rozwijać odpowiednie kompetencji u przyszłych lide-

rów, dostosowane do potrzeb rynku. Następuje całkowita zmiana w po-

dejściu do nauczania. Stosowane są metody aktywizujące studentów, 

ćwiczenia i zadania mające stymulować mózg, z naciskiem na pobudza-

nie prawej półkuli. Zachęca się studentów do twórczego rozwiązywania 

problemów poprzez wychodzenie poza schematy. Prezentuje się metody 

heurystyczne jako wspomagające twórcze myślenie. Przekazując studen-

tom wiedzę na temat funkcjonowania mózgu, motywując ich do stoso-

wania dostępnych narzędzi, czyli nabywania umiejętności przekuwania 

zdobytej wiedzy w praktyczne działanie, oraz wskazując korzyści pły-

nące z tego typu działania, kształtując postawę otwartości, modeluje się 

kompetencje pracownicze. 
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Rozwój kreatywności jako podstawa innowacyjności 

organizacji 

Rozwijanie kompetencji zawodowych to proces trwający całe życie. 

Rozpoczyna się zazwyczaj na etapie studiów i jest kontynuowany przez 

cały okres pracy zawodowej, kiedy to umiejętności i wiedza przeplatają 

się ze sobą w zależności od aktualnych potrzeb zarówno pracownika, jak 

i całej organizacji, w której pracownik się znajduje. Rozwijanie kreatyw-

ności staje się coraz ważniejsze w edukacji menedżerskiej. Można przy-

jąć, że obecnie kreatywność z indywidualnej cechy ewoluuje do kompe-

tencji zawodowej. Wynika to ze świadomej edukacji, podejmowanych 

licznych działań mających na celu rozwój trzech komponentów: wiedzy, 

umiejętności i postawy. Proces rozwoju kreatywności trwa przez cały 

okres formalnej edukacji, a także pracy zawodowej, przy czym poszcze-

gólne składniki kompetencji rozwijane są w różnym zakresie, doświad-

czenie i wykształcenie wzajemnie się uzupełniają [Witaszek, 2011: 315]. 

To, czy kreatywność będzie mogła się rozwijać, zależy od wewnętrznych 

i zewnętrznych czynników motywujących człowieka do podejmowania 

konkretnych działań. 

„J. Karney udowodniła, że najskuteczniejszymi metodami kształcenia 

są metody bezpośrednie (trening, case study, inscenizacje – odgrywanie 

ról) i poszukujące (dyskusje, ćwiczenie umiejętności, grupy proble-

mowe). Metody te, zwane też aktywizującymi, w większym bądź mniej-

szym stopniu można wykorzystać do stymulowania myślenia twórczego 

i krytycznego, inicjując twórcze konflikty, stosując pytania otwarte” [Uj-

wary-Gil, 2004: 30]. Rozmaite techniki, pobudzające prawą półkulę mó-

zgową oraz skłaniające do wychodzenia poza schematy myślowe, mają 

wspierać kreatywne myślenie. Najpopularniejsze techniki wspierające 

kreatywne myślenie to: burza mózgów (brainstorming), mapy myśli 

(mindmaping), bisocjacja, synektyka, sześć kapeluszy myślowych De 

Bono, inżynieria wyobraźni Walta Disneya, lista Osborna, technika słów 

losowych (random-input), prowokacja mentalna, skrzynka morfolo-

giczna, wachlarz koncepcji De Bono, abstrakcja progresywna Horsta Ge-

schki. Nollke jako bardzo skuteczne wskazuje także wyznaczanie sobie 

nietypowych zadań [Nollke, 2008: 9]. 

Zakładając, że innowacyjność organizacji jest zasługą pojedynczych 

jednostek, mających określone cechy osobowe, a kreatywność przejawia 

się zwykle w indywidualnych działaniach, należy zwrócić uwagę na fakt, 

że kreatywne pomysły często są wynikiem długotrwałej pracy nad da-

nym projektem [Nollke, 2008: 13], a „wielka część najważniejszych na 
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świecie wynalazków to wynik współpracy w grupach ludzi o uzupełnia-

jących się talentach” [Luecke, Katz, 2005: 122]. 

Belbin, badacz i teoretyk zarządzania specjalizujący się w zarządza-

niu zespołami, dowodzi, że zespoły są tym bardziej efektywne, im bar-

dziej komplementarne i różne role przyjmują poszczególni ich członko-

wie. Od dawna wiadomo, że grupy mogą osiągnąć dużo lepsze wyniki 

niż jednostki ze względu na efekt synergii. Współcześni menedżerowie 

powinni zatem po pierwsze mieć świadomość procesów zachodzących 

w grupach, po drugie – umiejętnie dobierać pracowników w zespoły (łą-

czyć osoby o różnym poziomie wiedzy), po trzecie – bezustannie stwa-

rzać zespołom warunki do twórczego działania. 

Rola menedżerów w tworzeniu innowacyjnej organizacji jest 

ogromna, także zakres ich obowiązków nie ogranicza jedynie się do wy-

dawania poleceń. Menedżer umiejętnie tworzy twórcze zespoły, stwarza 

atmosferę i warunki pracy sprzyjające kreatywnemu myśleniu, buduje 

system motywacyjny zachęcający do pobudzania twórczego potencjału, 

dobiera pracowników wykazujących określone cechy nie tylko do reali-

zacji wyznaczonych zadań, ale także na etapie rekrutacji. Nie można też 

pomijać funkcji, jakie pełni najwyższa kadra zarządzająca, bo to ona od-

powiada za tworzenie kultury organizacji, która w ogromnej mierze 

wpływa na innowacyjność firmy. 

Warto zastanowić się nad powiązaniem kreatywności z innowacyjno-

ścią. Są to pojęcia mające wiele wspólnych cech, jednak nie powinny być 

używane zamiennie. „Innowacyjność jako zdolność do pobudzania inno-

wacji (technicznych i organizacyjnych) jest następstwem (w ujęciu cza-

sowym) i wynikiem procesów kreatywności, czyli wykorzystania efektu 

twórczego w praktyce. Rozwój organizacji zależy od kreatywności i in-

nowacji, które stymulują zmiany dla dobra organizacji” [Brzeziński, 

2009: 36]. 

Ciekawe wydaje się zagadnienie, dlaczego w niektórych organiza-

cjach nadal pomijany jest temat kreatywności. Nasuwa się pytanie, po co 

sięgać po nowe rozwiązania, jeśli stare, wypracowane do tej pory metody 

sprawdzają się bez zarzutów, a wprowadzenie innowacji zawsze wiąże 

się z ryzykiem i wymaga odpowiednio dużo czasu na wdrożenie nowych 

rozwiązań. Rzeczywiście, kreatywność nie jest niezbędna do funkcjono-

wania organizacji, jednak rutyna spowodowana stosowaniem cały czas 

tych samych rozwiązań często zatrzymuje organizację w miejscu, zna-

cząco opóźnia jej rozwój, a tym samym przekłada się na brak motywacji 

pracowników. Rutyna może sprawdzić się w wielu sytuacjach i pozwoli 

zrealizować cel, należy jednak pamiętać, że organizacja znajduje się 

w otoczeniu silnej konkurencji i bezustannych zmian, dlatego standar-

dowe rozwiązania coraz rzadziej są satysfakcjonujące [Nollke, 2008: 9]. 



   Kreatywność jako kompetencja zawodowa 53 

Opór przed zmianą wydaje się główną przyczyną nieinwestowania 

w kreatywność w organizacji. 

Jak pokazują badania, liderzy firm uznawanych za najbardziej inno-

wacyjne poświęcają ok. 50% czasu więcej na działania odkrywcze 

niż prezesi typowych firm, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że inno-

wacje wymagają tego czasu. Przykładem dobrej praktyki wprowadzania 

innowacyjności w organizacji jest Google, który wzmacnia filozofię „in-

nowacja to zadanie dla każdego”. Zgodnie z zasadą obowiązującą w fir-

mie inżynierowie mogą poświęcić 20% czasu pracy, czyli jeden dzień 

w tygodniu, na wybrane przez siebie projekty [Dyer i in., 2012: 194]. 

„Wyniki badań nad najbardziej innowacyjnymi firmami na świecie 

sugerują, że filozofia »innowacja jest zadaniem dla każdego« jest bar-

dziej atrakcyjna i zauważalna, jeśli: 

1. Liderzy najwyższego szczebla aktywnie wprowadzają innowacje, 

a każdy to widzi i słyszy; 

2. Wszyscy pracownicy mają czas i zasoby, by opracowywać inno-

wacyjne pomysły; 

3. Innowacja jest wyraźnie określonym elementem indywidualnych 

ocen wyników; 

4. Firmy przeznaczają co najmniej 25% zasobów ludzkich i finanso-

wych na platformy lub projekty przełomowych innowacji; 

5. Najważniejsze wartości firmy to: innowacyjność, kreatywność 

i ciekawość – w słowie i czynie” [Dyer i in., 2012: 194]. 

Powyższe dane wskazują, że na innowacyjność organizacji składa się 

wiele czynników, zaczynając od kreatywnych jednostek, a kończąc na kul-

turze organizacyjnej wspierającej pracowników w procesie twórczym. 

Badanie 

W 2016 r., w okresie kwiecień–maj, przeprowadzono pilotażowe ba-

danie wśród 40 studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódz-

kiego. Jego celem była ocena gotowości studentów do stosowania narzę-

dzi kreatywnych w przyszłej pracy. Badanie podsumowywało moduł 

ćwiczeń z przedmiotu doskonalenie i rozwój organizacji, na któ-

rych wdrażano cztery narzędzia pobudzające kreatywność. Badanie 

przeprowadzono metodą ankietową. Studenci stworzyli ranking czterech 

narzędzi kreatywnych w oparciu o trzy kategorie: komfort zastosowania 

(rozumiany jako ogół warunków zewnętrznych zapewniających człowie-

kowi wygodę, zgodnie z definicją Słownika języka polskiego), integracja 

zespołu oraz przewidywana użyteczność zastosowania w przyszłej pracy 
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zawodowej. Nad zadanym przez wykładowcę tematem studenci praco-

wali w grupach przez ok. 2,5 godziny. 

Narzędzia wybrane do badania to: burza mózgów, diagram ryby, in-

żynieria wyobraźni Walta Disneya oraz tablica elementów. 

Burza mózgów jest zdecydowanie najpopularniejszym narzędziem, 

znanym wszystkim badanym studentom Wydziału Zarządzania na ich 

etapie edukacji. To metoda aktywizująca uczestników, oparta na dysku-

sji grupowej. W pierwszej części eksperymentu studenci mieli za zada-

nie, zgodnie z zasadami heurystyki, wygenerować jak najwięcej pomy-

słów rozwiązania określonego przez wykładowcę problemu. Druga 

część zadania polegała na pogrupowaniu i pokategoryzowaniu powsta-

łych pomysłów, tak by wyodrębnić te kreatywne. 

Diagram ryby to metoda polegająca na uporządkowanym graficznym 

przedstawieniu problemu w sposób pozwalający poznać wszelkie istotne 

związki pomiędzy przyczynami a skutkami występującego zjawiska. 

W badaniu narzędzie zostało zastosowane w klasyczny sposób (głowa 

ryby to skutek, czyli analizowany problem, a ości to każda z możliwych 

przyczyn problemu). Podczas badania studenci pracowali nad zadanym 

przez wykładowcę problemem. 

Inżynieria wyobraźni Walta Disneya to narzędzie wymagające koor-

dynacji trzech subprocesów: marzyciela, realisty i krytyka. Wszystkie są 

niezbędne do osiągnięcia sukcesu i zrealizowania celów. Podczas bada-

nia studenci mieli rozwiązać problem, przechodząc kolejno przez 

wszystkie trzy etapy. Dla większości studentów w badanej grupie było 

to narzędzie nowe. 

Tablica elementów polega na ustaleniu elementów problemu, poszu-

kiwaniu rozwiązań metodą burzy mózgów dla każdego elementu 

z osobna oraz wyborze jednego rozwiązania dla każdego elementu. Koń-

cowym etapem jest znalezienie rozwiązania problemu wynikającego ze 

zbioru rozwiązań cząstkowych. Dla wszystkich badanych studentów 

było to narzędzie nowe. 

Badanie miało przede wszystkim sprawdzić gotowość, swobodę i kom-

fort zastosowania powyższych narzędzi. Dwa narzędzia były studentom 

znane, pozostałe dwa – nowe. Uwzględniając założenie, że kreatywność 

przejawia się głównie w umiejętności eksperymentowania, doświadczania 

nowego oraz otwartości na doświadczenie, dobrano narzędzia znane stu-

dentom i całkiem nowe. Chciano sprawdzić, które z nich zostaną wyżej 

ocenione. 

Pytania ankietowe skonstruowano w taki sposób, by ukierunkować 

uwagę studentów na aspekty najistotniejsze z punktu widzenia badania 

kreatywności. 
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Wyniki badań 

Wyniki badania zaprezentowano na wykresach 1–3. Liczbę wskazań 

dla poszczególnych narzędzi określono przy 40 osobach badanych.  

Wykres 1. Przewidywana użyteczność zastosowanego narzędzia w pracy zawodowej 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 2. Komfort zastosowania narzędzia na ćwiczeniach 

Źródło: opracowanie własne. 

1. Burza mózgów – 27 os.

2. Inżynieria wyobraźni – 2 os.

3. Diagram ryby – 10 os.

4. Tablica elementów – 1 os.

1. Burza mózgów – 23 os. 

2. Inżynieria wyobraźni – 9 os. 

3. Diagram ryby – 5 os. 

4. Tablica elementów – 3 os. 



56 Olga Samuel-Idzikowska 

Wykres 3. Wpływ zastosowanego narzędzia na integrację w zespole 

Źródło: opracowanie własne. 

Wnioski 

Narzędziem najchętniej stosowanym przez badaną grupę okazała się 

burza mózgów. We wszystkich kategoriach uzyskała ona najwyższe war-

tości. Można zatem wnioskować, że po zatrudnieniu się w organizacjach 

młodzi ludzie najczęściej będą korzystać z tej techniki. Wynika to za-

pewne z faktu, że burza mózgów jest jedną z najpopularniejszych metod 

kreatywnego rozwiązywania problemów. Diagram ryby został wskazany 

przez badaną grupę na drugim miejscu w kontekście przewidywanej uży-

teczności. W naukach o zarządzaniu jest to narzędzie popularne, więc 

można założyć, że z tego właśnie powodu zostało wysoko ocenione. 

Wniosek jest więc jednoznaczny: badani studenci wykazują niską go-

towość do eksperymentowania, gdyż za narzędzie najbardziej użyteczne 

uznali narzędzie najbardziej znane. Kreatywność nie jest rozwijana na 

etapie szkolnictwa podstawowego i średniego, co odbija się w tendencji 

badanych do sięgania po znane metody. Wykorzystywanie znanych me-

tod, takich jak burza mózgów czy diagram ryby, sprawia, że komfort za-

stosowania narzędzia wzrasta. Sięganie po metodę nową obniża ten kom-

fort. Integracja w zespole jest tym lepsza, im lepiej znane narzędzia stosuje 

grupa. Z drugiej strony im bardziej zgrany zespół, tym większą wykazuje 

gotowość do wykorzystywania nowych lub mniej znanych narzędzi. Wy-

nika to z pewnością z faktu, że w grupie wzrasta poziom bezpieczeństwa. 

1. Burza mózgów – 28 os. 

2. Inżynieria wyobraźni – 10 os. 

3. Diagram ryby – 1 os. 

4. Tablica elementów – 1 os. 
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Wyniki potwierdzają zasadność inwestowania w treningi kreatywności na 

każdym etapie edukacji. 

Przeprowadzone badanie pozwala na wysnucie następujących 

wniosków: 

1. Wykorzystywanie nowo poznanych technik kreatywnych 

wiąże się z niskim komfortem. Studenci wykazują niewielkie za-

interesowanie eksperymentowaniem, najchętniej sięgają po znane 

metody.  

2. Studenci czują się bardziej komfortowo, jeśli stosują znane tech-

niki – i je właśnie oceniają jako najbardziej przydatne w przyszłej 

pracy zawodowej. 

3. Sięganie po znane narzędzia wpływa pozytywnie na integrację 

w zespole, nowe narzędzia powodują spadek komfortu i integracji. 

4. Zasadne jest przeprowadzenie kolejnego badania na większej pró-

bie studentów w celu zweryfikowania i doprecyzowania powyż-

szych wniosków. 

Podsumowanie 

Z powyższych rozważań wynika, że istnieją dwa rodzaje kreatywno-

ści: wrodzona i nabyta. Pierwsza ujawnia się jako cecha osobowościowa 

już na wczesnym etapie życia, jednak w wyniku zewnętrznych okolicz-

ności w większości przypadków zostaje stłumiona, uśpiona. Kreatyw-

ność nabyta, budzona w wyniku podejmowanych stale działań, jest ściśle 

uzależniona od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Jeżeli zależy 

nam na twórczym społeczeństwie, zdolnym do tworzenia innowacyjnych 

organizacji, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by kreatywność zo-

stała doceniona i była rozwijana na każdym etapie życia człowieka. Roz-

wijanie postaw twórczych oraz wszelkich przejawów kreatywności na 

wszystkich etapach edukacji, od wczesnoszkolnej do wewnątrzorganiza-

cyjnej, z pewnością pozwoliłoby wielu pracownikom wykorzystywać 

swój potencjał w większym stopniu niż wspomniano na początku arty-

kułu. Tym samym kapitał intelektualny każdej organizacji pracowałby 

zdecydowanie lepiej, wykorzystując maksimum swoich możliwości. 
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CREATIVITY AS A PROFESSIONAL COMPETENCE 

SUMMARY 

Nowadays, human capital is by far the most valuable asset of today's enter-
prises. Taking into account the variability of the environment and the need for 
continuous distinction on the market, creativity, as the professional competence 
of employees, seems to be one of the key factors affecting the organization's 
success. 

The purpose of this paper is to emphasize the importance of creativity as an 
element of human capital, to show how creativity from the quality accessible to 
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every human being evolves into the professional competence highly desirable in 
the modern labour market. Attention has also been paid to the causes of disap-
pearance of creativity in adults. The paper presents the results of a pilot study 
carried out in April / May 2016 with the participation of 40 students of the Fac-
ulty of Management at the University of Lodz. The purpose of the study was to 
diagnose students' willingness to use creative tools in their future work. 

Keywords: creativity, innovation, development, human capital, professional 
competence. 
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Katarzyna Hronowska 

Wykorzystanie kreatywności 

w rozwiązywaniu problemów 

współczesnych organizacji 

 

Streszczenie: Współczesne organizacje są zmuszone do prowadzenia działal-
ności w burzliwym otoczeniu. Dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej 
i chęć nieustannego rozwoju powodują, że liczba możliwych trudności i proble-
mów rośnie. Znamienne w tej sytuacji jest wykorzystanie metod heurystycznych, 
odgrywających szczególną rolę w procesie rozwiązywania problemów. Krea-
tywność staje się odpowiedzią i skutecznym narzędziem do przełamania nieko-
rzystnej sytuacji organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości 
wykorzystania kreatywności w rozwiązywaniu problemów organizacji. 

Słowa kluczowe: kreatywność, twórcze myślenie, kreatywne rozwiązywa-
nie problemów.  

Wstęp 

Zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują współczesne orga-

nizacje, generuje trudności w rozwoju. W tej sytuacji niezbędne stają się 

narzędzia będące odpowiedzią na napotkane problemy oraz środki kreo-

wania innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających przedsiębiorstwom 

postęp. Menedżerowie współczesnych organizacji muszą nie tylko mie-

rzyć się z bieżącymi trudnościami, współzawodnictwem na rynku świad-

czonych usług, ale też ponosić odpowiedzialność za decyzje czy realizację 

zadań zawartych w strategii organizacji. Tradycyjne metody rozwiązywa-

nia problemów organizacji oparte na danych liczbowych nie zawsze przy-

noszą zamierzone efekty. Duży potencjał widzi się zatem w kreatywnym 
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myśleniu, daje ono bowiem szansę na uzyskanie przewagi nad konkuren-

cją, a także pozwala znaleźć niestandardowe sposoby na rozstrzygnięcie 

problemów i przekucie niepowodzeń w sukces. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości zasto-

sowania kreatywności w rozwiązywaniu problemów współczesnych orga-

nizacji. Autorka sięgnęła po metodę analizy literatury przedmiotu. Na po-

czątku omówiono istotę kreatywności oraz jej znaczenie w prowadzeniu 

działalności. Następnie scharakteryzowano proces kreatywnego rozwiązy-

wania problemów organizacji, a także używane do tego metody. W dalszej 

części przeanalizowano trudności związane z wykorzystaniem kreatywno-

ści w rozwiązywaniu problemów organizacji. W zakończeniu dokonano 

podsumowania oraz wskazano kierunki dalszych badań. 

Istota kreatywności i jej znaczenie w biznesie 

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć Innowacje i transfer 

technologii kreatywność (creativity, creative thinkinking) to sposób my-

ślenia opierający się na poszukiwaniu zależności zachodzących między 

poszczególnymi składnikami i łączeniu ich w niespotykany wcześniej 

sposób. Prowadzi on do wyzbycia się wyuczonych schematów myślenia 

oraz tworzenia nowych rozwiązań i pomysłów poprzez wykorzystanie 

dotychczasowej wiedzy i doświadczenia. Niekiedy jest również umiejęt-

nością konsolidowania bodźców pochodzących z otoczenia zewnętrz-

nego z niekonwencjonalnymi odpowiedziami mającymi źródło we wnio-

skach, myślach innych niż standardowe [Niedzielski, 2011: 152]. 

Twórczość to proces prowadzący do generowania nowych wytworów 

i pomysłów [Pietrasiński, 1969: 9] przyjętych przez pewną grupę dzięki 

ich społecznej użyteczności [Nęcka, 2003: 17], natomiast kreatywność 

jest zdolnością – nie ogranicza się wyłącznie do myślenia, ale obejmuje 

również twórczość oraz predyspozycje do tworzenia nowatorskich, ory-

ginalnych rozwiązań. Dotyczy osobowości człowieka i uwzględnia jego 

działania, a nie tyczy się wyłącznie właściwości wytworów [Gmitro-

wicz, Jędrzejczak, 2014: 11]. Warto zaznaczyć, że kreatywność zali-

czana jest do umiejętności, które można nieustannie doskonalić, ćwi-

czyć. Do zadań kreatywności należą: 

– dostrzeganie trudności, nieprawidłowości; 

– rozpoznawanie problemów i szukanie ich rozwiązania; 

– przygotowanie wielu możliwości rozwiązań oraz wybór tych naj-

bardziej racjonalnych i wartościowych; 

– generowanie nowatorskich, przełomowych, unikatowych pomy-

słów, możliwych do stosowania w rozmaitych sferach życia; 
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– definiowanie rzeczy znanych na nowo; 

– określanie relacji i związków między różnymi obiektami (nawet 

tych bardzo odległych od siebie, ponieważ takie ich połączenie 

może prowadzić do interesujących rozwiązań) [Bieniok i in., 

2013: 7, 21]. 

Kreatywne myślenie może być wykorzystywane tak naprawdę w każ-

dej dziedzinie życia i służyć rozwiązaniu problemów natury ekonomicz-

nej, społecznej czy technologicznej. Stosuje się je również w prowadzeniu 

działalności gospodarczej [Bieniok i in., 2013: 31, 34]. Przedsiębiorstwa 

muszą liczyć się ze zmianami, które mogą być szansą na przetrwanie 

i rozkwit, ale pod warunkiem pozytywnego rozwiązania licznych kłopo-

tów i umiejętnego dostosowania się do nowych sytuacji. Sposobem na 

podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku może stać się wła-

śnie wzrost kreatywności [Proctor, 2013: 22]. Istotą biznesu jest nie tylko 

działalność praktyczna, ale przede wszystkim dążenie do jego rozwoju 

poprzez odnoszenie sukcesu, ekspansję na nowe rynki, uzyskiwanie po-

myślnych wyników ekonomicznych czy też umiejętność radzenia sobie 

z sytuacjami kryzysowymi. Aby to osiągnąć, niejednokrotnie wymagane 

jest umiejętne wprowadzenie działań innowacyjnych, których źródło wi-

dzi się właśnie w kreatywności, pomysłowości, aktywności i twórczej 

wyobraźni. To podstawowe czynniki stymulujące rozwój przedsię-

biorstw [Bieniok i in., 2013: 7].  

Kreatywność nie tylko bierze udział w procesie rozwiązywania pro-

blemów organizacyjnych, ale też – reprezentując twórcze myślenie 

– sprzyja wdrażaniu innowacyjnych metod. Co więcej, może stać się 

środkiem motywacji i rozwoju pracowników, a także wpływać na po-

prawę efektów pracy grupowej [Korkosz-Gębska, 2014: 960]. 

Proces kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu  

problemów organizacji 

Aby współczesne organizacje sprawnie funkcjonowały, zmuszone są 

poświęcić wiele uwagi napotkanym problem organizacyjnym – rozwią-

zać je i skoncentrować się na dalszej działalności i rozwoju.  

Problem można definiować na wiele sposobów: 1) z problemem 

mamy do czynienia, gdy stan wyjściowy różni się od stanu oczekiwa-

nego; 2) problem pojawia się w momencie, gdy dąży się do stanu ocze-

kiwanego, ale pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób w zastanych wa-

runkach osiągnąć założony cel [Antoszkiewicz, 1990: 18–19]. Podobnie 

rzecz się ma z problemami organizacji, które można klasyfikować na 
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wiele sposobów [Szarucki, 2010: 1100]. Podmioty te każdego dnia mu-

szą radzić sobie z podejmowaniem decyzji, tak aby osiągać zamierzone 

cele i tym samym przetrwać w niestabilnym, wymagającym środowisku 

pełnym konkurencji [Ireland, Miller, 2004: 8–12]. Dążąc do rozwiązania 

problemu, organizacje zmuszone są wybierać między alternatywnymi 

kierunkami działań, co przeważnie pozostaje w gestii kierownictwa.  

Źródła kłopotów organizacji można upatrywać w problemach kie-

rowniczych związanych z różnicą między stanem obecnym a pożądanym 

przez kierownictwo, w tym w brakach, rozbieżnościach w zakresie po-

dejmowania decyzji [Szarucki, 2015a: 363], strategicznych i operacyj-

nych sprawach związanych z organizacją [Drucker, 1954]. Identyfiko-

wanie problemów organizacji miały ułatwić kategorie zaproponowane 

przez Cowana [1991]. Chodzi o obszary, w których mogą się pojawić 

trudności, w tym: zasoby ludzkie, strategie, zarządzanie, marketing, pro-

dukcja, środowisko zewnętrzne, komunikacja, przetwarzanie danych, 

klient, księgowość. Problemy zarządzania można rozpatrywać w aspek-

cie zewnętrznym lub wewnętrznym z punktu widzenia organizacji. Po-

zostałe możliwe kryteria klasyfikacji problemu to: źródło powstania pro-

blemu, warunki, w jakich jest on rozwiązywany, różne warianty podczas 

podejmowania decyzji, złożoność problemu, poziom organizacyjny oraz 

poziom indywidualnego zaangażowania w rozwiązanie problemu [Sza-

rucki, 2015a: 363].  

Bodźcem do powstawania metod rozwiązywania coraz większej 

liczby problemów organizacji były zmiany zachodzące w środowisku ze-

wnętrznym (w tym technologiczne, np. innowacje, zmiany w procesie 

produkcji, czy społeczno-ekonomiczne, jak np. wzrost poziomu życia] 

oraz wewnątrz organizacji. Obecnie przyczynami złożonych proble-

mów są burzliwość otoczenia, a także same uwarunkowania organizacji 

[Szarucki, 2015a: 368]. Identyfikacja i doprecyzowanie napotkanego 

problemu organizacji pozwala na wybór skutecznej metody jego rozwią-

zania. Szczególną uwagę należy poświęcić kreatywnemu myśleniu. 

Twórcze myślenie jako narzędzie kreatywnego zwalczania proble-

mów wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw. Opiera się ono na po-

znawaniu oraz analizowaniu problemów, a następnie poszukiwaniu ich 

rozwiązań. Zdolność kreatywnego myślenia jest również aktywnym po-

żytkowaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia w taki sposób, by 

oprócz stworzenia nowego rozwiązania spojrzeć również inaczej na me-

ritum problemu.  

Twórcze myślenie można rozpatrywać dwojako: 

– w szerokim ujęciu z jednej strony jest samodzielnym procesem 

ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów, z drugiej 

– obejmuje działania polegające na tworzeniu i ocenie informacji; 
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– w wąskim znaczeniu termin ten zawęża się wyłącznie do procesu 

twórczego [Szplit, Szplit, 2002: 22]. 

Do typowych cech procesu twórczego myślenia można zaliczyć: ru-

chliwość, czyli szukanie różnorodnych rozwiązań i spontaniczne 

zmiany kierunku myślenia, kolejno syntetyzowanie, łączenie odległych, 

niespójnych faktów w logiczną całość, następnie zaangażowaną, aktywną 

postawę wobec zadania, nieograniczanie się do pierwotnie dokonanych 

ustaleń i sprecyzowanych działań, również zwalczanie wewnętrznych 

przeszkód ograniczających myślenie twórcze oraz skuteczne działanie 

w obliczu braku lub ograniczenia dostępnych środków [Nęcka, 1994: 21]. 

Proces twórczy rozwiązywania problemów składa się z różnych eta-

pów. Antoszkiewicz wyróżnia cztery takie etapy: 

1. Preparację, czyli przygotowanie – podejmowanie próby odnale-

zienia rozwiązania; obejmuje również gromadzenie i segregowa-

nie informacji czy też formułowanie problemu. 

2. Inkubację, czyli wylęganie się pomysłu – szukanie pomysłu, okres 

nabierania dystansu względem istniejących rozwiązań, zrozumie-

nie sedna problemu.  

3. Olśnienie – moment narodzin pomysłu, pojawienie się rozwiąza-

nia problemu, nowej idei. 

4. Weryfikację – ocenę, modyfikowanie pomysłu, ostateczne nakre-

ślenie propozycji rozwiązania oraz skierowanie ich do wdrożenia 

[Antoszkiewicz, 1990: 70–71]. 

Nie należy utożsamiać procesu rozwiązywania problemów stricte 

z procesem twórczym, ponieważ ten ostatni obejmuje szerszy zakres, 

a rozwiązywanie problemów jest niejako dziedziną myślenia twórczego. 

Owszem, rozwiązywanie i twórcze myślenie opierają się praktycznie na 

tych samych czynnościach podstawowych [Pitak, 2007]. Główną różnicą 

między tymi procesami jest traktowanie wiedzy, wyobraźni i doświad-

czenia jako czynnika twórczego [Jarus, 2010]. 

Skuteczne rozwiązywanie problemów sprowadza się do jak najbar-

dziej precyzyjnego określenia zakresu problemu, aż po znalezienie jak 

najlepszego sposobu jego rozwiązania. Szczegółowy proces twórczego 

rozwiązywania problemów przedstawia rysunek 1.  
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Rysunek 1. Proces twórczego rozwiązywania problemów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Proctor, 2003: 78. 

Stworzenie bogatego zbioru idei i rozwiązań oraz brak ograniczeń na-

łożonych na myślenie pozwalają znaleźć rozwiązanie adekwatne do zde-

finiowanego problemu. Nauką zajmującą się metodami twórczego rozwią-

zywania problemów w warunkach niepełnej informacji jest heurystyka 

[Kisielnicki, 2001: 85]. Heurystykę (gr. heurisko – odkrywam, znajduję) 

definiuje się również jako zdolność do odnajdywania nowych faktów, 

zachodzących między nimi relacji oraz regułę postępowania, której ce-

lem jest odnalezienie rozwiązania danej kwestii [Engelhardt, Brojak-

Trzaskowska, 2004: 161]. 

Metody kreatywnego myślenia  

Główne zadanie organizacji w momencie pojawienia się jakiejś trud-

ności polega na właściwym rozpoznaniu jej kategorii, cech, typu i wła-

ściwości, co pozwala wybrać odpowiednią metodę heurystyczną [Sza-

rucki, 2015b: 315]. Waga tego narzędzia jest istotna dlatego, że może 

wpłynąć na skuteczność i jakość ostatecznego wyniku, czyli rozwiązania 

problemu [Szarucki, 2015a: 362]. 
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Metody kreatywnego myślenia, zwane inaczej metodami heurystycz-

nymi, stosuje się do rozwiązywania problemów organizacji o różnym 

stopniu trudności, występujących w warunkach niepełnych/niejasnych 

informacji. Sprawdzają się również w momencie, gdy inne metody, przy-

kładowo eksperckie lub formalne, mają niższą efektywność (brakuje bo-

wiem wystarczających informacji, aby oszacować możliwe do wystąpie-

nia błędy lub określić granice ich zastosowania) [Szarucki, 2015b: 315]. 

Podstawowym komponentem kreatywnego myślenia jest jak najbar-

dziej szczegółowe zdefiniowanie problemu. To pozwala na dobór właści-

wej metody w procesie kreatywnego rozwiązywania problemu. Przyjmu-

jąc za kryterium główną zasadę postępowania, można podzielić metody 

heurystyczne na metody oparte na skojarzeniach (burza mózgów), sko-

jarzeniach wymuszonych (metoda delficka) oraz te o charakterze anali-

tycznym (metoda morfologiczna) [Martyniak, 1997: 39]. Inny podział 

uwzględnia metody badań zespołowych i indywidualnych: 

1. Metody badań zespołowych – stosuje się je podczas realizacji projek-

tów o dużej złożoności i wieloaspektowości, wymagających łączenia 

zasobów wiedzy i umiejętności z różnych obszarów; przeznaczone są 

zarówno do interdyscyplinarnych projektów badawczych, jak i roz-

wiązywania skomplikowanych problemów systemowych. 

2. Metody badań indywidualnych – weryfikują jasno postawioną 

hipotezę dość wąskiego tematu z wykorzystaniem operacji ana-

litycznych, w tym indukcji, dedukcji, analizy historycznej, staty-

stycznej, tworzenia i przeprowadzania symulacji scenariuszy 

rozwoju czy porównania [Burnewicz, 2007: 5]. 

W procesie rozwiązywania problemów używa się wielu metod. 

Pierwszą próbę rejestracji i klasyfikacji tych metod podjął Ośrodek Ba-

dań Metodologicznych Francuskiego Krajowego Komitetu Organizacji 

(CERMA). Klasyfikacja obejmuje cztery grupy metod:  

1. Metody definiowania i rozpoznawania problemów, np. metoda de-

finicji, twierdzeń ogólnych, dobrych przykładów. 

2. Metody zbierania informacji i modelowania problemów, np. me-

toda eksperymentu, modeli analogicznych, obserwacji czy pomiaru. 

3. Metody analizy i oceny problemów, np. metoda adwokata, ana-

lizy, krytyczna, rewizji hipotez czy szukania związków. 

4. Metody znajdywania rozwiązań, np. metoda burzy mózgów, ma-

cierzy odkrywczej czy wykorzystywania błędów [Kosieradzka, 

2013: 119–120]. 

Metody heurystyczne odgrywają dużą rolę w przypadku problemów 

słabo ustrukturalizowanych (decyzje co do rozwiązania podejmuje się 

w oparciu o metody ilościowe i jakościowe); nieustrukturalizowanych, 
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czyli w sytuacji, gdy zastosowanie mają jedynie metody jakościowe, po-

nieważ problemu nie da się opisać matematycznie; oraz w przypadku 

trudności w zarządzaniu zasobami ludzkimi [Simon, Newell, 1970]. To 

właśnie w tym obszarze szczególne miejsce zajmują metody i techniki 

heurystyczne. 

Trudności współczesnych organizacji w zakresie  

stosowania kreatywności  

Aby się rozwijać, każda organizacja musi potrafić rozwiązywać pro-

blemy, wdrażać innowacje i zmiany, które pozwolą jej przetrwać na dy-

namicznie zmieniającym się rynku w warunkach globalnej konkurencji. 

Współzawodnictwo przybiera na sile i oddziałuje negatywnie na 

przedsiębiorstwo, chociażby dlatego, że wywiera na nim presję, wymu-

szając tym samym poszerzanie zakresu świadczonych usług, oferowa-

nych produktów. Kluczowa staje się zdolność do wyprzedzania działań 

i uzyskiwania przewagi nad konkurencją. Problemy, z jakimi muszą 

się zmagać współczesne organizacje, nie ograniczają się wyłącznie do 

zewnętrznych trudności dotyczących stosunków i zachowań wobec 

konkurentów, dopasowania do rozwijającej się technologii czy utrzy-

mania poziomu świadczonych usług. Komplikacje mogą wynikać rów-

nież z sytuacji panującej wewnątrz działalności: kultury organizacji, 

utrudnionej komunikacji czy spadku zaangażowania pracowników 

[Proctor, 2003: 25]. 

Antoszkiewicz wymienia dziesięć kroków istotnych w procesie prze-

zwyciężenia problemów organizacji, m.in.: zrozumienie biznesu, posia-

danie wizji przyszłości, pozyskiwanie informacji czy myślenie globalne 

połączone z lokalnym działaniem. Nadmienia, że ważne jest również 

rozpoznawanie bezwładności w działaniu, myślenie wariantowe i poszu-

kiwanie nowości. Sprzyjają one bowiem kreatywnemu myśleniu, podej-

mowaniu inicjatywy, wspieraniu twórczości oraz tworzeniu innowacyj-

nych rozwiązań [Antoszkiewicz, 1997: 16–20]. 

Zarówno kreatywne myślenie, jak i rozwiązywanie problemów to 

procesy, które mogą zostać powstrzymane przez pewne przeszkody. Aby 

skutecznie przezwyciężać problemy, należy jak najdokładniej sprecyzo-

wać ich zakres i znaleźć najlepszy sposób ich rozwiązania. Można się 

natknąć na dwa rodzaje barier: indywidualne i organizacyjne (tabela 1).  
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Tabela 1. Bariery blokujące kreatywność 

  
TYPY BARIER OPIS 

B
A

R
IE

R
Y

 O
G

R
A

N
IC

Z
A

J
Ą

C
E

  

K
R

E
A

T
Y

W
N

O
Ś

Ć
 J

E
D

N
O

S
T

K
I 

Według  

Arnolda 

(1962) 

Bariery percepcyjne 

Przeszkadzające w odbiorze prawdziwego 

względem rzeczywistości obrazu świata ze-

wnętrznego 

Bariery kulturowe Wynikające z presji wywieranej na społeczeństwo 

Bariery emocjonalne Takie jak: strach, zazdrość, lęk 

Według 

Jonesa 

(1987) 

Bariery strategiczne 

Brak elastycznego myślenia: opieranie się na 

zdobytym doświadczeniu i określonych techni-

kach bez ich kwestionowania, podejście ograni-

czające wyobraźnię 

Bariery dotyczące 

wartości 

Ograniczenia wynikające z osobistych przekonań 

i wartości; powstają dylematy organizacyjne 

i osobiste 

Bariery percepcyjne 
Ograniczenia w postrzeganiu i świadomości 

skutków danej sytuacji; selektywna percepcja 

Bariery dotyczące ob-

razu samego siebie 

Spowodowane nieśmiałością, obawą przed nie-

powodzeniem, brakiem wiary w swoje idee 

B
A

R
IE

R
Y

 O
G

R
A

N
IC

Z
A

J
Ą

C
E

  

K
R

E
A

T
Y

W
N

O
Ś

Ć
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
J

I 

 

Nacisk na kontrolę  

menedżerską 

Blokowanie kreatywności poprzez kontrolę 

i ograniczanie autonomii 

Myślenie  

na krótką metę 

Zbyt szybka ocena projektu oraz nagradzanie 

i wybór rozwiązań przynoszących widoczne ko-

rzyści finansowe; zatrzymanie się przy pierw-

szym dobrym rozwiązaniu 

Niemoc analityczna 

Strata czasu i utrata przewagi konkurencyjnej 

wskutek poddawania danego rozwiązania zbyt 

długiej analizie 

Preferowanie projek-

tów przynoszących 

duże zyski 

Niedocenianie przedsięwzięć o niewielkiej 

skali, mniejszym zasięgu i przynoszących 

mniejsze zyski 

Realizacja projektu  

w myśl zasady  

„rynek a technologia” 

Planowanie działań na podstawie badań rynko-

wych; realizacja działań opierających się na 

orientacji rynkowej kosztem pomysłów powsta-

łych w sferze B+R 

Brak promowania 

myślenia  

innowacyjnego 

Deficyt pomysłów i wprowadzania innowacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Proctor, 2003: 43–48. 



70  Katarzyna Hronowska 

Kreatywność może stać się skutecznym narzędziem przełamania nie-

korzystnej sytuacji organizacji. Niezwykle ważne jest, aby zagwaranto-

wać pewną autonomię myślenia, nagradzać osiągnięcia, nowe pomysły, 

a także rozważać różne punkty widzenia pracowników. Może to bowiem 

doprowadzić do powstania nowatorskich, oryginalnych, nieschematycz-

nych, śmiałych koncepcji, będących odpowiedzią na aktualne problemy 

i wyzwania stawiane organizacjom. Tylko mając świadomość barier ha-

mujących kreatywność, przedsiębiorstwa są w stanie w pełni wykorzy-

stać metody twórczego rozwiązywania problemów oraz czerpać korzyści 

z ich stosowania. 

Podsumowanie 

Nie istnieje dziedzina ludzkiej działalności, w której umniejszano by 

rolę kreatywności, pomysłowości czy inwencji twórczej. Przyczyniają się 

one bowiem do innowacyjności, rozwoju organizacji, a także wdrażania 

wszelkich zmian. Każda organizacja działająca na rynku jest narażona na 

zmienność otoczenia ekonomicznego, technologicznego, społeczno-kultu-

rowego, politycznego czy też prawnego. Powoduje to możliwość wystą-

pienia w przedsiębiorstwie coraz to nowych, skomplikowanych problemów 

i trudności. W tej sytuacji z pomocą przychodzą metody heurystyczne.  

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych rozważań i ana-

lizy procesu rozwiązywania problemów współczesnych organizacji. Po 

przygotowaniu części teoretycznej kolejnym krokiem będzie przeprowa-

dzenie badania opierającego się na kwestionariuszu ankietowym. Jego 

zadaniem będzie analiza wybranych organizacji oraz znalezienie odpo-

wiedzi na pytania, z jakimi problemami mierzą się współczesne organi-

zacje, gdzie leży źródło tych problemów, w jaki sposób przedsiębiorstwa 

radzą sobie z przezwyciężaniem trudności i po jakie metody sięgają.  
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THE USE OF CREATIVITY IN SOLVING PROBLEMS  
OF MODERN ORGANIZATIONS 

SUMMARY 

Contemporary organizations are forced to operate in turbulent environments. 
The pursuit of competitive advantage and the desire for continuous development 
make the number of possible difficulties and problems grow. Significant in this 
situation is the use of heuristic methods, which play a special role in the process 
of solving problems. Creativity is becoming an answer and an effective tool to 
overcome the disadvantage of the organization's situation. The aim of this arti-
cle is to present the possibilities of using creativity in solving organizational 
problems. 

Keywords: creativity, creative thinking, creative problem solving. 
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Cechy pracy kierowników  

a skłonność do wdrażania  

innowacji 

Streszczenie: aktualna sytuacja ekonomiczna, nie tylko w Polsce, ale na ca-
łym świecie, wymaga wielu zmian w strukturze organizacji. Większość tych 
zmian ma swoje źródło lub jest związana z metodami zarządzania i przywódz-
twem. Firmy, jeśli chcą być konkurencyjne na międzynarodowym rynku, po-
winny wprowadzać więcej innowacyjnych zmian. Ale to, co Polacy nazywają 
innowacyjnym, zwykle nie ma nic wspólnego z innowacją. 

Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie, zmiany. 

Wstęp 

W dobie globalizacji coraz więcej ludzi stawia na niezależność i au-

tonomię, decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodar-

czej. Ogromna konkurencja, jaka się w ten sposób tworzy, wymusza na 

pracodawcach ciągłe, dynamiczne modyfikacje, nie tylko systemów czy 

technologii produkcji, ale przede wszystkim sposobów zarządzania, od 

których wszystkie pozostałe zmiany się wywodzą. Można nawet pokusić 

się o stwierdzenie, że gdyby kierowanie firmą nie podlegało ciągłym mo-

dyfikacjom, ona sama by się nie rozwijała. Z dnia na dzień mogłoby się 

okazać, że samoistnie zniknęłaby z rynku, wręcz zmiażdżona przez kon-

kurencję.  

Czy kadra zarządzająca zdaje sobie z tego sprawę i co o tych zmianach 

myślą jej podwładni? Aby odpowiedzieć na to pytanie, jesienią 2015 r. 

poproszono grupę losowo wybranych pracowników oraz kierowników 

różnych szczebli zarządzania w różnych firmach o wypełnienie ankiet. Za-

nim jednak zostaną przedstawione wyniki tego badania, wróćmy do źró-

deł, a więc teorii, na podstawie której sformułowano ten problem badaw-

czy zarządzania i która będzie służyła do porównania z rzeczywistością. 

                                                 

  Mgr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. 
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Wprowadzenie teoretyczne 

Każda zmiana jest pewną niewiadomą, co może budzić obawy wśród 

pracowników i powodować opór, którego kierownictwo nie powinno po-

konywać siłą, lecz umiejętnie go przezwyciężać. Należy włączyć cały 

zespół w proces zarządzania zmianami (współdziałanie), wyraźnie uka-

zując wartości i zyski wynikające z danej modyfikacji. Jest to niezmier-

nie ważne, gdyż mimo ogromnego i dynamicznego postępu technicznego 

przewiduje się, że organizacja jutra będzie uzależniona w dużym stopniu 

od wiedzy i umiejętności ludzkich. Menedżerowie przywiązują wagę 

zwłaszcza do wszelkich racjonalnych działań, których celem jest ciągłe 

modyfikowanie oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności prowadzą-

cych do dynamicznego rozwoju osobistego jednostki (typowe dla współ-

czesnej, samouczącej się organizacji), motywowania, a także budowania 

przywiązania do organizacji. Mają one sprzyjać zadowoleniu personelu 

z pracy [Penc, 2010; 42]. 

Współczesne kierowanie nie jest już tylko rozkazodawstwem, jego 

siła nie tkwi już we władzy i zajmowanym stanowisku, ale w wiedzy 

i budowaniu autorytetu opartego na wyróżniających się umiejętnościach. 

Polega ono m.in. na współdziałaniu z ludźmi poprzez: wywieranie na 

nich wpływu, dyskutowanie pomysłów, komunikowanie, zachęcanie do 

współudziału w szukaniu najkorzystniejszych rozwiązań, ułatwianie pra-

cownikom adaptacji, dbałość o wszechstronne przystosowanie zawo-

dowe, wynagradzanie pracowników stosownie do efektów ich pracy, 

tworzenie grup wielozawodowych, w których dobiera się zespół zalet 

posiadanych przez osoby tworzące grupę, zaspokajanie indywidualnych 

potrzeb poprzez zaangażowanie w pracę dla dobra firmy i wspieranie 

własnego rozwoju, a także finansowy udział pracowników w wynikach 

przedsiębiorstwa [Risch, 1996: 32–35; Brown, Duquid, 2000: 19–22). 

Z powyższej charakterystyki wynika, że współczesne organizacje po-

trzebują faktycznych przywódców, którzy będą stosować w swoich dzia-

łaniach nowy rodzaj motywacji – motywację sukcesu. Cel ten będą osią-

gać poprzez elastyczność (dopasowanie motywacji do oczekiwań danego 

pracownika), wspomaganie i partnerstwo, przejawiające się m.in. 

w zmianie:  

– struktur sieciowych (większy nacisk będzie kładziony na udział 

pracowników w podejmowaniu decyzji, zwiększenie ich odpo-

wiedzialności i uprawnień); 

– funkcji zarządzania (obecnie powinny one być następujące: 

planowanie, organizowanie, motywowanie, wspomaganie, wyma-

ganie i wiązanie); 
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– sposobów sterowania (przez: uczestnictwo, informowanie, 

tworzenie wizji, konsultowanie, delegowanie uprawnień i odpo-

wiedzialności); 

– obowiązków pracownika (zaplanowanie, wykonanie, skontro-

lowanie i skorygowanie); 

– obowiązków menedżera (ocena pracy, wymiana informacji, 

pobudzenie kreatywności, integracja celów pracownika i firmy) 

[Penc, 2010: 59]. 

Duże znaczenie dla wprowadzania innowacji ma styl kierowania, 

oznaczający charakterystyczny dla menedżera styl kierowania podwład-

nymi. Ma on odzwierciedlenie w efektywności pracowników, a także 

w komunikacji z nimi [Cwalina, Sobek, 2000]. Istnieje kilka podziałów 

stylów. Najbardziej podstawowy obejmuje trzy style: autokratyczny, de-

mokratyczny i liberalny. Styl autokratyczny polega na takim kierowaniu 

zespołem, aby wykonywał on polecenia zgodne z wolą przełożonego. 

Styl demokratyczny stanowi odwrotność autokratycznego: kierownik za-

rządza zgodnie z poglądami podwładnych. W przypadku stylu liberal-

nego rola kierownika ogranicza się do minimum, a zadania realizowane 

są poza jego kontrolą [Wajda, 2003: 94]. 

Autokratyczny styl kierowania jest najlepszy z możliwych, gdy sytua-

cja wymaga szybkiej reakcji. Niestety, nie zabezpiecza on przed podej-

mowaniem błędnych decyzji, a także blokuje rozwój zawodowy pracow-

ników. Kierownik wybiera zazwyczaj metody bezpośrednich zakazów 

lub nakazów, czynniki motywujące właściwie nie występują. Istotna jest 

jednak rola kar i degradacji, a kontrola stanowi element natury kierow-

nika. Nadmierna kontrola wynika z braku zaufania do podwładnych, ich 

intencji i kompetencji [Oleksyn, 2006: 107]. 

Delikatnie zmodyfikowaną formą stylu autokratycznego jest styl au-

torytarno-życzliwy. Zasadnicza różnica między tymi stylami polega na 

tym, że w stylu życzliwym kierownik nie okazuje wprost swojej prze-

wagi. Stawia się w roli dobrego kolegi i prowadzi politykę otwartych 

drzwi. Postępowanie takie uważa za swój obowiązek, a jego rezultatem 

ma być zadowolenie pracowników i wiążący się z nim wzrost efektyw-

ności. Styl ten ma sprawiać wrażenie dostosowanego do przekonań pod-

władnych [Kożusznik, 2005: 70]. 

Martyniak wyróżnia więcej stylów: styl bierny, biurokratyczny (zo-

rientowany przede wszystkim na efektywność), altruistyczny (nastawiony 

na ludzi), promocyjny (ukierunkowany na efektywność i kontakty 

z ludźmi), autokratyczny, autokratyczno-życzliwy, kompromisowy, reali-

zacyjny (łączący orientację na ludzi, efektywność i zadania) [Martyniak, 

1996: 125]. 
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Obecnie wyróżnia się też style pośrednie. Przykładem może być 

siatka stylów kierowania Blake’a i Mouton, obejmująca pięć podstawo-

wych typów kierownika i szereg typów pośrednich: 

– styl bierny (1,1)1 – dla takiego kierownika małe znaczenie mają 

zarówno ludzie, jak i zadania, produkcja; 

– styl demokratyczny (1,9) – kierownik bardzo liczy się ze zdaniem 

i potrzebami pracowników, ale mało interesuje się produkcją; 

– styl autokratyczny (zadaniowy; 9,1) – kierownik silnie skon-

centrowany na zadaniu i sprawności, podwładni właściwie go nie 

interesują; 

– styl kompromisowy (zrównoważony; 5,5) – kierownik troszczy 

się i o produkcję, i o pracowników; zadowalający poziom 

produkcji; 

– styl przywódczy (9,9) – kierownik mocno koncentruje się i na 

zadaniach, i na pracownikach; dobre stosunki między pra-

cownikami są ściśle powiązane z celem organizacji i wysoką 

efektywnością [Machaczka, 2001: 54–62; Bielski, 2002: 204–213]. 

Reprezentowany przez kierownika styl niewątpliwie ma wpływ na 

jego skłonność do wprowadzania innowacji, czyli komercjalizacji no-

wych pomysłów [Westland, 2008: 8]. Westland uważa, że innowacje 

wiążą się z wytwarzaniem ekscytujących i nowszych produktów i że za-

zwyczaj są niewidoczne, a polegają na udoskonalaniu już będących na 

rynku produktów. Innowacyjne zmiany wymagają kreatywności, znacz-

nych wydatków i dużych zasobów czasu. Podkreśla on fakt, że nie każdy 

obszar działalności potrzebuje innowacji, a dobra zmiana wymaga 

wielu nieudanych prototypów. Przed wprowadzeniem innowacji na sze-

roką skalę warto wyliczyć opłacalność tego typu rozwiązań [Westland, 

2008: 42–43]. 

W zależności od obszaru, w jakim stosowane są innowacje, wyróż-

nia się: 

– innowacje produktowe – rozumiane zazwyczaj jako wprowadzenie 

zupełnie nowego lub znacznie poprawionego produktu; dotyczą 

zwykle rozwinięcia funkcji produktu lub modyfikacji celu jego 

zastosowania;  

– innowacje procesowe – związane na ogół ze zmianami metod 

produkcji lub udoskonalaniem elementów logistyki; ten typ 

innowacji ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości 

oferowanych produktów; 

                                                 

1  Pierwsza cyfra to oś przedstawiająca nastawienie na zadania, druga – nastawienie 

na ludzi. 
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– innowacje marketingowe – związane z wprowadzeniem potencjalnie 

atrakcyjniejszych metod sprzedaży i marketingu, które mają 

skutkować uatrakcyjnieniem produktów w wybranych segmentach 

oraz penetracją nowych rynków; 

– innowacje organizacyjne – związane z wprowadzaniem zmian 

w strukturze przedsiębiorstwa oraz metodach zarządzania nim; 

mają być podstawą do wprowadzania pozostałych typów innowacji 

[Baruk i in., 2011: 31–32]. 

Innowacyjne zmiany w zarządzaniu z punktu  

widzenia kierowników 

W badaniu wzięło udział 10 kierowników w różnym wieku, na różnych 

szczeblach zarządzania, w różnych organizacjach (głównie z branży 

FMCG). Strukturę ankiety odzwierciedlają tytuły wykresów. Badani mo-

gli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi, a część na niektóre pytania nie 

odpowiedziała wcale, dlatego wyniki nie sumują się do 100%. 

Wykres 1. Zachowania kierownika, które wg badanych najbardziej sprzyjają innowacjom  

w zarządzaniu 

Źródło: opracowanie własne. 

Według badanych wprowadzeniu innowacyjnych zmian w zarządza-

niu najbardziej sprzyjają stanowczy, kreatywni i energiczni kierownicy 

(wykres 1). Takich odpowiedzi udzieliło 40% ankietowanych. Nie wy-

kluczają oni jednak, że bardzo dobrze poradziłby sobie z tym także kie-

rownik wizjoner (20% ankietowanych) oraz kierownik zorganizowany, 
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nastawiony na rozwój zespołu (10% ankietowanych), a nawet kierownik, 

który nie liczy się z podwładnymi (10%). 

Mówiąc o wprowadzaniu zmian w zarządzaniu, należy najpierw 

sprawdzić, czy są one potrzebne. Kierownicy uważają (90% badanych), 

że w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników, ko-

nieczna jest modyfikacja sposobów i podejścia do kierowania. Każdy, 

kto ma choć trochę doświadczenia w przewodzeniu organizacji, zdaje 

sobie bowiem sprawę, że jeśli nic nie będzie się w niej zmieniało, to bę-

dzie stała w miejscu, aż w końcu rozwój konkurencyjnych przedsię-

biorstw doprowadzi do jej upadku. 

Aby tego uniknąć, menedżerowie korzystają z różnego typu metod 

zarządzania: 50% badanych stara się motywować swoich podwładnych, 

30% wytycza im konkretne cele do realizacji lub daje określone zadania 

do wykonania, a 10% ankietowanych, analizując wyniki, podejmuje de-

cyzje, jakie nowatorskie pomysły wdrożyć w życie (wykres 2).  

Wykres 2. Metody zarządzania najbardziej sprzyjające wprowadzaniu innowacji w zarządzaniu 

Źródło: opracowanie własne. 

Aby dobrać odpowiednią metodę zarządzania, należy rozpoznać in-

dywidualne cechy każdego lidera. Pomoże to sprawdzić, czy ma on pre-

dyspozycje do konstruktywnego wprowadzania usprawnień. Ankieto-

wani kierownicy uważają, że największy sukces dzięki wprowadzeniu 
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innowacyjnych zmian w zarządzaniu odnoszą ci menedżerowie, którzy 

w pracy zawodowej stosują styl realizacyjny (opinia 70% ankietowa-

nych), kompromisowy (40%), biurokratyczny (30%), autokratyczny 

(20%) oraz autokratyczno-życzliwy (wykres 3). 

Wykres 3. Styl kierowania najbardziej sprzyjający wprowadzaniu innowacyjnych  

zmian w zarządzaniu 

Źródło: opracowanie własne. 

Przed przystąpieniem do szeroko pojętego procesu modyfikacji 

ważne jest określenie sektorów, które ich najbardziej potrzebują. W fir-

mach, w których pracują badani, w ostatnim czasie (5 lat) wprowadzono 

zmiany w następujących obszarach: organizacja i systemy produkcji 

(w firmach, w których pracuje 70% badanych), produkt (50%), techno-

logia (20%) oraz marketing i promocja (10%) (wykres 4).  

Ankietowani kierownicy uważają, że wprowadzenie zmian w zarzą-

dzaniu ma pozytywny wpływ na efektywność pracowników (średnio 4,7 

w sześciostopniowej skali). Może się to wiązać z licznymi usprawnie-

niami w systemach produkcji czy nowymi czynnikami motywacyjnymi 

(aż 80% badanych uważa, że zmiany te są dobrym czynnikiem motywa-

cyjnym) stosowanymi w przedsiębiorstwach, w których badani pracują. 

Według badanych menedżerów zmiany wprowadzone w ich firmach 

przekładają się na zadowolenie pracowników. Wynika to m.in. z uspraw-

nień systemów produkcyjnych, które wykonują znaczną część pracy, 

przy stałych zarobkach zatrudnionych w firmie osób.  
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Wykres 4. Obszary, w których w badanych organizacjach wprowadzono innowacyjne zmiany 

Źródło: opracowanie własne. 

Aby wprowadzone w firmie nowatorskie rozwiązania były efektywne 

i przynosiły zadowolenie pracownikom, należy się do nich odpowiednio 

przygotować i nauczyć się nimi zarządzać. 

Respondenci deklarują, że w swojej pracy stosują następujące metody 

zarządzania (kolejność przypadkowa): 

– coaching; 

– motywowanie pracowników; 

– przekazywanie informacji zwrotnej (feedback); 

– zarządzanie przez cele; 

– zwinne programowanie – agile; 

– scrum – nowoczesne techniki zarządzania projektem, zespołem 

projektowym; 

– DISK – metoda diagnozowania typów zachowań; 

– TQM (total quality management); 

– kaizen; 

– Toyota Production System; 

– udział pracowników w podejmowaniu decyzji kluczowych dla 

organizacji. 
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Zdaniem ankietowanych kierowników umiejętne wprowadzanie od-

powiednich zmian w zarządzaniu jest zjawiskiem korzystnym dla sytua-

cji organizacji na rynku (90% respondentów). Zmiany mogą zapewnić 

np. wzrost popytu na produkty oferowane przez firmę, zwiększenie prze-

wagi nad konkurencyjnymi przedsiębiorstwami czy znaczną poprawę 

wizerunku społecznego organizacji. W opinii 89% kierowników zmiany 

w zarządzaniu są konieczne, aby przedsiębiorstwo prawidłowo funkcjo-

nowało na rynku. Firma, która nie wprowadza zmian, stoi w miejscu, nie 

rozwija się, a więc pozostaje daleko w tyle za nadążającą za trendami 

konkurencją. 

Według ankietowanych kierowników w ich przedsiębiorstwach należy 

jeszcze wprowadzić następujące usprawnienia (układ przypadkowy): 

– efektywne planowanie; 

– sposoby realnego motywowania i rozsądnego dyscyplinowania 

oraz wynagradzania pracowników; 

– większy udział pracowników w decydowaniu o strategii firmy; 

– partnerski stosunek do pracowników, lepsze ich traktowanie; 

– dbałość o zadowolenie pracowników; 

– większe pensje dla pracowników; 

– pełna informacja dla pracowników o sytuacji przedsiębiorstwa na 

rynku. 

Innowacyjne zmiany w zarządzaniu z punktu  

widzenia pracowników 

W badaniu wzięło udział 29 pracowników między 19 a 30 rokiem 

życia, zajmujących różne stanowiska w różnych organizacjach branżach. 

Strukturę ankiety odzwierciedlają poniższe zagadnienia. Badani mogli 

udzielić więcej niż jednej odpowiedzi, a część na niektóre pytania nie 

odpowiedziała wcale, dlatego wyniki nie sumują się do 100%. 

Badani twierdzą, że ich szef jest (kolejność przypadkowa): 

– zbędny; 

– bezwzględny; 

– porządny; 

– draniem; 

– leniwy; 

– postrzegany pozytywnie; 

– teoretykiem; 

– w porządku wobec podwładnych; 

– typem szefa przyjacielsko-autokratycznego; 
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– dyktatorem; 

– stateczny; 

– pewny siebie; 

– śmieszny; 

– tyranem; 

– wrażliwy; 

– pomocny; 

– dobrze zorganizowany; 

– osobą zdecydowaną, która wie, czego chce; 

– zbyt łagodny; 

– niezorganizowany; 

– koleżeński; 

– fachowcem; 

– otwarty na innowacje; 

– dobrym organizatorem; 

– kompetentny; 

– konkretny; 

– dobrym szefem; 

– człowiekiem na odpowiednim stanowisku; 

– zdecydowany; 

– kontaktowy. 

Jak widać, opinie są różne, subiektywne i dotyczą wielu osób, dlatego 

nie należy ich porównywać. Co najwyżej można snuć przypuszczenia, 

która z firm zatrudniających badane osoby ma największe szanse na po-

prawienie swojej sytuacji na rynku dzięki racjonalnym i wprowadzonym 

z sukcesem innowacyjnym zmianom w zarządzaniu. 

Pomimo dużej rozbieżności opinii na temat zachowania szefa we 

wszystkich firmach, w których zatrudnieni są ankietowani, wprowa-

dzono zmiany w zarządzaniu w zakresie m.in. organizacji i systemów 

produkcji (34% firm), technologii (28%), marketingu i promocji (28%), 

produktu (24%), dystrybucji (7%), zarządzania zasobami ludzkimi (3%) 

oraz modyfikacji czasu pracy, otwarcia restauracji dla pracowników, 

w której serwowane jest darmowe piwo, organizacji pracy, zasad BHP, 

wprowadzenia lean (wykres 5). 
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Wykres 5. Odsetek badanych firm, które wprowadziły innowacyjne zmiany  

w poszczególnych sektorach 

Źródło: opracowanie własne. 

Czy zmiany w sposobach zarządzania są potrzebne? Aż 83% respon-

dentów uważa, że tak, natomiast tylko 7% jest przeciwko ich wprowa-

dzeniu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obecnie każda funkcjonująca 

na rynku firma musi dynamicznie się rozwijać. W przeciwnym razie zo-

stanie szybko wyparta przez konkurencję. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że zmiany w metodach zarzą-

dzania nie mają większego wpływu na efektywność pracowników. 

Średnia w sześciostopniowej skali wynosi zaledwie 3,97. Wiąże się to 

z faktem, że nie każda zmiana w organizacji jest akceptowana i ko-

rzystna dla zatrudnionych w niej osób. 

Opinie respondentów dotyczące wpływu innowacyjnych zmian w za-

rządzaniu na ich motywację są podzielone: 48% uważa, że mają one po-

zytywny wpływ, a zdaniem 52% nie mają żadnego wpływu. Należy się 

więc zastanowić, czy te przekształcenia są dobre dla pracowników. 
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Ponad połowa badanych uznała, że wprowadzone modyfikacje pozo-

stają obojętne dla ich motywacji. Aż 76% z nich twierdzi, że są one zja-

wiskiem korzystnym dla pracowników. 

Wykres 6. Wizerunek kierownika, który wg badanych najbardziej sprzyja wprowadzaniu  

innowacji w przedsiębiorstwie 

Legenda: 1 – kierownik stanowczy, 2 – kierownik jako najważniejsza osoba w organizacji, 3 – kie-

rownik nie liczący się z podwładnymi, 4 – kierownik biurokrata, 5 – kierownik, który tylko siedzi 

za biurkiem, 6 – kierownik mężczyzna, 7 – kierownik autokrata, 8 – kierownik przyjaciel, 9 – kie-

rownik kobieta, 10 – kierownik empata, 11 – kierownik kreatywny, 12 – kierownik wizjoner, 

13 – energiczny kierownik, 14 – kierownik, który wie wszystko, 15 – kierownik ryzykant, 16 – kie-

rownik planista, 17 – inny. 

Źródło: opracowanie własne. 

Według respondentów sprawnemu i racjonalnemu wprowadzaniu in-

nowacji w zarządzaniu najbardziej sprzyja wizerunek kierownika krea-

tywnego (12 ankietowanych) oraz kierownika wizjonera, kierownika 

energicznego i stanowczego (dziewięciu ankietowanych) (wykres 6). 

Natomiast niskie jest prawdopodobieństwo ich wprowadzania, jeśli szef: 

– nie liczy się z podwładnymi (jeden ankietowany; może to wynikać 

np. ze strachu, że zmiany będą niekorzystne dla pracowników); 

– jest biurokratą (jeden ankietowany); 

– siedzi tylko za biurkiem (jeden ankietowany); 

– jest autokratą (jeden ankietowany; może to wynikać np. ze strachu, 

że zmiany będą niekorzystne dla pracowników); 
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– jest kierownikiem ryzykantem (jeden ankietowany; jego zmiany 

mogą doprowadzić do sytuacji niekorzystnej dla firmy, gdyż ze 

względu na zamiłowanie do ryzyka taki kierownik nie zawsze 

działa racjonalnie). 

Ankietowani uważają, że we wprowadzaniu nowatorskich zmian 

w zarządzaniu mogliby sprawdzić się także: 1) urodzeni przywódcy 

(zwłaszcza w przypadku zmian z zakresu HR, ponieważ za takimi ludźmi 

podążają tłumy); 2) kierownicy o wielu twarzach (każdy jest inny, więc 

każdy pracownik wymaga innego sposobu zarządzania i motywowania; 

tylko osoba, która potrafi rozmawiać z każdym, jest w stanie skutecznie 

i szybko przekonać do konieczności zmian); 3) szefowie, który umieją 

stworzyć przyjazną atmosferę do wprowadzania zmian (tylko wtedy 

będą się one od początku do końca kojarzyć pracownikom pozytywnie). 

Podsumowanie 

Każdy, komu zależy nie tylko na zapewnieniu sobie godnego bytu 

doczesnego, ale też rozwoju własnym i organizacji, w której pracuje 

i z którą się utożsamia, dostrzega konieczność wprowadzania uspraw-

nień. Taka osoba za punkt wyjścia uznaje wszystko, co wiąże się ze spo-

sobami i podejściem do zarządzania. Zdaje sobie bowiem sprawę, że nie-

dostosowanie się firmy do trendów panujących na rynku spowoduje zastój 

niosący nieodwracalne skutki dla przedsiębiorstwa. Zazwyczaj kończy się 

to upadłością firmy. Jeśli natomiast modyfikacje zostaną wdrożone racjo-

nalnie i umiejętnie, a kierownik za nie odpowiedzialny będzie bacznie 

nad nimi czuwał i na bieżąco je modyfikował, dostosowując do bieżącej 

sytuacji gospodarczej, może to zapewnić organizacji niespodziewany 

sukces: pokonanie konkurencji i znaczny wzrost zysku z działalności. 

Nie warto więc bać się ryzyka. Ryzyko jest nieodłącznym elementem 

życia – należy się odważyć i obrać sobie cel, analizować zmiany gospo-

darcze, wyciągać z nich wnioski i bezustannie się rozwijać. 

Skłonność do podejmowania ryzyka wprowadzania zmian zależy 

w dużej mierze od kierownika i jego postawy. Chętniej będą decydować 

się na zmiany energiczni, otwarci i kreatywni wizjonerzy, szanujący 

swoich podwładnych i dostrzegający ich potrzeby, niż osoby ceniące so-

bie stabilizację i sprawujące rządy autokratyczne w przedsiębiorstwie. 
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THE CHARACTERISTICS OF THE WORK  
OF MANAGERS AND THE INCLINATION  

TO IMPLEMENT INNOVATION 

SUMMARY 

The current economic situation, not only Polish, but the whole world needs 
many changes in the company structure. Most of these changes is the source of 
or is related to the methods of management and leadership. The companies to be 
competitive on the international market, should introduce more innovative 
changes. But what the Poles call innovative, usually has nothing to do with in-
novation.  

Keywords: innovation, management, change. 
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Streszczenie: w artykule opisano technikę burzy mózgów, zwracając 

uwagę na szerokie możliwości jej zastosowania w rozwiązywaniu proble-

mów biznesowych. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono eksperyment 

poświęcony roli krytycyzmu w poszukiwaniu nowatorskich pomysłów. 

Eksperyment miał zweryfikować zasadę oddzielenia fazy zgłaszania po-

mysłów od fazy ich krytycznej oceny. 
Słowa kluczowe: burza mózgów, twórcze rozwiązywanie problemów, krea-

tywność w biznesie. 

Wstęp 

Aktualnie prowadzenie biznesu wymaga nie tylko umiejętności biz-

nesowych, ale także kreowania efektywnych, nowych rozwiązań, które 

odpowiadają współczesnym trendom. Jeśli przedsiębiorca rozpoczyna 

biznes i chce odnaleźć się w realiach, może kopiować sposób działania 

konkurencji i wierzyć, że to zadziała. Jedno jest jednak pewne: nie zbu-

duje na tym wzorcu ani przewagi konkurencyjnej, ani marki. Kuszącą 

opcją, zapewniającą wymierne rezultaty, jest określenie obszarów, 

w których można zrobić coś inaczej przy użyciu twórczych rozwiązań. 

                                                 

  Psychopedagog kreatywności, trener biznesu, life & business coach oraz trener 

Fundacji „Odyssey of the Mind”. 

   Mgr, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stoso-

wanych Nauk Społecznych. 
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Dzisiaj trzeba być bardzo szybkim i skutecznym. Szybszym niż konku-

rencja. Nie chodzi o to, by szokować czy prowokować, ale o to, by się 

wyróżnić i odpowiedzieć na potrzeby klienta, czyli zazwyczaj wynaleźć 

nietypowe rozwiązania trapiącego go problemu. 

Kiedy mówimy o generowaniu nowych rozwiązań, przeważnie na-

suwa się na myśl burza mózgów, która wykorzystuje myślenie grupowe 

[Osborne, 1953; za: Proctor, 2002: 127–140]. To ta cecha decyduje 

o wartości tej techniki. Nie jest bowiem możliwe, aby jedna osoba miała 

wszystkie kompetencje i umiejętności potrzebne do rozwiązywania 

skomplikowanych problemów. „W przemyśle i wynalazczości działanie 

grupowe pozwala przezwyciężyć sztywne podziały, wynikające ze spe-

cjalizacji lub nadmiernej samodzielności poszczególnych działów pro-

dukcji […]. Doświadczenia praktyczne są dowodem na to, że grupa twór-

czego myślenia może być wyjątkowo skuteczna, jeśli spełni konkretne 

warunki i stanie się »umysłem zbiorowym« [Nęcka, 2001: 170]. Krea-

tywność umysłu zbiorowego wynika prawdopodobnie z rozproszenia od-

powiedzialności za wynik (co osłabia lęk przed porażką), a także wzmoc-

nienia nowych pomysłów. 

Zastosowanie burzy mózgów w praktyce 

Burza mózgów to jedna z najbardziej znanych metod twórczego roz-

wiązywania problemów i wyszukiwania nowych, twórczych rozwiązań. 

W biznesie wykorzystuje się ją m.in. do udoskonalania produktu lub jed-

nej z jego funkcji, kreacji nowego produktu, który nie istnieje, poszuki-

wania nowej usługi lub rozwiązywania problemu organizacyjnego czy 

pracowniczego. Burza mózgów jako technika znana jest od 1953 r., 

uczestnik jednej z pierwszych sesji nadał jej nazwę brainstorming. 

Twórcą tej metody był amerykański psycholog Alex Osborn, następnie 

technikę rozwinął Sidney Parnes [1963, 1967, za: Nęcka, 2001: 210]. Bu-

rza mózgów doczekała się wielu transformacji i dziś trudno powiedzieć, 

jak naprawdę powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona sesja. 

Różne odmiany burzy mózgów mają na celu generowanie twórczych 

rozwiązań. Niestety, wskutek odejścia od jej podstawowej zasady, czyli 

zasady odraczania oceny, nie przynoszą najlepszych możliwych rozwią-

zań. W ciągu kilkunastu lat pracy zawodowej autorka uczestniczyła 

w setkach sesji burzy mózgów w branży edukacyjnej, marketingowej, 

kulturalnej czy też projektach trzeciego sektora. Podczas większości 

przeprowadzanych sesji pomijano zasadę odroczonej oceny. 

Oto przykład: organizacja X miała przygotować projekt edukacyjno-

-kulturalny. W 2-godzinnej sesji wzięło udział 15 członków w różnym 
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wieku oraz ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym. Prowa-

dzący sesję określił problem i zaprosił do zgłaszania pomysłów działań, 

które miały zostać wpisane w program. Gdy pojawił się jakiś pomysł, 

zaraz szły za nim słowa krytyki typu: „To już było robione”, „Ludzie nie 

będą tego chcieli”, „To mało atrakcyjne”, „No weź, to bez sensu” itp. 

W wyniku takiego przebiegu sesji część osób, których pomysły były oce-

niane, do końca zgłaszała pojedyncze rozwiązania lub nie zgłaszała ich 

w ogóle. Efekt końcowy sprowadzał się do mało twórczych rozwiązań; 

właściwie można je określić jako tendencyjne lub standardowe w lekko 

zmienionej formie. 

Zanim przejdziemy do realizacji burzy mózgów, należy przypomnieć 

zasady obowiązujące podczas poszukiwania nowych rozwiązań. Proces 

opiera się na spontanicznym podawaniu pomysłów, jednak bez poszano-

wania zasad może być stratą czasu. Być może nieraz uczestniczyłeś w se-

sji burzy mózgów, z której nic nie wyniknęło. Oto cztery podstawowe 

zasady: 

1. Brak krytyki – nie krytykujemy ani pomysłów, ani osób. Często 

zdarza się, że uczestnicy sesji przedstawiają bardzo ciekawe roz-

wiązania, ale kiedy raz usłyszą krytykę, mogą się wycofać i już 

nie odzywać do końca sesji. W ten sposób można zabić wiele in-

teresujących propozycji. Typowymi idea killerami są następujące 

zwroty: „To jest nierealne”, „To jest idiotyczne”, „Nie stać nas na 

to”, „To zbyt nowoczesne i szalone”, „To zbyt techniczne” itp. 

Odraczanie krytyki to podstawowa zasada Osborna. Zgłaszanych 

pomysłów nie wolno poddawać natychmiastowej ocenie, należy 

się powstrzymać się od wyrażania jakichkolwiek opinii, również 

pozytywnych. 

2. Otwarcie się na szalone pomysły – oczekujemy nawet abstrakcyj-

nych rozwiązań. Każdy, nawet najbardziej niecodzienny i innowa-

cyjny pomysł jest przyjmowany. 

3. Rozwijanie pomysłów – czyli budowanie i łączenie pomysłów na 

bazie rozwiązań podanych przez innych uczestników. To może 

doprowadzić do powstania nowych i oryginalnych rozwiązań.  

4. Skupienie się na ilości – wychodzimy z założenia, że jakość po-

mysłów rodzi się z ich ilości. Im więcej pojawi się propozycji, tym 

większe prawdopodobieństwo, że powstaną rozwiązania ciekawe 

i użyteczne. Prowadzący spotkanie powinien mobilizować uczest-

ników do aktywności i chwalić za zgłaszane pomysły.  

Kiedy znamy już zasady burzy mózgów, możemy przejść do realiza-

cji. Proces generowania pomysłów przy użyciu burzy mózgów przebiega 

w następujących etapach: 
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1. Powołanie koordynatora sesji. 

2. Analiza zadań do rozwiązania. 

3. Przeprowadzenie sesji generowania pomysłów. 

4. Przeprowadzenie sesji weryfikacji oraz oceny pomysłów. 

5. Odwołanie koordynatora. 

Punktem wyjścia jest powołanie koordynatora i wybór lidera. Koor-

dynatora projektu powołuje się spośród pracowników przedsiębiorstwa. 

Jego zadaniem jest przeprowadzenie procesu aż do wdrożenia pomy-

słów. Koordynator podejmuje kluczowe decyzje. Do jego głównych za-

dań na tym etapie należy przygotowanie harmonogramu całego projektu 

z uwzględnieniem zasobów niezbędnych do realizacji procesu, przygo-

towanie i przekazanie uczestnikom burzy mózgów informacji o zadaniu 

oraz wybranie lidera, który ma doświadczenie w przeprowadzaniu sesji 

i weryfikacji pomysłów. 

Następnie należy przystąpić do analizy zadań do rozwiązania. Na tym 

etapie lider we współpracy z koordynatorem analizuje zadanie, które ma 

zostać rozwiązane podczas burzy mózgów, zbierając dane i informacje 

opisujące zadanie. Efektem ich pracy powinny być jasne i precyzyjne 

pytania. Lider powinien także przygotować przykładowe odpowiedzi. 

Na tym etapie organizuje się także proces generowania pomysłów. 

W pierwszej kolejności należy powołać zespół złożony z lidera, sekreta-

rza, od sześciu do 12 osób zaproszonych do sesji oraz trzech oceniających, 

ekspertów w danej branży. W skład zespołu powinni wchodzić zarówno 

pracownicy danego przedsiębiorstwa, jak i osoby w ogóle niezwiązane 

z daną branżą. Zespół powinien być zróżnicowany pod względem płci. 

Zadaniem lidera jest przypomnienie zasad burzy mózgów oraz zachęca-

nie do udziału poprzez pytania stymulujące. Sekretarz ma notować po-

mysły w czytelny dla wszystkich sposób, a zespół oceniający odpowiada 

za weryfikację i wartościowanie pomysłów wypracowanych przez 

uczestników. Członkowie tego zespołu powinni znać organizację, jej 

możliwości techniczne, finansowe i organizacyjne. Na potrzeby pracy 

zespołu oceniającego trzeba przygotować narzędzia, w tym komputer, 

tablice, kartki z pomysłami do zapisywania wypracowanych rozwiązań. 

Taka sesja powinna się odbyć tuż po zakończeniu procesu generowania 

pomysłów. Pracę można zaplanować na kilka sesji rozłożonych w czasie. 

Zadaniem koordynatora jest także przygotowanie pomieszczenia. 

Najlepiej, gdyby było ono usytuowane poza siedzibą przedsiębiorstwa, 

gdyż to ostatnie ma zbyt oficjalny charakter. Wielkość pomieszczenia 

powinna być dopasowana do liczby osób. Koordynator ma również przy-

gotować tablicę lub kartki papieru do zapisywania pomysłów oraz ustalić 
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czas organizacji sesji. Zalecane są godziny przedpołudniowe. Lider z ko-

lei zaprasza uczestników do udziału oraz przekazuje im informacje na 

temat zadania.  

Na początku sesji lider przypomina podstawowe zasady burzy mó-

zgów. Podaje także liczbę pomysłów, które chciałby uzyskać, oraz czas 

na ich poszukiwanie (maksymalnie 2 godziny). Następnie lider przedsta-

wia pytania, na które podczas sesji uczestnicy będą poszukiwali odpo-

wiedzi. Lider podaje zasady zgłaszania pomysłów: podniesienie ręki, 

zgłaszanie jednorazowo jednej propozycji. W trakcie spotkania lider 

może także przeformułować pytanie, np. inicjując ćwiczenie nastawione 

na wypracowanie lepszego zrozumienia pytania przez uczestników. 

Służy temu przykładowo krótka dyskusja nad przeformułowaniem nie-

jasno zdefiniowanego problemu lub jego odwrócenie. Później lider prosi 

o zgłaszanie pomysłów. Przestrzega także kolejności ich zgłaszania. Se-

kretarz zapisuje wszystkie pomysły w postaci krótkich zdań na kartkach 

i nadaje im numery. Gdy grupie przydarzy się impas, za jego przełamanie 

odpowiada lider. Najczęściej do jego dyspozycji są pytania. Lider odpo-

wiada również za prawidłowy przebieg całego spotkania i jeśli padają 

słowa krytyki – powstrzymuje ją. 

Kiedy sesja dobiegnie końca i liczba pomysłów jest satysfakcjonująca, 

lider grupuje podobne do siebie pomysły. Następnie informuje uczestni-

ków o dacie i miejscu kolejnego spotkania. Po sesji sekretarz spisuje 

wszystkie pomysły oraz rozsyła zestawienie pomysłów do uczestników. 

W następnej kolejności należy przeprowadzić sesję weryfikacji oraz 

wartościowania pomysłów. Na tym etapie zespół spotyka się w ustalo-

nym miejscu i czasie. Lider przedstawia cel oraz zasady pracy. Następnie 

uczestnicy wartościują pomysły. W tym celu określane są wspólne kry-

teria oraz metoda punktowa uwzględniająca ustalone kryteria, np. praw-

dopodobieństwo wdrożenia, koszt wdrożenia, czas wdrożenia, możliwo-

ści przedsiębiorstwa. Następnie wybierane są pomysły z najwyższą 

liczbą punktów. Przewiduje się, jakie będą następstwa wdrożenia wybra-

nego rozwiązania. Ostatecznie wybrany pomysł zostaje wprowadzony 

do sprawozdania wraz z uzasadnieniem wyboru. 

Kolejnym etapem jest przekazanie sprawozdania liderowi, który do-

starcza je zarządzającemu przedsiębiorstwem. Na koniec odwołuje się 

koordynatora, który na etapie wdrażania pomysłu może zostać powołany 

na kierownika projektu.  

Efektywna realizacja projektu myślenia twórczego w przedsiębior-

stwie oprócz dobrej znajomości metody burzy mózgów wymaga 

uwzględniania poziomu kultury organizacyjnej, każdorazowe uwzględ-

nienie struktury, organizacji pracy oraz pracy zespołowej.  
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Burza mózgów jest techniką często używaną przez przedsiębiorców, 

wbrew pozorom wymaga dużej koncentracji i samodyscypliny. Może 

wnieść nowe rozwiązania oraz powiew świeżości do każdego przedsię-

biorstwa. Warto być twórczym i korzystając z tej metody, wprowadzać 

nowe rozwiązania i wyróżniać się na rynku. Burza mózgów zapewnia 

doskonały przepływ opinii, poglądów i pomysłów między ludźmi. 

Dzięki niej ludzie myślą i czują się odpowiedzialni za swoje decyzje. 

Poszukujesz nowych rozwiązań w swoim biznesie, zaproś ludzi do 

sesji burzy mózgów i pozwól im mówić. 

Burza mózgów – ku nowej odmianie 

Aby zaproponować ciekawsze warianty burzy mózgów, można się-

gnąć do literatury przedmiotu i wypisać konkretne jej odmiany. Autorzy 

pokusili się jednak o przedstawienie zupełnie nowej koncepcji, niejako 

sprzecznej z opisywanymi wcześniej zasadami poprawnej burzy mó-

zgów. Odpowiedź, dlaczego działanie niezgodne z zasadami podstawo-

wej burzy mózgów miałoby być efektywne, pojawi się w dalszej części 

artykułu. 

Zasada, która ma zostać częściowo złamana, to zasada odroczonej 

krytyki w postaci idea killerów. Czym są owi mordercy pomysłów, wy-

jaśniono wyżej. Dla przypomnienia: idea killerzy to zwroty mające na-

cechowanie negatywne, a odnoszące się do przedstawianych przez 

uczestników pomysłów sesji twórczego rozwiązywania problemów, 

np. „To już było”, „Nie da rady”, „Inni już próbowali”, „To bez sensu”, 

„Ale to głupie”. Zwroty te w teorii burzy mózgów mają działać jak na-

tychmiastowa ocena, po której autor pomysłu zaprzestaje jego rozwijania 

czy kontynuowania myśli, ponieważ czuje się przytłoczony, zduszony, 

oceniony. Mordowanie pomysłów ma też wpływać na innych uczestni-

ków sesji – widząc niechęć do pomysłów abstrakcyjnych, innych, w jakiś 

sposób wybijających się, uczestnicy mogą czuć się ograniczeni i obawiać 

się, że ich pomysł wystawi ich na pośmiewisko. W ten sposób zostaje 

złamana jedna z podstawowych zasad sesji twórczego rozwiązywania 

problemów, mówiąca o tym, że każdy ma prawo zgłaszać swoje pomysły 

bez obawy przed oceną innych uczestników. 

Propozycja autorów to kontrolowane mordowanie pomysłów. Pozwole-

nie na używanie takich zwrotów ma tylko jedna, dwie osoby w całej grupie.  
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Opis badania 

Aby proponowane rozwiązanie umocować w rzeczywistości, należy 

odwołać się do badań prowadzonych metodą eksperymentu na Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach projektu ba-

dawczego jednego z autorów niniejszego tekstu. Badanie pt. Rola mor-

derców pomysłów w procesie twórczego rozwiązywania problemów 

miało na celu analizę sytuacji, w której w kontrolowany sposób jedna 

z osób uczestniczących w sesji twórczego rozwiązywania problemów 

metodą burzy mózgów jest pomocnikiem eksperymentatora (lidera pro-

wadzącego sesję) i w niewiedzy przed innymi uczestnikami używa zwro-

tów uważanych za idea killers. Jednocześnie prowadzący pilnuje, aby 

inni uczestnicy odraczali ocenę i nie używali tych zwrotów.  

Przedmiotem badania było oddziaływanie niekonstruktywnej krytyki 

pomysłów w postaci zwrotów określanych mianem morderców pomysłów 

na efekty sesji twórczego rozwiązywania problemów, w szczególności na 

oryginalność oraz wartość generowanych rozwiązań problemów. Na po-

trzeby badania sformułowano następujące problemy badawcze, istotne 

również dla niniejszego artykułu: 

1. Czy występowanie niekonstruktywnej krytyki w postaci tzw. mor-

derców pomysłów wpływa na oryginalność pomysłów generowa-

nych w trakcie sesji twórczego rozwiązywania problemów? 

2. Czy występowanie niekonstruktywnej krytyki w postaci tzw. mor-

derców pomysłów wpływa na wartość pomysłów generowanych 

w trakcie sesji twórczego rozwiązywania problemów? 

3. Czy występowanie niekonstruktywnej krytyki w postaci tzw. mor-

derców pomysłów wpływa na odczucia uczestników sesji twór-

czego rozwiązywania problemów? 

Przebieg i wyniki eksperymentu 

Badanie przeprowadzono metodą eksperymentu. Zmienną niezależną 

występującą w badaniu był pomocnik eksperymentatora w grupie ekspe-

rymentalnej, który nie generował żadnych rozwiązań, tylko podczas pro-

cesu generowania pomysłów używał zwrotów uważanych za morderców 

pomysłów. Do zmiennych zależnych zaliczono miary jakości powsta-

łych w trakcie sesji rozwiązań problemów, a konkretnie ocenę ich orygi-

nalności i wartości, czyli użyteczności. Zmienną zależną były też odczu-

cia uczestników sesji związane m.in. z: 
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– oceną atmosfery, która panowała na zajęciach; 

– oceną komunikacji między uczestnikami sesji; 

– oceną tego, jak postrzegani byli inni uczestnicy sesji; 

– ogólną oceną sesji. 

Na potrzeby badania utworzono dwie grupy: eksperymentalną i kon-

trolną. Każda grupa liczyła sześć osób, w grupie eksperymentalnej jedną 

z nich był pomocnik eksperymentatora. Uczestnicy zostali dobrani do 

grup pod kątem predyspozycji twórczych – wcześniej przeprowadzone 

testy diagnostyczne [KANH; Popek, 2000; test wyobraźni twórczej Ku-

jawskiego; Karwowski, 2009] pozwoliły na taki podział uczestników, 

aby łączny potencjał grup był zbliżony. W postawach mierzonych przez 

wymienione kwestionariusze (konformizm, nonkonformizm i postawa 

twórcza) nie zaobserwowano istotnie statystycznych różnic między gru-

pami, co pozwoliło na stwierdzenie, że grupy się nie różnią. Uczestnicy 

eksperymentu mieli 21–27 lat i byli dla siebie obcymi osobami. 

Przeprowadzone zajęcia trwały w każdej grupie ok. 2,5 godziny 

z 10-minutową przerwą. W pierwszej części sesji uczestnicy dostali za-

dania zapewniające rozgrzewkę twórczą. Były to zadania o charakterze 

tzw. lodołamaczy, czyli przełamujące bariery interpersonalne. W drugiej 

części obie grupy miały rozwiązać następujący problem: Co zrobić, aby 

zachęcić uczniów liceum do uczęszczania do szkoły? Wykorzystano do 

tego klasyczną technikę burzy mózgów, opisaną w pierwszej części tego 

artykułu. Podczas generowania rozwiązań pomocnik eksperymentatora 

używał zwrotów mających mordować pomysły innych uczestników. 

Po zakończeniu eksperymentu trzej sędziowie ocenili wartość i ory-

ginalność każdego pomysłu, następnie zestawiono te oceny z ocenami 

dokonywanymi przez uczestników. Stwierdzono przeciętną trafność 

oceny dokonywanej przez uczestników, jednak pozwoliła ona na prowa-

dzenie dalszych analiz statystycznych.  

Po porównaniu wyników obu grup pod kątem oryginalności wygene-

rowanych pomysłów okazało się, że grupa eksperymentalna, która za-

proponowała 45 rozwiązań, była bardziej oryginalna od grupy kontrolnej 

(różnica istotna statystycznie). Prezentuje to tabela 1. 

Tabela 1. Porównanie oryginalności pomysłów powstałych w trakcie sesji heurystycznej 

Wymiar oceny Grupa N M SD 
Porównanie średnich 

F (1, 93) d Cohena 

Oryginalność 
Kontrolna 50 2,55 0,94 

4,07* 0,41 
Eksperymentalna 45 2,94 0,93 

* p < 0,05 

Źródło: Muracki, 2013: 39. 
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Pod względem wartości wygenerowanych pomysłów grupy nie róż-

niły się (różnica nieistotna statystycznie).  

Odczucia uczestników zajęć mierzone za pomocą ankiety ewaluacyj-

nej były zróżnicowane. Respondenci z grupy eksperymentalnej ocenili 

atmosferę na zajęciach lepiej (M = 4,80; SD = 0,45) niż ci z grupy kon-

trolnej (M = 4,33; SD = 0,82), d = 0,69. Fakt, że w grupie eksperymental-

nej wytworzyła się bardziej komfortowa atmosfera, potwierdzają również 

zróżnicowane odpowiedzi uczestników obu grup dotyczące komunika-

cji między uczestnikami – grupa eksperymentalna oceniła ją lepiej 

(M = 4,20; SD = 0,45) niż grupa kontrolna (M = 3,50; SD = 0,84), 

d = 1,01. Bardziej pozytywna atmosfera panująca w grupie eksperymen-

talnej mogła być jedną z przyczyn osiągnięcia przez grupę lepszych wy-

ników w zakresie oryginalności pomysłów.  

Podsumowanie i rekomendacje 

Wyniki przywołanego badania nie są jednoznaczne. Nie można z całą 

pewnością stwierdzić, że obecność krytyki podczas sesji twórczego roz-

wiązywania problemów jest rzeczą pozytywną ani że krytyka jest szko-

dliwa. Stawia to dyskusję o oddzieleniu fazy generowania rozwiązań od 

fazy oceny pomysłów w zupełnie nowym świetle. Z literatury przed-

miotu dotyczącej burzy mózgów jednoznacznie wynika, że fazy te na-

leży rozgraniczać, ponieważ krytyka pomysłów w fazie generowania 

rozwiązań na pewno wpłynie szkodliwie na proces twórczy. Odporność 

na krytykę podczas zajęć o charakterze twórczym może jednak zależeć 

od wielu czynników osobowościowych, zwłaszcza konformizmu i non-

konformizmu uczestników. Czy krytyka będzie dla nich odbijaniem pi-

łeczki i dzięki temu zachętą do dalszej pracy, czy też stanie się gwoź-

dziem do trumny i nie padnie ani jeden pomysł więcej? W przypadku 

grupy złożonej z silnych osobowości, w której obserwuje się efekt sy-

nergii, można pokusić się o stwierdzenie, że obecność mordercy pomy-

słów będzie zachętą do dalszej pracy, motorem powstawania coraz cie-

kawszych rozwiązań. 

Oczywiście przedstawiony wariant burzy mózgów to nadal przestrzeń 

do eksperymentowania, ale skoro w wielu przypadkach pomysły i tak są 

krytykowane, to zdaniem autorów jest to ciekawy zabieg, możliwy do wy-

korzystania w praktyce biznesowej.  
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BRAINSTORMING IN BUSINESS 

SUMMARY 

This article describes the technique of brainstorming, paying attention to the 
broad possibilities of its use in solving business problems. For the purposes of this 
article, an experiment was conducted, devoted to the role of criticism in search of 
innovative ideas. The experiment was supposed to verify the principle of separat-
ing the phase of reporting ideas from the phase of their critical evaluation. 

Keywords: brainstorming, creativity in business, creative problem solving. 
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Monika Kaźmierczak 

Innowacje w procesie adaptacji 

pracowniczej 

Streszczenie: w artykule przedstawiono podstawowe problemy adaptacji 
pracowniczej, od których pomyślnego rozwiązania zależy szybkość osiągnięcia 
przez pracownika pełnej sprawności w wykorzystywaniu swojego potencjału. 
Spośród rozmaitych instrumentów i metod stosowanych w procesie adaptacji 
zwrócono uwagę na te, które charakteryzują się innowacyjnością. W szczególno-
ści dotyczy to wprowadzenia do tego procesu elementów grywalizacji. Rozwa-
żania zawarte w artykule zilustrowano na przykładzie procedur adaptacyjnych 
stosowanych w firmie z sektora branży motoryzacyjnej działającej na terenie wo-
jewództwa łódzkiego. 

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, adaptacja pracowników, 
innowacja. 

Wstęp 

Pierwszy dzień pracy, nowe miejsce, nieznana kultura organizacyjna, 

zintegrowane otoczenie, w którym jest się obcym – wszystkie te ele-

menty występujące razem są przyczyną ogromnego stresu dla początku-

jącego pracownika. W tym okresie nowo zatrudniony potrzebuje ogrom-

nego wsparcia ze strony pracodawcy oraz otwartości całego zespołu, 

z którym będzie współpracował. Adaptacja jest jednym z najważniej-

szych elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi, a odpowied-

nio przeprowadzona dostarcza wymiernych korzyści obu stronom: pra-

cownikowi i organizacji. Innowacyjne formy wdrażania pracowników 

do organizacji pozwalają szybko i skutecznie zdobyć lojalnego i odda-

nego pracodawcy pracownika poprzez przełamanie barier. Innowacje 

w adaptacji polegają na wprowadzeniu nowego pracownika w życie or-

ganizacji w sposób zupełnie dla niego nowy i zaskakujący. Takie formy, 

jak: luźna rozmowa, wykonywanie zabawnych zadań, podejmowanie 

wyzwań, przyjacielska atmosfera, sprzyjają budowaniu nieformalnych 

więzi oraz tworzeniu zgranych zespołów pracowniczych. Innowacyjna 
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adaptacja jest doskonałym narzędziem przyswajania nowych obowiąz-

ków, a także stworzenia nici porozumienia z doświadczonymi pracowni-

kami. Dzięki takim działaniom nowicjusz przełamuje zawstydzenie i nie 

boi się prosić o pomoc w każdej sytuacji. Problem podjęty w artykule 

wskazuje na potrzebę poszukiwania często nieszablonowych, ale skutecz-

nych metod adaptacji pracowników. Jego celem było przedstawienie 

wpływu nowoczesnych metod procesu wdrożenia nowego pracownika na 

efektywność jego pracy, lojalność, a także jakość relacji międzyludzkich.  

Istota i cele adaptacji pracowniczej 

Adaptacja pracownicza jest niebywale istotnym czynnikiem prawi-

dłowego funkcjonowania w organizacji zarówno z punktu widzenia 

firmy, jak i wprowadzanego do niej pracownika. Adaptacja nowej osoby 

wciąż stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień społecznych. Problem 

jest indywidualny, ponieważ każdy boryka się z nim osobiście. Składają 

się na niego czynniki psychologiczne, ekonomiczne i socjologiczne. 

W różnym stopniu występuje w każdej organizacji, która przyjmuje no-

wych pracowników. 

Zdaniem Oleksyna wprowadzenie do pracy stanowi finalną część 

procesu kadrowego, która następuje zaraz po odpowiedniej selekcji pra-

cowników. Jej celem jest szybka i bezinwazyjna aklimatyzacja jednostki 

do nowego środowiska pracy, ale również odpowiednie przygotowanie 

zespołu na dołączenie nowego członka [Oleksyn, 2006: 83]. Taka sytu-

acja sprawia kłopoty obu stronom, dlatego proces adaptacji jest ważny 

i trzeba się do niego dobrze przygotować. Adaptacja umożliwia szybkie 

zintegrowanie się z organizacją, a co za tym idzie – daje szansę na wy-

dajne i efektywne zapoznanie pracownika z zadaniami, oczekiwaniami 

i uprawnieniami na danym stanowisku, metodami i środkami w celu re-

alizacji przydzielonych poleceń. Pozwala także na zagłębienie się w kul-

turę organizacyjną, wartości, zapoznanie się ze strategią, misją, wizją, 

historią firmy oraz stosunki interpersonalne panujące w grupach niefor-

malnych. Nowy pracownik może zdobyć samodzielność, pewność sie-

bie, zyskać biegłość w działaniu oraz opanować praktyczną część swojej 

roli organizacyjnej. Efektywny proces adaptacji pomaga pracownikowi 

nabrać wprawy i stać się pełnowartościowym kapitałem firmy. 

Pracownik, który wchodzi do firmy, ofiarowuje jej swoje umiejętno-

ści, zaangażowanie i kwalifikacje, jednak w zamian za to spodziewa się 

rekompensaty materialnej i niematerialnej [March, Simon, 1964: 37], 

m.in. w postaci programu adaptacji pracowniczej. Według Żwirek wdro-
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żenie do pracy, które pozwala osiągnąć zamierzone cele, nie tylko wpły-

nie na pozytywne postrzeganie organizacji przez pracownika (a co za 

tym idzie – zwiększenie motywacji), ale przede wszystkim pozwoli no-

wicjuszowi osiągnąć pełną efektywność, na poziomie doświadczonych 

pracowników, w znacznie krótszym czasie, co wiąże się z wymiernymi 

korzyściami dla organizacji. Stopniowe, systematyczne wprowadzanie 

nowych pracowników w poszczególne obszary działalności może zwięk-

szyć zyski z zatrudnienia w firmie. To, że pracownik będzie dobrze znał 

relacje wewnętrzne w firmie i że pozna zewnętrzne relacje z klientem, 

sprawi, że zaangażowanie w świadczenie usług na wysokim poziomie 

znacznie wzrośnie. Wpłynie też pozytywnie na realizację kluczowych 

zadań na jego stanowisku [Żwirek, 2015].  

Bańka uważa, że nowo przyjęty pracownik powinien być wprowa-

dzony do organizacji przez przełożonego. Do zadań tego ostatniego na-

leży poinformowanie nowicjusza o strukturze, historii firmy, celach, za-

daniach oraz przysługujących mu prawach. Ważne jest, by przełożony 

naświetlił, jak wyglądają relacje między współpracownikami oraz jaka 

panuje atmosfera w zespołach. Ta wiedza na temat firmy w znacznym 

stopniu zmniejszy stres i napięcie związane z aklimatyzacją w pracy. Ada- 

-ptacja przeprowadzana w taki sposób podnosi morale oraz wzmacnia 

poczucie wartości pracownika. Ostatecznie niepokój związany z nowymi 

obowiązkami oraz nowymi ludźmi zaciera się. Dlatego niezwykle istotne 

jest opracowanie konkretnego programu wprowadzenia do pracy przez 

komórkę kadrową [Bańska, 2002: 21]. 

Przydzielenie opiekuna i wpływ grupy koleżeńskiej powodują, że 

pracownik szybciej dostosowuje się do nowej roli i obowiązków, ma 

większą wydajność, a wśród jego mentorów i współpracowników rośnie 

poziom zadowolenia z wykonywanych zadań. Dobra współpraca między 

członkami zespołu przynosi rezultaty w postaci realizacji celów organi-

zacyjnych (wzrost konkurencyjności firmy na rynku) oraz indywidual-

nych, do których dąży sam pracownik.  

Pomoc, którą nowicjusz otrzymuje od organizacji, ma przełożenie na 

jego lojalność wobec pracodawcy. To najlepszy moment na zyskanie 

sympatii pracownika. Jednak sama istota wprowadzenia do pracy polega 

głównie na przekazie informacji dotyczących miejsca pracy i zakresu ob-

owiązków, a także na stopniowym poznawaniu współpracowników, kul-

tury organizacyjnej i zwyczajów panujących w firmie. 

Korczyńska twierdzi, że odpowiednia adaptacja nowego pracownika 

wynika przede wszystkim z troski o organizację. Firma poświęciła bar-

dzo dużo czasu oraz poniosła koszty rekrutacji i selekcji, więc nie może 

sobie pozwolić na potknięcie podczas przystosowania pracownika do 

pracy na danym stanowisku. Dlatego na etapie wprowadzania do pracy 



100 Monika Kaźmierczak 

najważniejsze jest przyjazne nastawienie oraz chęć realnej pomocy 

w pierwszych dniach po zatrudnieniu. W tym okresie informacje muszą 

być przekazywane prosto i klarownie, najlepiej w formie broszury lub 

vademecum pracownika, do którego zawsze można wrócić, kiedy zaj-

dzie taka potrzeba. Jednak organizacja nie powinna polegać wyłącznie 

na słowie drukowanym. Sukces procesu adaptacyjnego zależy głównie 

od bezpośredniego kontaktu z opiekunem lub przełożonym oraz infor-

macji zwrotnej, która z tego wynika [Korczyńska, 2002: 54]. 

Zdaniem Davisa dzięki procesowi adaptacji nowy pracownik powinien 

w jak najkrótszym czasie stać się wydajny i w pełni zaangażowany 

w pracę. Jeśli zostaną mu przekazane jedynie informacje o firmie, to wy-

dajność i produktywność, których życzyłby sobie pracodawca, nie zostaną 

osiągnięte. Jeśli zaś zbudujemy proces adaptacyjny z myślą o rozwijaniu 

motywacji, umiejętności liderskich oraz indywidualnej odpowiedzialności 

jasnej wizji celu, będzie on naturalnym bodźcem do lojalności wobec 

firmy oraz elastyczności w podejściu do obowiązków na stanowisku 

pracy, pozwoli również na odkrycie nowych talentów [Davis, 2003: 29]. 

Odpowiednio przekazane wiadomości mają ogromy wpływ na jakość 

wykonywania zadań na nowym stanowisku pracy oraz efektywność rea-

lizacji celów organizacji i zatrudnionego.  

Znalezienie nowego pracownika, proces rekrutacji i selekcji bywają 

pracochłonne, trudne i kosztowne. Pracodawcy zużywają na to mnóstwo 

energii i pieniędzy. Z powodu wysiłku wkładanego w dwa pierwsze 

etapy często zapominają, co dzieje się z pracownikiem po zatrudnieniu 

– w jego pierwszych, najtrudniejszych dniach pracy. Na etapie adaptacji 

można wiele zyskać, ale również stracić. Zatrudnienie nowych pracow-

ników nie powinno się wiązać z wrzucaniem na głęboką wodę, ale 

uwzględniać realną pomoc, umożliwiającą wdrożenie i przyśpieszającą 

uzyskanie samodzielności przez pracownika. Jeśli zaś pozostawi się pra-

cownika samemu sobie i powierzy mu zadania, które w jego opinii są 

trudne i skomplikowane, wyrobi on sobie przekonanie, że wszystko 

może zawdzięczać wyłącznie sobie. Organizacja straci tylko czas i środki 

finansowe na rekrutację, a pracownik – zawodowe poczucie własnej 

wartości i dobrą opinię w oczach pracodawcy.  

Instrumenty i metody adaptacji 

Instrumenty adaptacji pracowniczej mają na celu wsparcie nowo za-

trudnionych pracowników w trakcie adaptacji. Przygotowując programy 

asymilacyjne, organizacja sprytnie wdraża pracowników i pomaga do-

stosować się im do specyfiki firmy oraz kultury organizacyjnej. Zdaniem 
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Syper-Jędrzejak wiele przedsiębiorstw sięga po znane i sprawdzone na-

rzędzia wspierania pracownika w tym trudnym dla niego czasie zawodo-

wym. Rozwiązania te są bardzo korzystne, ponieważ informacje o orga-

nizacji znajdują się w jednym miejscu, pracownik nie musi poszukiwać 

ich na własną rękę u różnych, często niezbyt dobrze poinformowanych 

źródeł [Syper-Jędrzejak, 2013]. Według Adamskiej-Chudzińskiej odpo-

wiednie przystosowanie zawodowe jest podstawowym warunkiem 

sprawnego działania i efektywnego funkcjonowania pracownika w orga-

nizacji [Adamska-Chudzińska, 2012: 83]. Aby tego dokonać, należy od-

powiednio dobrać i zastosować narzędzia adaptacyjne, takie jak: 

– materiały informacyjne; 

– mentoring (opiekun); 

– coaching; 

– broszury, katalogi, prezentacje, filmiki, e-maile powitalne i wiele 

innych.  

Wprowadzanie w życie metod przystosowawczych przynosi znacznie 

lepsze efekty, a także pozwala pracownikom uzyskiwać informacje i roz-

wijać umiejętności zawodowe w odpowiednim dla nich czasie [Davis, 

2003: 46].  

Najpopularniejszymi kanałami dotarcia do nowo zatrudnionego pra-

cownika są: 

– broszura o organizacji, 

– katalog wewnętrzny lub publikacje, 

– prezentacje multimedialne, 

– filmiki lub maile powitalne, 

– zapoznanie z zespołem współpracowników. 

System informacyjno-komunikacyjny jest kluczowy w procesie ada-

ptacyjnym, dzięki niemu adaptacja może odbywać się grupowo bądź 

indywidualnie. To znacznie skraca okres przystosowania do pracy oraz 

dokładnie zapoznaje pracownika z funkcjonowaniem całej organizacji.  

Podstawowe informacje, jakie powinny się znaleźć w kanale infor-

macyjnym dla nowych pracowników, to: misja, wizja, strategia organi-

zacji, zasady wynagradzania, motywacje materialne i niematerialne, or-

ganizacja czasu pracy, zapoznanie z kluczowymi partnerami, klientami 

lub kontrahentami. Zdaniem Oleksyna dysponowanie taką wiedzą i cią-

gła jej aktualizacja mają ogromny wpływ na nawiązanie współpracy we-

wnątrz firmy i poza nią [Oleksyn, 2006: 83]. Sygnalizowane są w ten 

sposób wartości organizacji i oczekiwane normy zachowań. Dla pracow-

ników ważne jest ponadto jasne określenie zasad zabezpieczeń socjal-

nych, ale również obowiązków, zakresu zadań i odpowiedzialności, jaka 

się z tym wiąże. Mile widziana dla nowicjusza jest wyraźnie nakreślona 
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kultura organizacyjna, która wytycza oraz pozwala zrozumieć wiele za-

chowań współpracowników. To bardzo pomaga w nawiązaniu kontak-

tów, a także przyspiesza efektywną pracę w grupie. 

Pierwszy etap realizacji ww. opisanego procesu opiera się na broszurach, 

filmikach, prezentacjach i tym podobnych elementach systemu informacyj-

nego, drugi – na regulaminach organizacyjnych oraz wewnętrznych wy-

tycznych pracy. Następna faza polega na zapoznaniu się z narzędziami 

i sposobami wykorzystywanymi do instruktażu stanowiskowego, jak: 

karty zakresów obowiązków, szkolenia i realizacji zadań, instrukcje doty-

czące prowadzenia projektów czy też wyposażenia stanowisk pracy. Ko-

lejną metodą jest mentoring. W organizacjach używa się tego instru-

mentu m.in. do rozwoju pracowników. Mentoring to partnerska relacja 

między mistrzem (opiekunem) a uczniem (nowo zatrudnionym pracow-

nikiem). Pracodawca przydziela nowej osobie mentora, zwanego rów-

nież przewodnikiem, opiekunem. Zdaniem Karwela mentoring zoriento-

wany jest głównie na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia, opiera 

się na partnerstwie, współpracy, inspiracji i stymulacji do działań. Dzięki 

odpowiednim zabiegom uczeń poznaje zarówno organizację, jak i siebie, 

co zapewnia rozwój świadomości i satysfakcję, a także – co najważniej-

sze – kształtuje tożsamość organizacyjną [Karwel, 2007: 237]. Mento-

ring obejmuje również doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programo-

waniu sukcesu pracownika. To narzędzie powinno być przystosowane 

przede wszystkim do oczekiwań i potrzeb pracownika. 

Mentorem może być odpowiednio przygotowana lub wykształcona 

w tym kierunku osoba z zewnątrz. Najczęściej tę odpowiedzialną rolę 

powierza się bezpośrednim przełożonym lub doświadczonym pracowni-

kom organizacji, którzy wyróżniają się mocno rozwiniętymi kompetencjami 

społecznymi, profesjonalizmem, autorytetem oraz z reguły długoletnim sta-

żem. Dobór utalentowanego przewodnika jest kluczowym elementem 

w procesie mentoringu. Nie powinniśmy jednak zrażać się brakiem nieska-

zitelnej i bezbłędnej osoby w firmie, której można powierzyć nowicjusza 

pod opiekę. Najistotniejsze jest to, aby uczniowie chcieli i mogli uczyć 

się od takiej osoby. Jednym z głównych założeń tego procesu jest po 

prostu pomoc ofiarowywana nowym pracownikom. Zadanie mentora po-

lega na umiejętnym wprowadzeniu nowo zatrudnionego w szeregi orga-

nizacji oraz kształtowaniu umiejętności przez treningi lub doświadcze-

nie. Przy pomocy opiekuna uczeń powinien przede wszystkim zapoznać 

się z obowiązkami i zadaniami charakteryzującymi dane stanowisko 

pracy. Ponieważ mentor zna zasady panujące w firmie, może przekazać 

je o wiele bardziej efektywnie, niż uczyniłyby to same broszury bądź 

filmiki instruktażowe. Dzięki tak zdeklarowanej pomocy pracownik z ła-

twością przebrnie przez perypetie w początkowym (i nie tylko) okresie 
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pracy. Należy jednak pamiętać, że opiekun niekoniecznie musi być psy-

chologiem i że nie będzie rozwiązywał wszystkich skomplikowanych 

problemów rodzinnych lub życiowych, natomiast zajmuje się pracowni-

kiem od momentu wejścia do organizacji i tym samym rozpoczęcia pro-

cesu adaptacji. Mentor nie zagłębia się i nie analizuje tego, co działo się 

w przeszłości. Proces mentoringu ma formę opieki nad uczniem w róż-

nych stadiach jego rozwoju i kariery w organizacji. Doskonali umiejęt-

ności menedżerskie poprzez wykorzystywanie doświadczenia współpra-

cowników o wyższych kompetencjach i pozycji w hierarchii firmy.  

Zdaniem Babczyńskiego doświadczony pracownik, mentor, opiekun, 

bezpośredni przełożony – w zależności od tego, kogo organizacja wy-

znaczy do pełnienia istotnej funkcji przewodnika po firmie – zajmuje się 

głównie: 

– wzajemnym poznawaniem i określaniem celów; 

– ułatwianiem kontaktów interpersonalnych; 

– identyfikacją słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń dla 

rozwoju ucznia; 

– zachęcaniem do własnej inicjatywy oraz samodzielnego 

nieszablonowego myślenia; 

– konsekwentną realizacją i weryfikacją obranej ścieżki kariery; 

– regularną obiektywną oceną wyników; 

– feedbackiem – ciągłą informacją zwrotną [Babczyński, 2011]. 

Coaching oznacza dosłownie „trening”, jednak to tłumaczenie nie od-

daje właściwego sensu tej metody. Zdaniem Sidor-Rządkowskiej coa-

ching to uporządkowany proces oparty na współpracy, zmierzający do 

rozwiązania problemów, a także dbałość o samopoczucie uczestników 

[Sidor-Rządkowska, 2012: 14–15]. Coaching obejmuje rozmaite działa-

nia podejmowane przez wyszkoloną kadrę służące indywidualnemu roz-

wojowi pracowników, przyśpieszające osiąganie ustalonych celów oraz 

polepszające efekty pracy. Starr uważa, że coaching w najprostszym uję-

ciu to nic innego jak seria rozmów dwóch osób, z których jedna jest tre-

nerem i dąży do ukształtowania konwersacji przynoszącej korzyści dru-

giej osobie [Starr, 2005: 10]. Dzięki wdrożeniu coachingu w procesie 

adaptacji nowy pracownik od samego początku uczy się ustalać jasne, 

konkretne, realne i określone w czasie cele. Potrafi również optymalizo-

wać swoje działania, podejmować trafniejsze decyzje oraz opiera się na 

swoich naturalnych umiejętnościach. 

Rolą trenera jest zaawansowane wykorzystywanie umiejętności słu-

chania, pytania i wysnuwania refleksji w celu prowadzenia rozmów tak, 

aby każda z nich była bogatym i pouczającym doświadczeniem dla po-

dopiecznego [Starr, 2005: 19]. Coach to osoba mająca wymagany zestaw 

umiejętności i kompetencji przydatnych w procesie adaptacji. Potrafi 
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czerpać z doświadczenia życiowego oraz technik i narzędzi pomocnych 

w odkrywaniu nowej drogi do celów prywatnych i zawodowych. Dla 

pracownika jest swego rodzaju drogowskazem i motywatorem, ponie-

waż nieustannie stymuluje do działania. Natomiast priorytety, do których 

będą razem dążyć, ustala pracownik. Dzięki temu świadomie dokonuje 

pozytywnych zmian w swoim życiu, a coach pozwala mu dać z siebie to, 

co najlepsze. 

Profity płynące z wprowadzenia tej metody do firmy są miarodajne 

i dla pracownika, i dla organizacji. Oto najważniejsze z nich: 

– stymuluje do działania; 

– pomaga osiągać cele zawodowe i prywatne; 

– uczy podejmowania świadomych decyzji; 

– otwiera i pobudzał potencjał drzemiący w pracowniku; 

– daje poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy; 

– poprawia relacje pracownik–pracownik, przełożony–pracownik; 

– wzmacnia indywidualne zaangażowanie i wyniki w pracy; 

– kreuje pozytywną atmosferę i kulturę organizacyjną; 

– stopniowo pokazuje granice między życiem prywatnym a za-

wodowym; 

– wzmacnia najsłabsze ogniwa organizacji; 

– doskonali pracę zespołową; 

– rozwija kluczowe umiejętności na danym stanowisku pracy; 

– motywuje; 

– zwiększa integrację z organizacją; 

– wyłania liderów w zespołach; 

– podnosi konkurencyjność firmy na rynku; 

– uświadamia potrzeby ciągłego uczenia się; 

– doskonali i odkrywa kompetencje; 

– uczy pewności siebie; 

– pokazuje, że porażka to nic złego [Rzycka, 2010: 34]. 

W dzisiejszych czasach, trudnych i konkurencyjnych, organizacje na-

stawione na sukces powinny posługiwać się metodami i narzędziami 

ukierunkowanymi na rozwój, poszukiwanie kreatywnych pracowników 

mających umiejętności szybkiego przyswajania informacji i korzystania 

z nich oraz umiejętności adaptacyjne w nowych sytuacjach. Należy im 

w tym jednak pomóc.  

Innowacyjnym podejściem jest wprowadzanie elementów grywaliza-

cji do procesu adaptacji. Pierwsze dni pracy nowicjusza zmieniają się 

w grę naszpikowaną mnóstwem informacji dotyczących firmy, a on sam 

jest jej głównym bohaterem. Wykorzystuje zebrane informacje do zapo-

znania się z otoczeniem, zbiera punkty i pokonuje kolejne poziomy. 

Dzięki tej metodzie pracownik szybko nabiera umiejętności potrzebnych 
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do wykonywania obowiązków, rozwiązuje zadania związane z docelową 

pracą, uczy się podejmować decyzje i wykorzystywać nabytą wiedzę. 

Jest to ciekawy element, który cieszy się dużym uznaniem nawet wśród 

menedżerów wysokiego szczebla [Kordecka-Myślińska, 2013]. 

Uatrakcyjnieniem procesu przedstawiania nowego pracownika mogą 

być różnorodne konkursy. Dobrym przykładem jest losowanie towarzy-

sza, z którym nowicjusz zje obiad, czyli lunch roulette. Zabawa polega 

na tym, że wdrażana osoba wyciąga los z imieniem i nazwiskiem przy-

padkowego pracownika firmy z całej, często rozbudowanej struktury or-

ganizacyjnej. Jego zadaniem jest opowiedzieć jak najwięcej o swoim 

miejscu pracy. To innowacyjna metoda, dzięki której można poznać 

różne punkty widzenia osób z różnych działów, które często nie mają 

przyjemności się ze sobą zetknąć. Wspólny posiłek pozwala porozma-

wiać na neutralnym gruncie, zapoznać się z nowymi ludźmi, tworzyć 

kontakty i pozytywne wspomnienia, a co najważniejsze, wprowadzić 

w stan odprężenia [Banasiak, Widak, 2015].  

Ostatnią nowatorską i mało znaną praktyką jest wdrażanie procesu za 

pomocą tzw. pokoju adaptacji. W tym miejscu pracownik zanurza się 

w przestrzeni, w której spotyka się jedynie z „ORGANIZACJĄ”. Znaj-

dują się tam przedmioty kojarzone z firmą, gadżety związane z jej trady-

cją, długopisy i kalendarze z logo, na ścianach widnieją hasła zachęca-

jące do pracy w tej firmie, zdjęcia pracowników wraz z ich imionami, 

prezentacja multimedialna przedstawiająca historię oraz przypominająca 

przełomowe dla marki momenty. Ta metoda wydaje się kontrowersyjna, 

natomiast cieszy się sporym uznaniem wśród nowych pracowników. Po-

kój zaaranżowany z myślą o nowych pracownikach wpływa pozytywnie 

na sposób postrzegania organizacji. Pokój adaptacji wykorzystywany 

jest sporadycznie w polskich warunkach, ale budzi duże poczucie przy-

należności i z pewnością na długo zapada w pamięć gościa [Kordecka- 

-Myślińska, 2013].  

Dobrze zrealizowany proces onboardingu to mechanizm, który ma 

uczynić z nowych pracowników niezależnych, pewnych siebie i produk-

tywnych członków przedsiębiorstw. W zwykłym wdrażaniu istnieją trzy 

główne obszary wiedzy, które powinny być wykorzystane: 1) wiedza 

techniczna i operacyjna; 2) wiedza o firmie; 3) wiedza z zakresu rozwoju 

osobistego na danym stanowisku [Gil-Baranek]. 

W połączeniu z innowacją programy adaptacyjne dostarczają wielu 

pozytywnych wrażeń, zachęcają do nawiązywania kontaktów, uczą po-

dejmowania szybkich i trafnych decyzji, pozwalają bezstresowo włączyć 

nowego człowieka w zabiegane życie organizacji i poznać kanały prze-
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kazu informacji. Ponadto odrywają od rutyny, pozyskują lojalnych i wy-

dajnych pracowników, dzięki nim pracownik zapamiętuje organizację 

jako przyjaznego i kreatywnego pracodawcę.  

Innowacyjna adaptacja pracowników  

w badanej firmie 

Poniżej przedstawiono proces adaptacji pracowników w doświadczo-

nej firmie działającej w branży motoryzacyjnej na terenie województwa 

łódzkiego. Zakres usług obejmuje sprzedaż i montaż części do samocho-

dów amerykańskich marek. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 2005 r. 

Od początku wyróżnia się ogromną pasją i zaangażowaniem, stawia na 

bezpieczeństwo i wysoką jakość oferowanych usług. Organizacja bierze 

udział w zlotach samochodowych na terenie całej Polski, promując w ten 

sposób własną markę i wizję. Otwartość na innowacje oraz zmieniające 

się otoczenie, a także wysoka specjalizacja działalności pozwoliły na-

wiązać współpracę z rzeszą stałych klientów indywidualnych oraz firmami 

reprezentującymi znane amerykańskie marki z sektora motoryzacyjnego. 

Firma daje się poznać nie tylko jako doskonały sprzedawca oferowanych 

usług, ale również jako przyjazny pracodawca. Nie jest zbyt duża, dzięki 

czemu pracownicy mają ze sobą bardzo dobry kontakt. W okresie letnim 

właściciel często organizuje grille i spotkania integracyjne dla wszyst-

kich pracowników i ich rodzin. 

Wybrano ją jako przedmiot badań, ponieważ utożsamia się także 

z trendami panującymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jed-

nym z nich jest innowacyjna i swobodna forma adaptacji pracowniczej, 

która tworzy poczucie przynależności do „pozytywnie zakręconego” ze-

społu. Działalność i pasję do samochodów amerykańskich często opisują 

hasła „jeepnięci” i „variaci”. 

Zarząd firmy wdrożył innowacyjny proces szybkiej adaptacji i zapo-

znania nowego pracownika z zespołem, trwający 5 dni. Poniżej przed-

stawiono jego opis z wyszczególnieniem działań w każdym z tych dni.  

Pierwszego dnia pracy przyjęty pracownik witany jest przez właści-

ciela firmy, który prowadzi z nim luźną rozmowę na codzienne tematy, 

takie jak: zainteresowania, motoryzacja, sport, dzieci i pasje. Głównym 

celami takiego postępowania są m.in.: 

– budowanie wizerunku właściciela jako osoby troskliwej i zaanga-

żowanej w działanie zespołu tworzącego jego przedsiębiorstwo; 

– poznanie pracownika, jego postawy, opinii, charakteru; 

– stworzenia bazy do budowania zaangażowania nowej osoby; 

– budowanie poczucia pewności osoby w nowym otoczeniu. 
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Dla lepszej identyfikacji z firmą podczas rozmowy właściciel wyko-

rzystuje gadżety reklamowe, np. używa firmowego kubka lub filiżanki, 

długopisu/pióra, notesu, częstuje cukierkami owiniętymi w firmowe opa-

kowanie. Po rozmowie do gabinetu zapraszany są wszyscy pracownicy 

w celu poznania nowego członka zespołu. W tym momencie nowemu 

pracownikowi zostaje przydzielony opiekun. Jego zadaniami przez 

pierwszy tydzień pracy będą m.in.: 

– zapoznanie pracownika z firmą, jej polityką, strukturą, zasadami, 

historią, kulturą organizacyjną; 

– odpowiadanie na wszelkie pytania lub wątpliwości; 

– przydzielanie i objaśnianie zadań; 

– prowadzenie procesu integracyjnego z zespołem firmy; 

– końcowa ocena pracownika pod kątem weryfikacji jego 

możliwości adaptacyjnych do otoczenia i przygotowania do pracy. 

Pierwszego dnia opiekun prowadzi z nowym pracownikiem luźną, 

nieformalną rozmowę i pokazuje mu jego stanowisko, udziela wszelkich 

informacji na temat przedsiębiorstwa. Następnie wskazuje miejsce 

pracy, przy którym oprócz standardowych narzędzi pracy znajdują się 

także gadżety firmowe, w tym cukierki. Są też kredki i biała kartka, 

a pierwszym zadaniem pracownika jest narysowanie, jak widzi siebie 

i w jakim punkcie zawodowym za 20 lat. Pracownik otrzymuje także 

broszurę informacyjną z misją i wizją firmy, wzbogaconą w materiały 

wewnętrzne, takie jak zdjęcia z imprez integracyjnych, warsztatów 

i szkoleń. 

Po ogólnym wprowadzeniu następuje część merytoryczna, na którą 

składają się omówienie zakresu obowiązków i przeszkolenie z BHP. Je-

śli nowy pracownik poczuje zmęczenie, opiekun może skorzystać z zajęć 

rekreacyjnych, takich jak tenis stołowy, trampolina itp. Po skończonym 

treningu kontynuowany jest proces wdrażania do czasu zakończenia go-

dzin pracy. 

Drugi dzień również rozpoczyna się od indywidualnego spotkania 

z właścicielem firmy, który podczas rozmowy stara się uzyskać opinię 

pracownika o pierwszym dniu pracy, jego wrażeniach i przydzielonym 

opiekunie. Rozmowa ma charakter nieformalny i towarzyski, wprawdzie 

odbywa się w gabinecie, jednak przy kawie i słodkim poczęstunku. Inte-

resującym zjawiskiem podczas tej rozmowy jest przypisywanie do kon-

taktu telefonicznego zindywidualizowanych sygnałów dźwiękowych. 

Właściciel firmy pyta nowego pracownika o jego ulubiony utwór, a na-

stępnie przypisuje go do kontaktu. To samo robi pracownik firmy, przypi-

sując ulubioną muzykę przełożonego do jego numeru telefonu. Na koniec 

spotkania właściciel zaprasza osobiście nowego pracownika na najbliższe 
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przedsięwzięcie integracyjne firmy, którym jest najczęściej zlot samo-

chodów amerykańskich. 

W dalszej części dnia proces integracyjny prowadzi opiekun, który 

udziela dalszych wskazówek i instrukcji stanowiskowych. Częścią szko-

lenia są także spotkania indywidualne z innymi pracownikami. Opiekun 

stara się, aby częściowo odbywały się one bez jego udziału. Tworzy 

w ten sposób możliwość rozmowy bez skrępowania jego osobą. Wszyst-

kie obowiązki tego dnia pracownik wykonuje pod okiem opiekuna. 

W trzecim dniu właściciel firmy nie bierze już udziału w procesie in-

tegracji, a pracownik rozpoczyna pracę przy biurku. W ramach nawiązy-

wania relacji koleżeńskich na jego biurku czekają już cukierki oraz kawa 

przygotowane przez pozostałych członków zespołu. Właściciel ograni-

cza się do wysłania drogą mailową wiadomości z niezobowiązującymi, 

komicznymi filmami oraz zdjęciami z imprez firmowych. 

Podobnie jak drugiego dnia wszystkie obowiązki pracownik wykonuje 

pod okiem opiekuna. W międzyczasie prowadzony jest dalszy proces za-

poznawania i integracji z pozostałymi członkami zespołu pracowniczego. 

Czwartego dnia, tak jak w dniu poprzednim, na nowego pracownika 

czekają na biurku kawa i cukierki firmowe. Dodatkowymi elementami 

są karta umożliwiająca korzystanie z obiektów sportowych (multisport) 

i model samochodu do sklejania – bez instrukcji. 

Pierwszym zadaniem w tym dniu jest złożenie modelu na czas, jednak 

nie dłuższy niż 15 minut. Obowiązki wykonywane są nadal w obecności 

opiekuna, który w ciągu dnia organizuje jedną dłuższą przerwę – pra-

cownik może wybrać jedną z ofert sportowych na terenie organizacji 

(trampolina, ping-pong, spacer) lub dodatkową przechadzkę po warszta-

cie czy rozmowę. Pracownik losuje osobę, z którą spędzi ten czas.  

Piątego dnia na biurku pracownika znajduje się kartka z zadaniami do 

wykonania: 

– przygotowanie porannej kawy dla wszystkich pracowników, 

– zjedzenie cytryny z uśmiechem, 

– rzucenie cukierkiem we wskazaną osobę, 

– zrobienie zeza, 

– udawanie traktora, 

– opowiedzenie dowcipu. 

Po wykonaniu wszystkich punków na pracownika czeka nagroda 

– selfie ze wszystkimi pracownikami, które następnie trafia na centralne 

miejsce tablicy informacyjnej. Nowy pracownik wybiera również stację 

radiową, której wszyscy słuchają przez cały dzień. Piątek jest ostatnim 

dniem pracy z opiekunem, który powtarza z pracownikiem całą przeka-

zaną wiedzę, procedury i zasady obowiązujące w przedsiębiorstwie. 
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W drugiej części dnia pracownik zostaje poproszony na rozmowę 

z właścicielem, której celem jest uzyskanie feedbacku po procesie inte-

gracyjnym. Przełożony w trakcie luźnej rozmowy pyta o pracowników, 

opiekuna, ocenę integracji oraz zasad i procedur panujących w firmie). 

Rozmowę kończy przypomnienie o zbliżającej się imprezie integracyj-

nej/szkoleniu. Pracownik zwalniany jest do domu godzinę wcześniej. 

Zakończenie 

Wykorzystywanie innowacyjnych form powitania pomaga wzbudzić 

w nowo zatrudnionych pracownikach poczucie lojalności wobec praco-

dawcy oraz skrócić dystans w relacjach międzyludzkich. Innowacje 

w adaptacji polegają na wprowadzeniu nowego pracownika do organiza-

cji w sposób niestandardowy, np. poprzez wykonywanie zabawnych za-

dań, wyzwań, którym towarzyszy swobodna rozmowa. Ma to na celu 

stworzenie spójnych i efektywnych zespołów. Przyswajanie nowych ob-

owiązków w przyjaznej i zabawnej atmosferze jest o wiele bardziej efek-

tywne, buduje nieformalne więzi i tworzy nić sympatii między pracowni-

kiem a pracodawcą. Dokładnie takie działania zostały wdrożone w badanej 

firmie, w której nowicjusze dostają niezbędne wskazówki do pracy, 

a także zapoznają się z kulturą organizacji, jej historią, obowiązującymi 

zasadami i procedurami, a co najważniejsze – zakresem obowiązków 

podczas tygodniowej, oryginalnej sesji adaptacyjnej.  

Najistotniejszą konsekwencją takiego postępowania jest utożsamienie 

się nowych pracowników z firmą, co wzmacnia zaangażowanie oraz emo-

cjonalne przywiązanie do organizacji i zespołu. Dzięki tak przeprowadzo-

nemu procesowi adaptacji firma może cieszyć się zgraną drużyną zmoty-

wowanych do pracy ludzi, którzy wiedzą, po co się tutaj znaleźli. Ponadto 

nowi pracownicy doskonale znają zakres swoich obowiązków, cele, do 

których dążą, oraz zwyczaje panujące w danym miejscu pracy. Z punktu 

widzenia pracownika korzyści wynikające z innowacyjnego wdrożenia są 

równie istotne jak te dla organizacji. Nowa osoba nie czuje się wyobco-

wana wśród zaaklimatyzowanych już pracowników, jest zauważana, co 

daje jej poczucie akceptacji w nowym środowisku. Już na samym po-

czątku staje się częścią organizacji i chętnie współpracuje, ponieważ wie, 

że tworzy coś absolutnie unikatowego i potrzebnego dla prawidłowego 

funkcjonowania firmy. Dzięki wprowadzanym do procesu adaptacji inno-

wacjom ma okazję przeżyć ciekawą przygodę – i to pozytywne wrażenie 

pozostanie, nawet jeśli zakończy pracy w danej organizacji.  
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Przeprowadzone badania własne pokazują, że dzięki innowacyjnemu 

procesowi wdrożenia do pracy nowy pracownik już na wstępie jest bar-

dzo zadowolony z zatrudnienia. Pozwala to również budować satysfak-

cjonujące relacje na poziomie organizacja–pracownik oraz zespół–pra-

cownik. Sięganie po niestandardowe rozwiązania w adaptacji może być 

zatem bardzo korzystne, i to nie tylko w początkowym okresie pracy, ale 

też w perspektywie długoterminowej. Jest to efekt pozytywnego pierw-

szego wrażenia, jakie wywarła firma na nowym pracowniku.  
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INNOVATIONS IN THE PROCESS  
OF EMPLOYEE ADAPTATION 

SUMMARY 

The article presents the basic problems of employee adaptation, whose suc-
cessful course determines the employee's ability to achieve full efficiency in 
their potential. Among the various instruments and methods used in the adapta-
tion process, attention has been paid to those that are characterized by innova-
tion. In particular, this refers to the introduction of elements of gamification into 
this process. The considerations contained in the article are illustrated by an ex-
ample of adaptation procedures applied in a company from the automotive sec-
tor operating in the Lodz region. 

Keywords: human resource management, employee adaptation, innovation. 
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Innowacyjne metody kreowania 

wizerunku pracodawcy 

Streszczenie: w dobie rosnącej konkurencji i dynamicznego postępu tech-
nicznego przedsiębiorstwa dążą do zbudowania silnej marki i osiągnięcia prze-
wagi na rynku. Unikatowy wizerunek można zbudować dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom, które pozwalają zwrócić uwagę otoczenia i zdobyć wartościo-
wych kandydatów. Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnych metod kreo-
wania wizerunku pracodawcy oraz ich znaczenia dla funkcjonowania przedsię-
biorstwa na rynku pracy. Zagadnienia te zostały przedstawione na przykładzie 
firm światowych, polskich oraz na podstawie badań własnych.  

Słowa kluczowe: wizerunek pracodawcy, innowacyjność, marka. 

Wstęp 

Obecnie można zaobserwować rosnące zainteresowanie metodyką 

kreowania wizerunku pracodawcy i dążenie firm do unowocześnienia 

stosowanych przez nie rozwiązań w tym obszarze. Przyczyniły się do 

tego zmiany na rynku i w otoczeniu przedsiębiorstw. 

Budowanie wizerunku marki pracodawcy określa się najprościej jako 

udoskonalanie powszechnie znanych metod rekrutacji o narzędzia mar-

ketingowe. W dobie zaostrzającej się konkurencji zauważono jednak, że 

jego rola nie ogranicza się tylko do wspierania procesu rekrutacji. Ważna 

jest również dbałość o to, żeby pracownicy pozostali w organizacji, byli 

zmotywowani i angażowali się w jej działalność. Przykłady przytoczone 

w artykule mają zwrócić uwagę na rolę właściwego doboru i formę in-

nowacyjnych metod employer brandingu (EB) w postrzeganiu przedsię-

biorstwa w otoczeniu rynkowym. Zastosowane rozwiązania zostaną 

przedstawione na przykładzie firm zagranicznych i polskich. 

Do badań własnych wybrano dwie łódzkie firmy: Grupę Kapitałową 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupę PZU SA) oraz mBank.  
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Celem badania było pokazanie innowacyjnego podejścia tych firm do 

kreowania wizerunku pracodawcy, porównanie używanych przez nie 

metod i narzędzi oraz przedstawienie korzyści z nich wynikających.  

Rola employer brandingu we współczesnym  

zarządzaniu 

Analizując etymologię EB, należy zwrócić uwagę na jego związek 

z następującymi pojęciami: marka (brand), budowanie marki (branding) 

i wizerunek (image) [Wojtaszczyk, 2012: 78]. Tym samym zarządzanie 

marką pracodawcy kojarzy się z jej budowaniem przez organizację i jej 

promowaniem przez pracowników. Przez wiele lat działalność marketin-

gowa skupiała się na marce, czyli specyficznych cechach danego pro-

duktu, odróżniających towary jednej firmy od konkurencji. W ostatnim 

czasie marka zaczęła być postrzegana jako doświadczenia umysłu oraz 

emocji konsumentów i klientów związane z określonym produktem 

[de Chernatony, 2003: 9]. Aby uzyskać wysoką pozycję na rynku, me-

nedżerowie stawiają sobie za cel wypromowanie marki, tak żeby zyskała 

przewagę nad konkurencją.  

Techniki marketingowe stosowane pierwotnie do zdobycia wierności 

klienta wykorzystuje się obecnie do zbudowania relacji z pracownikiem. 

Najpierw jednak musi zostać zdefiniowana propozycja wartości złożona 

przez pracodawcę (EVB – employee value proposition) [Wojtaszczyk, 

2012: 79], przedstawiająca ofertę i korzystne warunki zatrudnienia. 

Wartość pracodawcy tworzona jest na podstawie dwóch rodzajów 

atrybutów. Pierwszy z nich obejmuje cechy subiektywne i abstrakcyjne, 

takie jak: reputacja, innowacja i prestiż organizacji. Drugi wyznacznik to 

cechy obiektywne i fizyczne dotyczące pracowników, tj. nagrody i moż-

liwości rozwoju w toku pracy. Propozycja wartości musi być zgodna 

z tożsamością organizacji (jej rolą na podstawie poglądów zewnętrznych 

i wewnętrznych podmiotów, mających wpływ na działanie firmy) oraz 

autentyczna, tak żeby w jak największym stopniu sprostać wymaganiom 

pracowników, szczególnie podczas implementacji nowych wartości.  

Głównym celem EB jest wyróżnienie się pracodawcy na rynku pracy 

dzięki uzyskaniu miana pracodawcy z wyboru (employer of choice) [Hil-

lebrandt, 2013: 25] i tym samym zdobycie jak najbardziej wartościo-

wych pracowników. Ustalenie propozycji wartości oferowanych przez 

pracodawcę pomaga w osiągnięciu wcześniej założonych celów, proce-

sie pozycjonowania organizacji na rynku i efektywnej komunikacji z in-

teresariuszami.  
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Ze względu na różnorodność definicji EB niektórzy pracodawcy trak-

tują ten proces jako zastosowanie ulepszonych metod rekrutacji lub 

– w bardziej szerokim ujęciu – jako kontrakt psychologiczny [Kantowicz-

Gdańska, 2009: 57] między przełożonym a pracownikiem. Pracodawca 

składa ofertę pracy, opartą na kulturze organizacyjnej firmy, jej celach, 

wizji oraz szacunku i zaufaniu wobec zatrudnionego, natomiast pracownik 

odpowiada na złożoną ofertę zaangażowaniem, wiernością wobec marki 

oraz wysiłkiem włożonym w jej budowanie i udoskonalanie.  

Teorię kontraktu psychologicznego wykorzystuje model amerykań-

skich badaczy: Backhaus i Tikoo [Backhaus, Tikoo, 2004: 502–503]. 

Według nich proces tworzenia tożsamości pracodawcy powinien składać 

się z trzech etapów. Na początku organizacja tworzy własną markę, która 

jest równoznaczna z przekazaniem komunikatu, co firma może zapropo-

nować pracownikom. Następnie ta marka zostaje skierowana do kandy-

datów, agencji specjalizujących się w rekrutacji oraz pozostałych odbior-

ców rynku pracy, żeby przyciągnąć jak najlepszych pracowników. Tym 

samym firma rozwija marketing zewnętrzny. W celu osiągnięcia oczeki-

wanego efektu, czyli zdobycia wartościowej kadry, w końcowej fazie or-

ganizacja musi zadbać o aktualnie posiadane zasoby ludzkie, czyli udo-

skonalić marketing wewnętrzny.  

Inaczej podejście do marki pracodawcy opisuje Martin [Martin, 2008: 

18–19]. Opierając się na tożsamości organizacyjnej i korporacyjnej, pod-

kreśla on fakt budowania wizerunku pracodawcy jako stwarzającego dobre 

warunki pracy. Za podstawę EB uznaje się pakiet korzyści oferowanych 

przez pracodawcę, kreujący wizerunek firmy i przekazany jako komunikat 

wartości pracownikom i potencjalnym kandydatom. Marka pracodawcy 

jest w tym wypadku atrybutem symbolicznym, mającym zwiększyć 

atrakcyjność pracodawcy na rynku zewnętrznym oraz pogłębić poczucie 

przywiązania i utożsamiania się obecnych pracowników z przedsta-

wioną marką.  

Metody employer brandingu w firmach polskich  

i zagranicznych  

W porównaniu z innymi krajami europejskimi w Polsce metodyka EB 

nie jest wystarczająco ugruntowana. Wciąż brakuje specjalistów wy-

kształconych w tej dziedzinie. Niemniej jednak zyskuje na znaczeniu, 

biorąc pod uwagę wysiłki podejmowane przez pracodawców w celu ob-

serwowania i stosowania zagranicznych rozwiązań. Wynika to naturalnie 

z chęci zbudowania silnej marki i zdobycia przewagi na rynku. Z raportu 
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HRM Institute z 2015 r. dotyczącego EB płynie wniosek, że pracodawcy 

traktują rozwój innowacyjności firmy jako pożądaną inwestycję we wła-

sną markę [HRM Institute, 2015: 10]. Aby lepiej pozycjonować własną 

markę i tym samym zdobyć wartościowych kandydatów do pracy, praco-

dawcy decydują się na różne inwestycje wizerunkowe.  

Przykładem działań EB podjętych w ramach mediów społecznościo-

wych może być kampania rekrutacyjna firmy Fenomem. Akcja odbywała 

się na Snapchacie, ponieważ jej celem było zatrudnienie kandydatów ko-

rzystających aktywnie z social media i rozumiejących ich rolę w marke-

tingu firmy. Kampania opierała się na wykorzystaniu snapkodów, które 

zostały umieszczone na plakatach rozwieszonych na warszawskich słu-

pach. Snapkody odsyłały zainteresowanych użytkowników na profil 

firmy, na którym uczestnicy mieli za zadanie opracować za pomocą Sna-

pchata kreatywną akcję dla klienta. Na Snapchacie można było także po-

dejrzeć, jak wygląda praca w firmie i jak kształtują się relacje między 

pracownikami. Twórcy kampanii udowodnili, że można odnieść sukces 

z mniejszym budżetem, zdobywając jednocześnie odpowiednich kandy-

datów, specjalizujących się w danej dziedzinie [Rzepka, 2015: 21–23]. 

Kandydaci z wiedzą i doświadczeniem w określonym zawodzie są 

szczególnie poszukiwani przez pracodawców. Zdobycie takiego kandy-

data nie zawsze jest prostym zadaniem, ponieważ osoby te przeważnie 

mają już dobrą pracę i przez to nie wykazują się aktywnością na rynku 

pracy. Firmy rekrutacyjne zastanawiają się więc, jak dotrzeć do takich 

wartościowych kandydatów. Innowacyjną formą rekrutacji zyskującą 

obecnie na popularności jest scouting [Arndt, 2014]. Polega on na tym, 

że rekruter stara się znaleźć określonego kandydata w miejscu, w którym 

można go bezpośrednio spotkać. Scoutingiem posłużył się Volkswagen, 

któremu zależało na znalezieniu mechaników do jednego z niemieckich 

zakładów. Rekruterzy postanowili spotkać się z kandydatami bezpośred-

nio w ich miejscu pracy. Oddając do warsztatu uszkodzone auto, mogli 

od razu sprawdzić kompetencje kandydatów. Pracownicy warsztatu 

mieli naprawić uszkodzony samochód, nie wiedząc, że ich umiejętności 

są oceniane. Ogłoszenie rekrutacyjne było umieszczone najczęściej pod 

maską samochodu. 

Gdy organizacji uda się zachęcić profesjonalistę do przyjęcia ofero-

wanego pakietu korzyści, pozostaje jeszcze wprowadzenie go do środo-

wiska organizacyjnego. Pierwsze dni w nowej pracy bywają dla nowego 

członka kadry dość stresujące, dlatego też firmy powinny kłaść nacisk 

na właściwie przeprowadzony proces adaptacji nowego pracownika. Co-

raz częściej wykorzystuje się do tego celu specjalnie opracowany pod-

ręcznik (znany na Zachodzie jako handbook) [Pawłowski, 2015: 34], 
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w którym nowy pracownik może znaleźć podstawowe informacje o śro-

dowisku i zasadach panujących w firmie. Z tego rozwiązania postano-

wiła również skorzystać firma IT, eEngine Software House, tworząc 

Podręcznik Dev Knighta [Pawłowski, 2015: 33]. Organizacja zmodyfi-

kowała tradycyjny układ podręcznika, wzorując się na Valve – amery-

kańskiej firmie specjalizującej się w produkcji gier komputerowych. 

Podręcznik Valve przedstawiał atmosferę w firmie jako przyjazną i po-

zbawioną stresu. Zrezygnowano z książkowego schematu poradnika 

i wprowadzono słowniczek dla nowego pracownika z wykorzystaniem 

specyficznego slangu organizacji [Valve Corporation, 2012]. Miało to 

skrócić dystans między nowym pracownikiem a resztą zespołu i pokazać 

prawdziwą atmosferę w pracy.  

Kolejnym przykładem innowacyjnej kampanii rekrutacyjnej jest ak-

cja „Poczuj miętę do Capgemini” [Capgemini.com]. Aby zostać zauwa-

żonym na rynku pracy przez szeroką grupę docelową, firma Capgemini 

postanowiła wykorzystać w niecodzienny sposób znany frazeologizm 

„czuć miętę” zarówno w sposób metaforyczny, jak i dosłowny. Na po-

czątku firmie zależało na zapoznaniu z pomysłem obecnych pracowni-

ków i zaangażowaniu ich do współtworzenia marki pracodawcy. W tym 

celu w porze nocnej, przed rozpoczęciem nowego tygodnia pracy, na te-

renie biura umieszczono urządzenia rozpylające miętowy aromat, 

a w kuchni pracownicy mieli do dyspozycji krzaki mięty. Osoby zatrud-

nione w Capgemini zostały również zaproszone do wzięcia udziału 

w konkursie na stworzenie hasła promującego kampanię. Nagrodzono 

m.in. hasła: Would you mint upgrading your career?, Będzie mięta mię-

dzy nami czy Wypij miętę. Poczuj smak. Obudź myśli. Podbij świat [Mi-

kulska, 2015: 33–35]. W konkursie wyróżniono także zdjęcia z moty-

wem mięty w zależności od wytyczonych kategorii, a nagrodzone prace 

zostały opublikowane na profilu firmy. Pracownicy bardzo chętnie włą-

czyli się w działania, pokazując tym samym swoje zainteresowanie 

i chęć wkładu w sukces przedsiębiorstwa.  

Innowacyjność w kreowaniu wizerunku  

pracodawcy: PZU SA i mBank 

Na tle ogólnych rozważań dotyczących innowacyjnych metod kreo-

wania wizerunku pracodawcy oraz ww. przykładów firm przodujących 

w tej dziedzinie warto przedstawić informacje o działalności EB 

w dwóch nowocześnie zarządzanych firmach na terenie Łodzi: Grupie 

Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupie PZU SA) 
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oraz mBanku. Aby zaprezentować podejście tych firm do innowacyjno-

ści w kreowaniu wizerunku pracodawcy, autorka przeprowadziła bada-

nia własne w formie wywiadu z przedstawicielami firm.  

Dla PZU i mBanku bodźcem do zastosowania innowacyjnych metod 

EB były rosnące oczekiwania przyszłych pracowników i pakiet korzyści 

proponowany przez konkurencję. Obie firmy dążą do stworzenia spój-

nego, pozytywnego wizerunku, który nie tylko przyciągnie wartościo-

wych, ambitnych i zmotywowanych kandydatów do pracy i stażystów, 

ale również pozwoli na ich utrzymanie w firmie przez dłuższy czas. Ko-

nieczne jest też poszukiwanie nowych rozwiązań, umożliwiających wy-

różnienie się na tle konkurencji.  

Przykładem jest akcja „Zasmakuj kariery w mBanku”, nawiązująca 

do kulinariów. Grupą docelową byli studenci rozpoczynający karierę 

w trakcie studiów w formie stażu. Jako podstawowe narzędzie kampanii 

wykorzystano stronę informacyjną BankoweTalenty.pl. Znalazły się na 

niej najważniejsze informacje, oprócz tego kandydat mógł dopasować 

program stażowy do swoich mocnych stron na podstawie gry autoselek-

cyjnej. mBank połączył tradycyjne działania online (informacje w me-

diach społecznościowych i na portalach pracy w postaci ofert pracy) 

z grywalizacją i bezpośrednim spotkaniem z kandydatami. Podczas spo-

tkań o nieformalnym charakterze m.in. przy foodtrucku oferującym bur-

gery dla łódzkich studentów i podczas wspólnego gotowania łatwiej było 

nawiązać kontakt. W efekcie rozmowa o np. rekrutacji i przebiegu stażu 

przebiegała bardziej naturalnie.  

W działalności marketingowej PZU innowacyjne działania EB stały 

się widoczne od 2013 r. Zapoczątkował je nowatorski spot, w którym 

kandydatka do pracy miała odgadnąć myśli kury. Podczas kolejnych 

kampanii położono nacisk na kompetencje pracownicze. Zaprezento-

wano cechy pozwalające na wyróżnienie się podczas rozmowy rekruta-

cyjnej, a w trakcie obecnej kampanii określanej jako #najlepszastrona 

skupiono się na poznaniu oczekiwań kandydatów odnośnie do procesu 

rekrutacji. Aktualny spot przedstawia niestandardowe zakończenie roz-

mowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydatka do pracy chwali pro-

fesjonalizm osoby rekrutującej, ale sugeruje również, że rekruter powi-

nien zadać jej konkretne pytanie, pozwalające na pokazanie jej swojej 

najlepszej cechy. Miało to zachęcić członków grupy docelowej do in-

terakcji i przedstawiania własnych propozycji pytań na rozmowie re-

krutacyjnej, dzięki którym mogliby pokazać swoje najlepsze cechy 

i kompetencje.  

Firmy stosują raczej własne pomysły na innowacyjne rozwiązania 

i konsultują je z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w kwestiach 

marketingowych. W działaniach obu przedsiębiorstw widać jednak 
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wpływy metod znanych za granicą: grywalizacji (gra autoselekcyjna na 

stronie mBanku; gra na stronie PZU – PrzyciagamyNajlepszych.pl) 

i story telling (wspólne spotkania kulinarne i robienie własnej pizzy). 

Można zatem zauważyć, że firmy zapożyczają, może czasem nieświado-

mie, rodzaj innowacji, ale jej forma jest dopasowana do aktualnie prze-

prowadzanej kampanii.  

Badanie dotyczyło również stosowanego przez firmy brandingu we-

wnętrznego. W mBanku organizowane są szkolenia dla pracowników na 

podstawie celów biznesowych wyznaczonych dla danego departamentu 

i kompetencji jego członków. Na terenie firmy cyklicznie odbywają się 

różne konkursy. Ostatnio przeprowadzono konkurs, w którym pracow-

nicy mogli się nawzajem nominować w różnych kategoriach (np. mene-

dżer, współpracownik, zespół projektowy). Laureaci pojechali w nagrodę 

na dwutygodniowy wyjazd do Japonii, podczas którego mieli okazję nie 

tylko zwiedzić Kraj Kwitnącej Wiśni, ale również poszerzyć swoją wie-

dzę merytoryczną. Podczas spotkania biznesowego z zarządem firmy 

Toyota dyskutowano m.in. o znaczeniu klienta dla przedsiębiorstwa. Po-

nadto pracownicy mBanku aktywnie współpracują z Uniwersytetem 

Łódzkim nie tylko podczas targów pracy, lecz także w ramach kierunku 

bankowość i finanse cyfrowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicz-

nym. Wspólnie z wykładowcami przygotowali plan studiów w oparciu 

o kluczowe kompetencje w dziedzinie bankowości i wymagania praco-

dawców. Oprócz tego pracownicy dzielą się własnym doświadczeniem 

oraz wiedzą w ramach zajęć prowadzonych na tym kierunku studiów.  

PZU również stosuje branding wewnętrzny. Pracownicy jako amba-

sadorzy firmy biorą udział w eventach organizowanych na uczelniach 

i w miejscach publicznych oraz w targach pracy. W myśl kampanii #naj-

lepszastrona PZU stara się zbierać informacje na temat potrzeb szkole-

niowych swoich pracowników i na tej podstawie organizuje szkolenia 

nie tylko z umiejętności adekwatnych do pracy w danym dziale, ale rów-

nież z umiejętności miękkich. Przykładowo pracownikom działu IT ofe-

rowane są ścieżki rozwojowe, które zawierają informację o dostępnych 

szkoleniach w zależności od zajmowanego stanowiska. Natomiast 

w dziale sprzedaży odbywają się warsztaty rozwojowo-szkoleniowe, na 

które składają się centrum rozwoju (Development Center), ocena 

360 stopni i coaching. Ponadto pracownicy mogą otrzymać dofinanso-

wanie do studiów podyplomowych i kursów językowych oraz inne be-

nefity pozapłacowe.  

Obie firmy wyróżniają się w obszarze EB, a działania podjęte w celu 

stworzenia wizerunku atrakcyjnego pracodawcy przyniosły pożądane 

efekty. Firmy zostały uhonorowane nagrodami za przeprowadzone kam-
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panie, zaobserwowały również większe zainteresowanie swoją działal-

nością. mBank zdobył tytuł Solidnego Pracodawcy roku 2014, nagrodę 

EB Stars za zeszłoroczną kampanię „Bankowe Talenty” w kategorii 

„Najlepsza kampania Employer Branding” oraz wyróżnienie za najlep-

szą stronę kariery. PZU także zostało wyróżnione podczas EB Stars 2015 

(wyróżnienie w kategorii „Najlepsza kampania Employer Branding”, na-

groda za najlepsze wykorzystanie social media oraz najlepsze wydarze-

nie offline). Obserwuje się również awans obydwu firm w studenckim 

rankingu „Pracodawca Roku” (AIESEC Polska) oraz rankingu „Idealny 

Pracodawca” (Universum) [Różańska, 2016]. 

Podsumowując przeprowadzone badanie: mBank i PZU budują swój 

wizerunek profesjonalnie na podstawie relacji z pracownikiem, preferen-

cji klientów i partnerów biznesowych. Firmy zwracają uwagę na otocze-

nie rynkowe i starają się dostosować do zachodzących zmian. Swoje 

kampanie wizerunkowo-rekrutacyjne przygotowują z uwzględnieniem 

nowinek technologicznych i aktualnych potrzeb grup docelowych, ko-

rzystając ze wsparcia firm marketingowych. Dzięki temu przeprowa-

dzane akcje są dopracowane pod każdym względem i odnoszą sukcesy. 

Zakończenie 

Obecna sytuacja na rynku pracy i rosnąca konkurencja wymagają od 

przedsiębiorstw świadomego kreowania własnej marki, wzbudzającej 

zainteresowanie, a przede wszystkim zaufanie odbiorcy. Przedsiębior-

stwa chcące zdobyć wysoką pozycję na rynku powinny być zatem przy-

gotowane na poszukiwanie i wprowadzanie nowych, nieszablonowych 

rozwiązań, które przyczynią się do wyróżnienia pracodawcy na rynku 

pracy, uzyskania miana „pracodawcy z wyboru” i tym samym zdobycia 

jak najbardziej wartościowych pracowników. Coraz częściej organizacja 

kreuje zewnętrzny obraz, wykorzystując zasięg internetowych kanałów 

komunikacyjnych typu social media i popularnych aplikacji, głównie 

Twittera, Facebooka i Snapchata. Strony informacyjne przedsiębiorstwa 

dbającego o innowacyjny branding często uzupełniane są o elementy gry-

walizacji. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi kształtowania wizerunku 

firmy jest szczególnie widoczne podczas wyboru metod komunikacji 

w kontakcie z przedstawicielami pokolenia Z, którzy są przyzwyczajeni 

do komunikacji online. Jednak nawet w tym przypadku klasyczne metody 

kreowania wizerunku pracodawcy, takie jak targi pracy czy wykłady, 

również są przydatne w przekazywaniu wiedzy merytorycznej i nadal 

praktykowane.  
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INNOVATIVE METHODS OF EMPLOYER BRANDING 

SUMMARY 

Due to increasing competition on the market and dynamic technological pro-
gress, the enterprises want to build a strong brand and achieve a competitive 
advantage. The unique image can be built with innovative solutions that allow 
to pay attention to the company and gain valuable candidates for work. The aim 
of the article is to present innovative methods of employer branding and their 
importance for the functioning of the company on the market. The above men-
tioned aspects are presented later in this article on the example of different com-
panies in the world, in Poland and also based on the own research. 

Keywords: employer branding, innovation, brand. 



 



 

http://dx.doi.org/10.18778/8088-614-8.11 

Aleksandra Mateńko 

Znaczenie innowacyjnych metod 

szkolenia pracowników  

we współczesnych organizacjach 

Streszczenie: w niniejszym artykule omówiono takie zagadnienia, jak: 
szkolenia pracowników oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, inno-
wacja i innowacyjność. Zilustrowano ich wzajemną zależność oraz wskazano 
efekty, jakie mogą osiągnąć organizacje dzięki wprowadzaniu innowacji do 
szkoleń pracowników.  

Szkolenia są ważne dla rozwoju zarówno organizacji, jak i jej pracowników. 
Stanowią niemalże namacalny dowód tego, że zasoby ludzkie w przedsiębior-
stwach to jeden z najistotniejszych elementów przyczyniających się do sukcesu 
firmy. W gospodarce opartej na wiedzy szkolenia pracowników są jedną z naj-
ważniejszych metod, dzięki którym organizacje mogą wciąż się doskonalić. 
Wprowadzanie innowacji do szkoleń jest potrzebne, by efektywność uczenia 
się rosła.  

Słowa kluczowe: innowacje, szkolenia, wiedza, rozwój, gospodarka oparta 
na wiedzy. 

Wstęp 

Problematyka innowacji w połączeniu z uczeniem osób dorosłych jest 

niezwykle istotna, gdyż w gospodarce opartej na wiedzy, w której funk-

cjonują dzisiejsze organizacje, to właśnie zasób posiadanych przez firmę 

informacji w dużym stopniu kształtuje jej przewagę konkurencyjną na 

rynku. W konsekwencji organizacjom coraz bardziej zależy na pozyska-

niu pracowników mających wiedzę oraz tych, którzy chcą tę wiedzę po-

głębiać [Sloman, 1997: 11]. Innowacyjne metody szkoleń pracowników 

są nierozerwalnie związane z postępem technologicznym, coraz wyższą 

świadomością społeczeństwa na temat efektywnego uczenia się, zmie-

niającymi się wymaganiami pracodawców wobec pracowników oraz 
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zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. Szkole-

nia odgrywają również dużą rolę w koncepcji zarządzania zasobami 

ludzkimi; jednym z podstawowych założeń tej koncepcji jest nieustanny 

rozwój pracowników [Wachowiak, 2004: 575]. Podczas innowacyjnych 

szkoleń wiedza jest przekazywana przystępnie i efektywnie. Dzięki in-

nowacjom szkolenia nie są nużące, niektóre z nich ucząc, jednocześnie 

bawią. Innowacjami często są techniki, które wspierają proces nauki, tak 

by wiedza była jak najlepiej przyswajalna.  

Rola szkoleń pracowników w organizacji 

Gospodarka oparta na wiedzy to taka, w której jednym z głównych 

i najważniejszych zasobów jest posiadanie informacji oraz dostęp do 

nich. Zjawisko to pojawiło się już w latach 80. XX wieku. Wtedy właśnie 

zaczęto doceniać rolę edukacji, która miała być podstawą wzbogacania 

się społeczeństwa w wiedzę zapewniającą szybszy rozwój gospodarki 

danego państwa. Pojawienie się i zakorzenienie na świecie gospodarki 

opartej na wiedzy miało niebywały wpływ na sposób funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Gospodarka przemysłowa, opierająca się na masowej, 

seryjnej produkcji artykułów zaczęła odchodzić do lamusa. Organizacje 

musiały radykalnie zmienić sposób funkcjonowania oraz zarządzania, by 

nadążyć za nieuniknionymi zmianami społeczno-gospodarczymi, a tym 

samym utrzymać się na rynku. Wraz ze zmianami zachodzącymi w oto-

czeniu organizacji zaczęła rosnąć również świadomość tego, że zwięk-

szenie umiejętności i wiedzy pracowników decyduje o sukcesie firmy.  

Szkolenie to „działanie mające na celu uzupełnienie lub pogłębienie 

wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz odpowiednich postaw pracow-

ników” [Wachowiak, 2004: 575]. Definicja wskazuje, że zjawisko szko-

lenia idealnie odpowiada wymaganiom stawianym przez gospodarkę 

opartą na wiedzy. Dzięki rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wyko-

rzystywaniu ich w praktyce pracownicy mogą nieustannie wnosić do 

firmy nową wartość, dzięki czemu konkurencyjność organizacji rośnie. 

Według Kocha szkolenie jest „(…) bardzo ważnym czynnikiem sukcesu 

firmy czy gospodarki narodowej” [Koch, 1997]. Szkolenia stanowią 

formę edukacji pozaformalnej, tzn. są realizowane „(…) poza progra-

mami kształcenia i szkoleniami prowadzącymi do uzyskiwania kwalifi-

kacji” [Szmidt, 2015: 135]. Oznacza to, że dopiero suma przebytych 

szkoleń może ułatwić zdobycie nowych kwalifikacji, natomiast pojedyn-

cze szkolenia pomagają w rozwijaniu wiedzy i umiejętności. 
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Z pojęciem szkoleń pracowników wiąże się również zagadnienie za-

rządzania wiedzą. Wiedza jest najważniejszym zasobem firmy, a upo-

wszechnianie jej np. poprzez szkolenia i wykorzystywanie jej w odpo-

wiedni sposób prowadzi do realizacji celów przedsiębiorstwa [Koch, 

1997: 301]. W organizacjach uczących się jednym z głównych elemen-

tów składowych jest wiedza, gdyż dzięki niej utrzymują się one na rynku. 

Dla organizacji kluczową wartość stanowią zasoby ludzkie. Dzięki od-

powiedniemu doborowi oraz przeprowadzaniu właściwych szkoleń 

zmieniają się postawy pracowników, poszerza się ich wiedza oraz umie-

jętności, które są potrzebne do osiągania przez nich wymaganych efek-

tów. Właściwie przeprowadzone szkolenie daje przedsiębiorstwu szansę 

na zniwelowanie liczby błędów popełnianych przez zatrudnionych. 

Dzięki temu firma oszczędza czas, który przeznaczyłaby na poprawianie 

pomyłek; oraz pieniądze, które musiałaby zapłacić pracownikowi za czas 

poświęcony na naprawianie błędów. Inwestowanie w poszerzanie wie-

dzy oraz rozwijanie umiejętności personelu potrzebnych do funkcjono-

wania organizacji zapewnia przedsiębiorstwu maksymalizację zysków 

i podnosi jego konkurencyjność [Huk, Eichstadt, 2009: 25]. Przeprowa-

dzanie szkoleń może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy zarówno 

w jej otoczeniu, jak i w wewnętrznych strukturach. Potencjalni pracow-

nicy, którzy mogą wnieść do przedsiębiorstwa wysokiej jakości pracę, 

chętniej podejmą współpracę z firmą, która troszczy się o rozwój kom-

petencji i umiejętności zatrudnianych osób. Jeżeli firma wspiera rozwój 

zatrudnionych, może zatrzymać najlepszych pracowników, którzy mają 

istotny wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój.  

Szkolenia są czynnikiem motywującym dla pracowników. Dzięki 

szkoleniom pracownicy mogą być bardziej zaangażowani w pracę, a tym 

samym realizować cele firmy. Zdarza się, że pracownicy nieuświadamia-

jący sobie aspiracji organizacji uważają wykonywanie swoich obowiąz-

ków za bezcelowe, co prowadzi do wypalenia zawodowego. Pracownik 

staje się wówczas nieefektywny. Szkolenia pomagają zapobiegać tego 

rodzaju sytuacjom. Szkolenia pracowników częściowo zaspokajają po-

trzebę samorealizacji, mogą wpływać na tworzenie się nowych, wyróż-

niających kompetencji pośród zasobów ludzkich, które wcześniej nie zo-

stały odkryte. Bywają też bodźcem dla pracowników do dalszego, już 

samodzielnego rozwoju. To wartość dla firmy – nie będzie musiała sama 

inwestować, zrobi to pracownik.  

Atmosfera panująca w organizacji również ma szansę się polepszyć, 

gdyż uczestniczący w szkoleniach pracownicy mogą zyskać poczucie, że 

firma dba o ich rozwój [Dajczak, Kijewska, 2008]. Uczestnicy szkolenia, 

pracując w zespole, mogą nawiązać relacje, które wzmocnią organizację 
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od wewnątrz i stworzą atmosferę sprzyjającą powstawaniu nowych roz-

wiązań, efektywnej pracy oraz sprawniejszemu realizowaniu celów 

przedsiębiorstwa. Więzi, które nawiążą się podczas pracy zespołowej, 

mają szansę zniwelować liczbę konfliktów między pracownikami.  

Przeprowadzanie odpowiednich szkoleń może przyczynić się do 

znacznego wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Dzięki nim pra-

cownicy zdobywają odpowiednią wiedzę, opanowują techniki i umiejęt-

ności kreatywnego myślenia, co zapewnia więcej innowacyjnych roz-

wiązań oraz tworzenie nowych, lepszych idei. Wiedza, którą pracownicy 

zdobywają podczas szkoleń, może być zbliżona lub identyczna z wiedzą 

pracowników innych firm działających w konkurencyjnej branży. Sposób 

jej wykorzystania bywa jednak zupełnie inny w poszczególnych organiza-

cjach, a to z kolei stanowi zalążek niekonwencjonalnych rozwiązań.  

Dzięki szkoleniom pracownicy uczą się wyciągać wnioski oraz ana-

lizować różne sytuacje dotyczące interesów firmy i procesów w niej za-

chodzących. Łatwiej jest im też zaakceptować zmiany w organizacji 

i w nich uczestniczyć, dzięki czemu firmy są bardziej elastyczne w sto-

sunku do nadchodzących przemian. Pracownicy stają się mniej oporni na 

nieuniknione zmiany, gdyż szkolenie ich do tego przygotowuje – nie jest 

to dla nich nowe, szokujące zjawisko. W trakcie warsztatów lub wykła-

dów mogą zostać przeprowadzone ćwiczenia, podczas których uczest-

nicy analizują nowe koncepcje planowane w firmie i przewidują, co się 

wydarzy, jeśli organizacja podejmie takie działanie. Dzięki temu firma 

może zyskać dodatkowe opinie oraz uwagi na dany temat od osób, które 

dobrze znają organizację, ponieważ w niej pracują. Podczas szkoleń od-

bywają się ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy wzmacniają umiejętność 

właściwej komunikacji, co wzmaga chęć podejmowania dialogu i dys-

kusji w umiejętny, profesjonalny sposób. W trakcie treningów grupo-

wych wartością dodaną do treści merytorycznych może być nauka ak-

tywnej pracy w zespole.  

Uczestnictwo w szkoleniach pracowników to również okazja do prze-

rwania nieuniknionej rutyny dnia pracy. Dzięki odbywającym się w fir-

mie szkoleniom przerwany zostaje codzienny plan pracy, pojawia się 

nowy element w starych obowiązkach. Dzięki wdrożeniu zmian organi-

zacyjnych w przedsiębiorstwie pracodawca może przełamać rutynę 

i wprowadzić nowości, które przyczynią się do bardziej wydajnego funk-

cjonowania organizacji.  

Determinantą skuteczności procesu szkolenia jest osoba trenera. To 

od niego zależy, jakie informacje trafią do uczestników, jakie ćwiczenia 

praktyczne zostaną wykonane, czy szkolenie będzie interesujące i pro-

wadzone w przystępny sposób.  
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W modelu tzw. drabiny kompetencji, która określa poziom wiedzy 

i umiejętności trenera, wyróżnia się cztery rodzaje kompetencji trener-

skich. Trener nieświadomy kompetencji nie wie, że jest niekompetentny 

(np. nie ma wystarczającej wiedzy lub nie potrafi prowadzić szkolenia). 

Trener świadomy niekompetencji zdaje sobie sprawę, że ma niedobór 

wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie. Trener ze świadomością 

kompetencji dzięki swoim działaniom posiadł większe umiejętności 

i jest świadomy metod, które stosuje w pracy. Ostatni typ trenera to taki, 

któremu nie sprawia trudności prowadzenie szkoleń i który ma bardzo 

wysokie kompetencje. Jest to najwyższy szczebel w omawianym sche-

macie. Trener znajdujący się na ostatnim etapie ma duże doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń i bogatą wiedzę, której efektywne przekazywa-

nie nie stanowi dla niego żadnego problemu [Rae, 2006: 27].  

Na skuteczność szkoleń oddziałują bariery mogące wystąpić w ko-

munikacji pomiędzy trenerem a uczestnikami szkolenia. W znacznym 

stopniu utrudniają one przyswajanie wiedzy, a tym samym negatywnie 

wpływają na jakość szkolenia i poprawianie się wyników pracy pracow-

ników. Wyróżnia się cztery grupy barier w komunikacji. Pierwszą 

jest język, czyli umiejętność formułowania zrozumiałych wypowiedzi 

zarówno przez trenera, jak i uczestników szkolenia. Dzięki odpowied-

niemu doborowi słownictwa uczestnicy szkolenia oraz trener mogą unik-

nąć nieporozumień związanych z przekazywaniem i odbiorem treści pre-

zentowanych podczas szkolenia. Drugą barierą jest sposób mówienia 

– najczęściej dotyczy to trenera. Istotne jest, żeby słowa pasowały do 

tego, w jaki sposób trener się zachowuje, żeby znał się na tym, o czym 

mówi, i wystrzegał się traktowania grupy z góry. Kolejną barierą są 

czynniki psychologiczne oddziałujące na odbiorców, np. przymuszenie 

kogoś do udziału w szkoleniu, nieśmiałość słuchacza, która paraliżuje 

go, gdy musi zabrać głos podczas szkolenia, różne statusy w organizacji 

– pracownicy mogą niechętnie wyrażać szczere opinie w obecności prze-

łożonych. Ostatnią barierą jest środowisko, czyli wpływ na uczestników 

takich zjawisk, jak np. hałas, nieodpowiednia temperatura, zbyt mało 

przerw. Czynniki środowiskowe są barierą, którą można zniwelować. 

Wystarczy, że trener będzie obserwował zachowania grupy i odpowied-

nio na nie reagował [Rae, 2006: 200–202]. 

Skuteczność wykorzystanej metody szkoleń powinna zostać poddana 

pomiarowi na czterech poziomach: reakcji, wiedzy, zachowań i rezulta-

tów [Czapla, 2011: 71]. Mierzy się jakość szkolenia pod względem mery-

torycznym, tzn. czy jego treść została zrealizowana zgodnie z założeniami, 

czy zapewnione zostały materiały szkoleniowe oraz jak przebiegała orga-

nizacja szkolenia. Mierzenie poziomu wiedzy ma wykazać, jakie są mery-

toryczne efekty przeprowadzonych zajęć. Pomiar poziomu zachowań 
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daje odpowiedź, czy i w jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte na 

szkoleniu są wykorzystywane w praktyce. Pomiar rezultatów to badanie 

tego, jakie korzyści odniosła organizacja z zainwestowania kapitału 

w podniesienie kwalifikacji pracowników [Czapla, 2011: 75]. Dzięki 

kompleksowemu podejściu do oceny szkolenia wiarygodność wyniku 

końcowego jest bardzo wysoka. Zaprezentowana powyżej metoda oceny 

szkolenia to proces długofalowy i wysoce zaawansowany, gdyż wymaga 

bieżącego monitorowania zmian zachodzących tuż po zakończeniu zajęć 

i po upływie dłuższego czasu.  

Innowacyjność w działalności szkoleniowej 

Kiedyś szkolenia kojarzyły się ze sztywną, uniwersalnie obowiązu-

jącą formą, mianowicie: na sali szkoleniowej słuchacze siedzieli zazwy-

czaj na wprost trenera, który był ekspertem w danej dziedzinie szkole-

niowej i przez kilka godzin opowiadał o konkretnym zagadnieniu. Takie 

szkolenia często były mało efektywne, a materiał na nich omawiany mu-

siał być raz jeszcze powtarzany przez uczestników. Teraz wiedza doty-

cząca funkcjonowania ludzkiego umysłu jest coraz większa (np. wiemy, 

jak długo dorosły człowiek może się skupić) i do tego są dostosowywane 

szkolenia. Nowoczesna gospodarka opiera się na wiedzy, a bycie firmą 

konkurencyjną wynika z umiejętnego zastosowania tej wiedzy. „Praco-

dawcy współzawodniczą ze sobą w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu pra-

cowników dysponujących wiedzą” [Sloman, 1997: 11]. Oznacza to, że 

zasoby ludzkie stają się coraz cenniejsze dla przedsiębiorców. Naprze-

ciw takim wymaganiom wychodzą innowacyjne formy szkoleń. Innowa-

cje w szkoleniach to przełomowe, nowe, niekonwencjonalne rozwiąza-

nia w metodach i technikach przekazywania wiedzy. 

Innowacje w szkoleniach opierają się na założeniach aktywizującego 

podejścia do przekazywania wiedzy. W procesie nauczania ważny jest 

uczeń, jego tempo pracy, tok rozumowania, sposób, w jaki najprzystęp-

niej zdobywa wiedzę. Czynnikiem odróżniającym takie podejście od tra-

dycyjnego jest wzmożona aktywizacja uczestników szkolenia. Mają oni 

doświadczać, wykonując określone ćwiczenia, popełniać błędy, dysku-

tować, a nawet eksperymentować z danym zagadnieniem. „Gdy wiedzę 

zdobywa się w trakcie działania, nie ma rozbieżności między tym, co się 

wie, a tym, co się robi” [Pfeffer, Sutton, 2002: 31]. Aktywizujące podej-

ście do nauczania jest zalecane zazwyczaj w pracy z dorosłymi [Kozak, 

Łaguna, 2009: 22–23]. Umożliwia ono wprowadzanie innowacyjnych 

metod w szkoleniach pracowników. Innowacje mogą przejawiać się na 

różnych etapach szkolenia. Innowacyjny może być pomysł na wystrój 
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sali szkoleniowej i stworzenie odpowiedniej atmosfery (np. dekoracja po-

mieszczenia nawiązująca do tematu szkolenia i odtwarzanie muzyki 

w trakcie trwania ćwiczeń), pomysł na przygotowanie materiałów szkole-

niowych, pomysł na strój trenera, a nawet uczestników szkolenia. Podczas 

szkolenia może być niewątpliwie mnóstwo innowacyjnych pomysłów, 

jednak nie należy zapominać o głównym celu wprowadzania innowacji do 

nauczania: stworzeniu możliwości bardziej efektywnego uczenia się. 

Pisząc o roli innowacji w szkoleniach pracowników, nie sposób pomi-

nąć opcji wykorzystania najnowszych technologii jako metody przekazy-

wania wiedzy. Przykładowo e-learning „(…) jest najczęściej kojarzony 

z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest 

komputer, dlatego przyjęło się nazywać tę formę nauki distance lear-

ning, w którym nie ma fizycznego kontaktu z nauczycielem” [Lear-

ning.pl]. Ta forma szkolenia wymaga od uczestnika jedynie dostępu 

do komputera oraz internetu, a czas i miejsce edukacji są dowolne. Po-

dobnym przykładem wykorzystania nowych technologii w szkoleniach 

pracowników są audiobooki. Cały materiał szkoleniowy zawarty jest 

w formie przygotowanej do odsłuchu np. na komputerze lub w telefonie. 

Pracownicy mogą uczestniczyć w takich szkoleniach o dowolnej porze, 

w dowolnym miejscu, a także powracać do treści, które były dla nich 

niezrozumiałe, dowolną liczbę razy. Ta forma nauczania pozwala także 

przełożonym na monitorowanie postępów zdobywania wiedzy przez pra-

cowników. 

Przykładem innowacyjnych rozwiązań w szkoleniach pracowników 

jest idea grywalizacji. Grywalizacja to forma uczenia się poprzez granie, 

zawiera zarówno elementy rozrywki, jak i nauki. Dzięki temu, że uczest-

nik szkolenia gra, bierze udział w przeprowadzanym szkoleniu. Ta forma 

nauczania pobudza emocje szkolonych, co ułatwia zapamiętywanie, po-

zwala też na popełnianie błędów i eksperymentowanie. Przykładem 

firmy, która szkoliła pracowników metodą grywalizacji, jest Grupa PZU. 

W tym celu stworzono platformę Inspiratorium Menedżer 2.0, dzięki 

której kadra menedżerska Grupy PZU miała rozwijać swoje kompetencje 

przywódcze. Z pomocą specjalnie zaprojektowanej gry uczestnicy szko-

lenia mogli zdobywać wiedzę poprzez zabawę i z poczuciem dobrowol-

nego samokształcenia swoich umiejętności (metoda rozwoju pull). 

Efekty tego przedsięwzięcia były takie, że po upływie 2 miesięcy od uru-

chomienia platformy korzystała z niej połowa grupy docelowej, dla któ-

rej została stworzona. Liderzy wspomnianego projektu uważają, że od-

nieśli sukces, wprowadzając tak innowacyjne rozwiązanie do swojego 

systemu szkoleń pracowników [Gamfi.pl]. 

Terapię prowokatywną, której twórcą jest Farrelly, wykorzystują co-

ache, trenerzy, terapeuci oraz doradcy. W Polsce jest to jedna z nowszych 
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metod prowadzenia szkoleń. Polega na udzielaniu porad, wskazówek, 

pomocy w sposób prowokatywny. „Terapia prowokatywna mówi, że lu-

dzie są bardziej odporni, niż może się to wydawać. Ludzie noszą w sobie 

o wiele więcej stanowczości, siły i poczucia humoru, niż można sądzić, 

kiedy mówią o swoich problemach. Potrafią wiele wytrzymać” [Hollan-

der, Wijnberg, 2008: 14]. Istotne jest, by osoba prowadząca szkolenie nie 

uważała uczestników za osoby z wyjątkowymi poglądami czy proble-

mami, a ich doświadczenia przyjmowała za uniwersalne. „W podejściu 

prowokatywnym jest kładziony nacisk na to, jak bardzo jesteśmy tacy 

sami” [Hollander, Wijnberg, 2008: 13]. Coach lub trener prowadzący 

spotkanie przerywają klientom, podają niezobowiązujące przykłady 

z własnego doświadczenia, a także pokazują, że problemy, z którymi bo-

rykają się jego klienci, są nieznaczące. Prowokowanie uczestników 

szkolenia do różnych, często nieprzyjemnych oraz bolesnych przemy-

śleń, a także przeżywania skrajnych emocji ma pobudzić wykorzystywa-

nie przez klientów swobody myślenia. Szkolenia czy sesje coachingowe 

prowadzone w nurcie prowokatywnym nie są jednak przygnębiające. Za-

równo trener, jak i uczestnicy bardzo dużo się śmieją, by niwelować na-

rastające napięcie wynikające z rozmów o problemach.  

Szkolenia inscenizowane to kolejny przykład innowacyjnych rozwią-

zań mających podnieść efektywność uczenia się dorosłych. Polegają one 

na odgrywaniu przez wszystkich lub części uczestników szkolenia scen 

powiązanych z problematyką spotkania. Scenki są często nagrywane po 

to, aby ich uczestnicy mogli je obejrzeć, przeanalizować i wyciągnąć 

wnioski. Dzięki inscenizacji uczestnicy mogą nie tylko lepiej zrozumieć 

temat, lecz również zaobserwować, w jaki sposób oni sami i inni reagują 

w danej sytuacji, a następnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Po-

służenie się metodą inscenizacji podczas szkolenia ułatwia uczestnikom 

zastąpienie postaw niepożądanych pożądanymi [Aleksandrzak, 2015]. 

Metodą szkoleń zaliczaną do grupy innowacyjnych jest tzw. myślenie 

wizualne. Roam, autor książki Narysuj swoje myśli, definiuje myślenie 

wizualne jako „(…) wykorzystywanie umiejętności widzenia – zarówno 

faktycznego, jak i korzystania z wyobraźni – w celu identyfikowania po-

mysłów, do których nie da się dotrzeć innymi drogami, szybkiego i intu-

icyjnego opracowywania tych pomysłów, a następnie przedstawiania ich 

innym ludziom w taki sposób, aby ci po prostu je »złapali«” [Tomaszew-

ski, 2013]. Myślenie wizualne ma ułatwiać rozwiązywanie problemów 

oraz upraszczać prezentowanie informacji. Metoda ta polega na rysowa-

niu, poczynając od map myśli, a kończąc na najprostszych obrazkach 

składających się np. jedynie z kółek i kresek. Wizualne porządkowanie 

informacji pomaga precyzować myśli, wizje czy pomysły. Z tej metody 

może korzystać każdy, bez względu na to, czy umie rysować czy nie. 
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Myślenie wizualne jest skuteczną metodą kreowania, tworzenia, uczenia 

się i rozwiązywania problemów, gdyż wykorzystuje partie mózgu odpo-

wiadające za emocje oraz kreatywność. Używa się go w wielu dziedzi-

nach biznesu oraz nauki (tworzenie diagramów, wykresów, map myśli, 

interfejsów) [Tomaszewski, 2013]. 

Dzięki innowacyjnym formom szkoleń uczenie się pracowników 

staje się bardziej efektywne: potrzebują mniej czasu na zrozumienie 

i przyswojenie danego zakresu wiedzy, gdyż podczas szkolenia zostaje 

użytych więcej bodźców wpływających na uczących się. Szkolenia pra-

cowników oparte na innowacjach są ciekawsze od tych, w których trener 

posługuje się podstawowymi schematami nauczania. Innowacyjne szko-

lenia mogą również przyczynić się do szybszego zdobycia wiedzy po-

przez silniejsze, praktyczne doświadczanie omawianych zagadnień, 

gdyż podczas ćwiczeń nierzadko wykorzystywane są zadania wywołu-

jące silne emocje u uczących się. 

Doświadczenie szkoleniowe firmy Vibematters 

Firma Vibematters to kreatywna agencja reklamowa. Przygotowuje 

projekty graficzne – zarówno kompleksowe, całych linii produktowych 

czy też kompletnej identyfikacji wizualnej, jak i pojedynczych rzeczy: 

magazynów informacyjnych, katalogów, plakatów, ulotek, wizytówek, 

a także teczek czy folderów. Vibematters dostosowuje środki wyrazu do 

określonych grup docelowych, dba o spójność materiałów wychodzących 

z firm klientów i przygotowuje dostarczone materiały do druku. Agencja 

pracuje kreatywnie – stwarza projekty od podstaw, łącznie z treścią me-

rytoryczną, albo buduje przekaz na podstawie sugestii klienta [Vibemat-

ters.com]. Oprócz działań marketingowych firma szkoli pracowników 

dużych i małych firm oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego.  

Wojciech Kurzyk, współzałożyciel Vibematters, to trener specjali-

zujący się w szkoleniach dotyczących szeroko pojętej komunikacji, ob-

sługi klienta, obsługi klienta na targach i motywacji. Jest laureatem 

kilku wyróżnień literackich, publikował swoje artykuły m.in. w „Tyglu 

Kultury”, przygotowuje wywiady dla prasy oraz przed kamerami [Vi-

bematters.com]. Kurzyk był prelegentem podczas Łódzkiego Powsta-

nia Witalnego 3.0, które odbyło się w marcu 2016 r. Vibematters jest 

współorganizatorem szkoleń serii NetworKING odbywających się na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowała spotka-

nia m.in. z Karolem Okrasą (temat: budowa marki osobistej), dyrektor 
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Andel’s Hotel Łódź Anną Olszyńską i wicedyrektor Katarzyną Szymań-

ską, jedną z najbardziej doświadczonych osób w Polsce z zakresu kryzy-

sowego PR, byłą dziennikarką TVP, Anną Garwolińską. 

Celem indywidualnego wywiadu pogłębionego przeprowadzonego 

z właścicielem firmy Wojciechem Kurzykiem było określenie roli, jaką 

odgrywają szkolenia w organizacji i wśród pracowników oraz funkcji 

innowacji w szkoleniach. Zdaniem respondenta szkolenia spełniają funk-

cję motywacyjną oraz wiążą pracowników z organizacją na poziomie 

profesjonalnym. Dają więcej motywacji w codziennej pracy. Pokazują, 

że można nauczyć się pracować z innymi osobami bez względu na uprze-

dzenia czy na to, jak się układają sympatie wobec grupy. To silne narzę-

dzie jednoczenia, ale pod szyldem profesjonalizmu. 

Respondent podał szereg korzyści, dla których opłaca się firmom or-

ganizować szkolenia, m.in.: do przedsiębiorstwa po odbytym szkoleniu 

powraca zmotywowany pracownik, który zyskał świadomość, czym jest 

profesjonalizm, a sama organizacja zdobywa sporą wiedzę teoretyczną 

i praktyczną. Gdy szkolenie jest warsztatem, firma zyskuje konkretne 

rozwiązania i narzędzia. Co więcej, można zaobserwować, jak grupa pra-

cowników jednoczy się w imię profesjonalizmu. 

Szkolenia w firmach coraz częściej mają charakter jednostkowy, 

np. szkolenia z medytacji, taniego latania. Takie szkolenia nie wnoszą 

wiedzy istotnej dla organizacji, ale dają dużo pracownikowi – pozwalają 

mu się rozwijać, co oznacza, że organizacja troszczy się o niego nie tylko 

na płaszczyźnie zawodowej. Szkolenia często przełamują niepewność 

siebie pracowników. Na co dzień pracownicy zazwyczaj nie są proszeni 

o zabranie głosu, nikt nie pyta ich o zdanie, a podczas szkoleń mogą wy-

powiedzieć się na forum. Może się zdarzyć, że pracownik do tej pory 

anonimowy w firmie okazuje się osobą bardzo ciekawą. Jeżeli w szkole-

niu uczestnicy prezes, to pracownicy mogą go lepiej poznać. Efektyw-

ność szkolenia zależy od tego, czego oczekuje organizacja.  

Z doświadczenia firmy Vibematters, która prowadzi szkolenia w kor-

poracjach i w szkołach, wynika, że w tej chwili najbardziej efektywną 

formą jest warsztat, tzn. przekazywanie wiedzy przez prowadzącego 

w formie ćwiczeń. Firmy zgłaszające do organizacji, której współwłaści-

cielem jest Kurzyk, często same proszą, aby przeprowadzić dla nich 

szkolenie w formie warsztatu. Poza tym warsztat jest bardzo wygodną 

formą dla samego prowadzącego, gdyż może on już w trakcie szkolenia 

sprawdzić, ile pracownicy się nauczyli. Podczas praktycznych ćwiczeń 

wykonywanych przez szkolonych najlepiej widać, które umiejętności 

zostały już opanowane, a nad którymi trzeba jeszcze popracować. Po 

warsztacie trener wie dokładnie, z jaką wiedzą i umiejętnościami uczest-

nicy wychodzą. Co istotne, forma warsztatowa zakłada rozmowę między 
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trenerem i uczestnikami. Dzięki temu szkoleniowiec ma kontrolę nad 

tym, czy wszystko jest zrozumiałe, czy może jednak musi pewne zagad-

nienie wytłumaczyć w inny sposób lub doprecyzować, co np. w przy-

padku wykładu jako formy szkolenia jest utrudnione.  

Respondent stwierdził, że innowacje w szkoleniach wiele osób defi-

niuje jako przekazywanie wiedzy w nowy sposób. Kurzyk zgodził się 

z twierdzeniem, że można coś starego powiedzieć po nowemu. Dodał 

jednak, że innowacyjność może być też postrzegana jako najnowsza por-

cja wiedzy z danego obszaru i że w swojej firmie stara się wprowadzać 

innowacje na jeszcze innej płaszczyźnie. Próbuje upowszechnić zwy-

czaj, by podczas szkolenia uczestnicy otrzymywali tzw. totem. Totem to 

materialna rzecz (np. figurka), która ma przypominać uczestnikowi o od-

bytym szkoleniu i o tym, czego się wtedy nauczył. Pomysł narodził się 

w USA. W Stanach Zjednoczonych odbyło się szkolenie dotyczące mo-

tywacji, pokazujące osobom nieśmiałym, jak wyjść do ludzi. Uczestnicy 

szkolenia dostali małe trupie czaszki zrobione z papierowej masy. Na 

sali szkoleniowej znajdował się stół, na którym leżało wiele różnych 

ozdób: cekiny, nitki, koraliki itp. Pod koniec tego trudnego, psycholo-

gicznego szkolenia dotyczącego wychodzenia ze strefy komfortu, do-

wiadywania się prawdy o sobie uczestnicy zostali poproszeni o ozdobie-

nie czaszek, które otrzymali na początku. Powstały ciekawe, kreatywne 

projekty. Uczestnicy zanieśli te czaszki do domów jako symbol swojej 

odwagi, tego, że na szkoleniu, na którym pozostałe osoby były dla nich 

obce, udało im się podzielić się swoimi tajemnicami i niekomfortowymi 

informacjami na swój temat. Kurzyk entuzjastycznie odnosi się do po-

mysłu, by po szkoleniu uczestnikowi nie zostawał jedynie notes i długo-

pis, ale totem, który będzie przypominał, czego uczestnik dokonał pod-

czas spotkania.  

Innowacją może być również miejsce szkolenia, jednak wybierając 

je, trener powinien zachować ostrożność. Może się bowiem zdarzyć, że 

uczestnicy lepiej zapamiętają, że świetnie bawili się na szkoleniu prze-

prowadzanym w Wieliczce, niż samą treść szkolenia. Innowacją w szko-

leniach dla pracowników jest również zdaniem Kurzyka włączenie do 

nich elementów wartościowych dla rozwoju osobistego pracowników, 

niekoniecznie nawet związanych z tym, czym zajmują się w pracy. To 

niezwykle ciekawy element, gdyż poza rozwojem kwalifikacji pracow-

niczych uczestnicy szkolenia rozwijają i poznają samych siebie. Ktoś, 

kto projektuje szkolenie, powinien pomyśleć o uczestnikach nie tylko 

jako o pracownikach, lecz również jako o jednostkach.  

Respondent uważa również, że innowacją jest posiadanie w ofercie 

szkoleń bezdyskusyjnie przydatnych. Przykładowo szkolenie pt. Bądź 
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szczęśliwy w życiu nie dla wszystkich będzie użyteczne. Ktoś może od-

powiedzieć: „Przecież jestem szczęśliwy, nie potrzebuję takiego szkole-

nia”. Inaczej będzie, gdy ta sama firma zaoferuje szkolenie uczące, 

w jaki sposób tanio latać po świecie, na którym uczestnik dowie się, jak 

kupić bilet do Nowego Jorku za 300 złotych. Nie można powiedzieć, że 

jest to wiedza, którą ludzie powszechnie mają i z niej korzystają. Zdaniem 

Kurzyka, gdyby zestawić szkolenia o szczęściu i o tanich lotach, dużo wię-

cej osób zapisałoby się na szkolenie o tanich lotach, ponieważ jest ono 

bardziej praktyczne i mierzalne. W odczuciu respondenta innowacje 

można postrzegać jako szkolenie, które jest bezdyskusyjnie potrzebne.  

Kurzyk uważa, że nie ma ograniczeń w zakresie wprowadzania inno-

wacji w szkoleniach. Nawet szkolenia nastawione na zdobywanie wy-

soce praktycznych umiejętności mogą zawierać element innowacyjności. 

Dla unaocznienia opisywanego zjawiska respondent posłużył się przy-

kładem szkoleń z księgowości. Wiedza przekazywana podczas szkoleń 

jest praktyczna, a samo szkolenie to szkolenie tzw. kierunkowe. Gdyby 

on sam dostał zlecenie, żeby przeprowadzić szkolenie z księgowości, sta-

rałby się wprowadzić do niego element innowacyjny, np. chciałby zmie-

nić opinię ludzi, że takie szkolenie zawiera w sobie jedynie komponenty 

ścisłej wiedzy. Kurzyk zapytałby zlecającego przeprowadzenie szkole-

nia, czy księgowi, których zatrudnia, są tak samo dobrze wykwalifiko-

wani w zakresie księgowości jak w budowaniu relacji z klientem. Jeśli 

nie, drugą częścią szkolenia byłoby przekazanie wiedzy, w jaki sposób 

nawiązywać i podtrzymywać owe relacje. Kurzyk jest pewien, że nie-

wiele szkoleń dla księgowych zawiera taki przekaz. Respondent uważa, 

że taki zabieg jest również swego rodzaju innowacją. W zasadzie każde 

szkolenie, jakie klient sobie zażyczy, może być wzbogacone w element 

innowacyjności.  

Respondent uzupełnił omawiane zagadnienie w następujący sposób: 

„Dla organizacji innowacyjne szkolenia są szansą na pokazanie pracow-

nikom, iż traktuje ich ona nie tylko jako ważny aspekt funkcjonowania 

firmy, lecz również iż troszczy się o nich jako o jednostki. Pracownicy 

organizacji powinni być bardzo zadowoleni ze szkoleń, jeżeli szkolenie 

ma dwa komponenty: przekazuje wiedzę potrzebną w pracy i wiedzę 

dla nich jako jednostki, która przyda im się w życiu”. Poziom innowa-

cyjności szkolenia zależy oczywiście od potrzeb szkoleniowych, które 

wskazuje pracodawca, oraz od tego, jaką ma wiedzę o tym, czego jego 

pracownicy potrzebują się nauczyć, by organizacja działała bardziej 

efektywnie. 

Zlecając szkolenie, powinno się rozumieć, czym dla organizacji bę-

dzie innowacyjność w nauczaniu jej pracowników i w jaki sposób wpły-
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nie to na cele, które chce się osiągnąć. Jeżeli innowacyjność w szkole-

niach pojmuje się jako najlepsze w danym momencie szkolenie dla sie-

bie, to każda firma powinna mieć innowacyjne szkolenia, a nie tylko te 

firmy, które w swoich działaniach są innowacyjne. Kurzyk wyróżnił dwa 

źródła inspiracji do szkoleń. Czasami realna sytuacja w życiu obnaża 

fakt, że ktoś nie potrafi się zachować. Trener widzi w tym potencjał, za-

uważa miejsce na dołożenie wiedzy i pokazanie ludziom, że są nieprofe-

sjonalni, a mogliby być. Czasami widzi, że ktoś nie ma narzędzia, by 

poradzić sobie z daną sytuacją. Drugie, nieocenione źródło inspiracji to 

internet, który dostarcza wiedzy, co dzieje się na rynku szkoleniowym nie 

tylko w Polsce, ale też na świecie. Jest mnóstwo ciekawych szkoleń, które 

skłaniają Kurzyka do myślenia o tym, w jaki sposób to, czego się dowie-

dział, można przełożyć na polskie realia i wykorzystać w szkoleniach.  

Podsumowanie 

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z respondentem oraz da-

nych z literatury można wysnuć wniosek, że pojęcia „innowacyjność” 

i „innowacyjne szkolenia” są definiowane bardzo podobnie. Definicje 

innowacji w literaturze przedmiotu odnoszą się do kreacji nowych zja-

wisk, reformy, a także udoskonalenia dotychczas obwiązujących norm 

i prawidłowości. Kurzyk, praktyk wdrażania innowacji w szkoleniach, 

definiuje je jako podawanie wiedzy w nowy sposób oraz jako najnowszą 

porcję wiedzy z danej dziedziny. Innowacyjne szkolenia rozpatrywane 

ze strony teoretycznej określane są w literaturze jako przełomowe, nowe, 

niekonwencjonalne rozwiązania w metodach i technikach przekazywa-

nia wiedzy, a opierają się na aktywizującym podejściu do przekazywania 

wiedzy. Kurzyk definiuje je podobnie, dodając, że włączenie do szkole-

nia elementów wartościowych dla rozwoju osobistego pracowników 

również jest w jego odczuciu innowacyjnym szkoleniem pracowników. 
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THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE  
TRAINING METHODS FOR EMPLOYEES  

IN MODERN ORGANIZATIONS 

SUMMARY 

This article discusses issues such as employee training and its impact on the 
functioning of the organization, innovation and innovativeness. It illustrates 
their interdependence and shows the effects that organizations can achieve by 
introducing innovations to employee training. 

Trainings are important for the development of both the organization and its 
employees. They constitute almost tangible proof that human resources in busi-
nesses are one of the most important factors to contributing the company’s suc-
cess. In a knowledge economy, employee training is one of the most important 
methods thanks to which organizations can continue to improve. Incorporating 
innovation into training is essential for learning effectiveness to grow. 

Keywords: innovation, training, knowledge, development, knowledge-
based economy. 
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Katarzyna Sowa 

„Młodzi w Łodzi” – przepis na 

nieschematyczną kreację ścieżki 

zawodowej 

Streszczenie: młodzi ludzie poszukujący najlepszej drogi rozwoju swoich 
pasji, zainteresowań i talentów często czują się zagubieni. Nie wiedzą, jak zna-
leźć dla siebie najbardziej wartościowe miejsca pracy. Program „Młodzi w Ło-
dzi” stwarza przestrzeń do spotkania pracodawców z młodymi ludźmi oraz do 
zaprezentowania przez nich innowacyjnych pomysłów na biznesplan. Takie ini-
cjatywy sprawiają, że studenci widzą nowe perspektywy i możliwości wykorzy-
stania swojego potencjału w regionie łódzkim. Dzięki projektom realizowanym 
w ramach programu młodzi ludzie dowiadują się, że kreatywność w działaniu, 
proaktywna postawa i zaangażowanie to klucz do sukcesu. Program „Młodzi 
w Łodzi” promuje inicjatywy studentów i absolwentów oraz wspiera ich wejście 
na rynek pracy, co przyczyna się do zmiany wizerunku Łodzi jako miasta 
z ogromnym potencjałem twórczym. W niniejszej publikacji przedstawiono 
program „Młodzi w Łodzi” oraz skrót najnowszego badania ewaluacyjnego 
kampanii prowadzonej w ramach tego programu. 

Słowa kluczowe: „Młodzi w Łodzi”, promocja miasta, kariera zawodowa. 

Cele i główne zadania programu „Młodzi w Łodzi” 

Łódź od 2008 r. realizuje program „Młodzi w Łodzi”, który ma za-

chęcić młodych ludzi, aby związali swoją przyszłość z tym miastem. 

W ramach programu pokazywane są możliwości, jakie oferuje Łódź, za-

równo w zakresie oferty edukacyjnej uczelni, jak i opcji znalezienia 

pracy i rozwoju kariery w łódzkich firmach. Program charakteryzuje się 

wyjątkowo dużą rozpoznawalnością wśród młodych ludzi i jest przez 

nich lubiany: aż 79% osób, które słyszały o jakiejkolwiek akcji skiero-

wanej do młodych, spontanicznie wskazywało program „Młodzi w Ło-
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dzi” jako przykład tego typu działań. Tak wysoka rozpoznawalność pro-

gramu to efekt realizacji dopasowanych do potrzeb młodych ludzi inicja-

tyw oraz skierowanych bezpośrednio do nich kampanii promocyjno-in-

formacyjnych. 

Pierwsza kampania odbyła się w maju 2008 r. pod hasłem Żyję i pra-

cuję po łódzku, odwołującym się do popularnego zwrotu „po ludzku”. 

Sens tego komunikatu nie sprowadza się jedynie do pomysłowej gry 

słownej – pojawia się w nim zupełnie nowe znaczenie. Wyrażenie „po 

łódzku” określa pewien unikalny styl życia, studiowania i pracy. Dążono 

do tego, aby komunikat kojarzył się z Łodzią, miastem, w którym 

wszystkie te elementy harmonijnie współistnieją, inspirując do rozwoju, 

budowania kariery i zdobywania nowych doświadczeń. Dlatego w kam-

panii pokazano młode osoby w sytuacjach rozgrywających się na styku 

nauki, pracy i codziennego życia. Przedstawione postacie są zadowolone 

z tego, co robią, z optymizmem patrzą w przyszłość, którą chcą związać 

ze swoim miastem, również pierwszoplanowym bohaterem tej opowie-

ści. Założeniem kampanii był autentyzm, dlatego też jej twarzami nie 

zostali wynajęci modele występujący na co dzień w reklamach, ale de-

biutujący przed obiektywem studenci dwóch największych łódzkich 

uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. 

Pierwsza kampania „Młodzi w Łodzi” przyniosła wymierne efekty 

i odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców miasta i w lokalnych 

mediach. Na początku września 2008 r. ruszyła druga odsłona kampanii 

pod hasłem Łódź przełamuje stereotypy. Już samo hasło zobowiązało re-

alizatorów programu do zastosowania oryginalnych, niestereotypowych 

środków, po to by poprawić wizerunek miasta głównie wśród młodych 

łodzian. Próby pokazania Łodzi w pozytywnym świetle spotykały się 

często z dużym sceptycyzmem, czasami były uważane za czystą propa-

gandę, zmieniającą obraz rzeczywistości. Mając na uwadze te prze-

szkody, organizatorzy zamierzali zaskoczyć łodzian, zmusić ich do 

zmiany myślenia, a wcześniej nawet zbulwersować. Kampania została 

podzielona na dwa etapy. Właściwą część poprzedzała tygodniowa akcja 

teaserowa, która potwierdzała… najgorsze opinie na temat Łodzi. 

Wszystko po to, żeby w następnym etapie je zniwelować za pomocą po-

zytywnych skojarzeń. Wrześniowa odsłona opierała się na trzech ha-

słach: Karierę w Łodzi zrobię dzięki układom… scalonym, Łódź mnie za-

wiodła… na ścieżkę kariery, W Łodzi moja firma tonie… w morzu zleceń. 

Każde z nich składało się z dwóch części: pierwsza potwierdzała stereo-

typ, a druga mu zaprzeczała. Przez pierwszy tydzień kampanii na billbo-

ardach widniała tylko pierwsza część hasła. Nic dziwnego, że wywołały 

one niemałe poruszenie – taki właśnie był ich cel. Tydzień później na 

billboardach pojawiły się już pełne hasła, które ucięły kontrowersje 
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i obalały łódzkie stereotypy. Na billboardach można było zobaczyć te 

same młode osoby, które wzięły udział w pierwszym etapie kampanii. 

Podobnie jak w pierwszej odsłonie organizatorzy chcieli zachować au-

tentyzm – hasła odnosiły się do rzeczywistego życia, prawdziwych suk-

cesów zawodowych. Wybrane młode osoby przełamywały stereotypy, 

potwierdzając, że Łódź to miasto perspektyw i że warto w nim zostać. 

Outdoorom towarzyszyły spoty radiowe emitowane na antenie Radia 

Eska Łódź oraz specjalny spot nadawany na dworcach kolejowych Łódź 

Kaliska i Łódź Fabryczna. Program promowano również za pomocą in-

nych niestereotypowych nośników: specjalnie wyprodukowanego na-

poju energetycznego z hasłem Łódź napełnia energią oraz czerwonego 

volkswagena ozdobionego logo „Młodzi w Łodzi”. 

Trzecia odsłona kampanii promocyjnej programu ruszyła 1 maja 2009 r. 

pod hasłem Wybierz Łódź. Kampania skierowana do młodych nie mogła 

być nudna i bezbarwna, dlatego – podobnie jak w przypadku poprzedniej 

odsłony kampanii (Łódź przełamuje stereotypy) – pomysł był odrobinę 

kontrowersyjny. Kampania polegała na kontestacji rozmaitych negatyw-

nych skojarzeń związanych z polityką i przeciwstawieniu im pozytyw-

nego przesłania związanego z ofertą programu „Młodzi w Łodzi”. Na 

billboardach i innych nośnikach reklamy zewnętrznej stylizowanych na 

plakaty wyborcze znaleźli się prawdziwi młodzi łodzianie – studenci Po-

litechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. I tym razem organizator 

operował wieloznacznymi, zabawnymi hasłami. Każdy z billboardów 

przedstawiał inną korzyść, a łączyła je spójna konstrukcja: na początku 

element negatywny kojarzony z politykami/polityką (buractwo, rozda-

wanie stołków, niedotrzymywanie obietnic), który został obrócony 

w żart, i konkretna korzyść z programu: Mniej stołków – więcej stano-

wisk (praktyki i staże), Mniej buraków – więcej kapusty (program sty-

pendialny) czy Mniej kręcenia – więcej kina (wydarzenia kulturalne).  

 W kampanię włączyły się dwie największe łódzkie uczelnie, 

które wykorzystały pomysł miasta w swojej kampanii promocyjnej: 

Mniej bajerów – więcej inżynierów (PŁ), Mniej dzienników – więcej in-

deksów (UŁ). W pojazdach MPK w Łodzi pojawiły się tzw. handy, w za-

bawny sposób nawołujące do poparcia programu (Kto jest za, proszę 

podnieść rękę i nacisnąć przycisk). Na ekranie LED na rynku Manufak-

tury można było zobaczyć spot promocyjny.  

W październiku 2009 r. odbyła się kampania outdoorowa wspierająca 

nabór do programów stypendialnych „Młodzi w Łodzi” pod hasłem Wy-

dasz, na co chcesz. Jak najbardziej poważna inicjatywa została potrakto-

wana przez autorów kampanii w żartobliwy, lekki i bezpretensjonalny spo-

sób. Za pomocą trzech motywów graficznych pokazano różne oryginalne 

sposoby wykorzystania pieniędzy ze stypendium: zakup kilku tysięcy 
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kompotów na stołówce, lekcje języka chińskiego czy kursy weekendowe. 

Każdy projekt był swoistą grą z odbiorcą, opartą na podwójności znacze-

niowej obrazów i haseł. Okazało się, że np. wspomniane lekcje chińskiego 

polegają na ponadprzeciętnej konsumpcji popularnych zupek z makaro-

nem, a dokształcające kursy odbywają się rikszą po Piotrkowskiej. 

W maju 2010 r. wystartował wspierany kampanią outdoorową kon-

kurs „FreeDOM dla Studenta”, w którym „chatą wolną od opłat” nagra-

dzano najlepsze studenckie filmy zachęcające do studiowania w Łodzi. 

Poza mieszkaniami opłaconymi na cały rok akademicki do wygrania 

były jednoosobowe pokoje w akademikach, notebook, pralka oraz zmy-

warka. Filmy zgłoszone we wszystkich edycjach można zobaczyć na ka-

nale „Młodzi w Łodzi” na YouTubie. 

W kolejnych latach z uwagi na ograniczenia budżetowe realizatorzy 

programu skupili się na promocji poszczególnych inicjatyw programu 

„Młodzi w Łodzi”. Dopiero na przełomie maja i czerwca 2012 r. odbyła 

się ogólnopolska kampania promocyjna zachęcająca do studiowania 

w Łodzi. Kampania promowała inicjatywy programu „Młodzi w Łodzi”, 

pokazując niezwykle plastyczne historie z życia łódzkiej młodzieży. Po-

szczególne odsłony przedstawiały najlepszy scenariusz na wolną chatę 

– konkurs „FreeDOM dla Studenta”, stypendia dla młodych od Mło-

dych… w Łodzi jako świetną alternatywę dla brania kasy od… starych, 

oraz pokazywały, że można studiować różne kierunki, ale… wszędzie do-

brze, ale w Łodzi najlepiej. Głównymi bohaterami kampanii byli Magda 

(przyszła reżyserka), Marcin i Piotr (typowi studenci łódzkich uczelni). 

W ostatniej kampanii prowadzonej w ramach programu „Młodzi 

w Łodzi” sięgnięto po zupełnie nowe środki artystyczne. Do przedsta-

wienia inicjatyw programu wybrana została kultowa forma komiksu 

– bliska i młodym, i samej Łodzi. Autorem wszystkich grafik jest Marcin 

Podolec – utalentowany rysownik, autor albumów publikowanych m.in. 

przez wydawnictwo Kultura Gniewu, student łódzkiej filmówki. Wszyst-

kie kampanie promocyjne programu „Młodzi w Łodzi” spotkały się z po-

zytywnym odbiorem zarówno wśród grupy docelowej, jak i przedstawi-

cieli lokalnych mediów. 

Inicjatywy w ramach programu „Młodzi w Łodzi” 

W ramach programu Młodzi w Łodzi realizowane są takie inicja-

tywy, jak: 

– karta rabatowa, 

– portal praktyk i staży, 

– staże wakacyjne, 
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– program stypendialny, 

– bezpłatne szkolenia „Twoja kariera w Twoich rękach”, 

– konkurs „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes”, 

– spotkania z cyklu „Poznaj łódzkich Pracodawców”. 

W ramach karty rabatowej studenci wszystkich łódzkich uczelni 

mogą uzyskać rabaty na produkty i usługi oferowane przez 100 partne-

rów, m.in. teatry, kina, szkoły językowe, szkoły tańca, autoszkoły, kluby 

fitness, centra rozrywki oraz lokale gastronomiczne. Karta wydawana 

jest bezpłatnie. Wydano już ponad 10,5 tys. kart. 

Portal praktyk i staży ma na celu wspieranie łódzkich studentów 

w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodo-

wego. W serwisie zarejestrowanych jest już ponad 500 pracodawców. 

Na portalu ukazuje się codziennie średnio 70–100 aktualnych ofert prak-

tyk bądź staży. 

Staże wakacyjne są organizowane w okresie od czerwca do września 

i płatne minimum 900 zł brutto miesięcznie. W sześciu edycjach pro-

gramu wzięło udział 200 łódzkich firm, które zgłosiły prawie 680 ofert 

płatnych staży wakacyjnych. Średnio 60–80% stażystów dostaje od pra-

codawcy propozycję dalszej współpracy. 

W ramach programu stypendialnego najlepsi studenci wybranych kie-

runków otrzymują stypendia oraz dofinansowanie do akademików i lekto-

ratów fundowane przez pracodawców – partnerów programu „Młodzi 

w Łodzi”. Dotychczas zrealizowano osiem edycji programu stypendial-

nego. Nabór ogłaszany jest w październiku każdego roku. Dzięki tej ini-

cjatywie 184 studentów dostało stypendium w wysokości od 500 do 

900 złotych brutto miesięcznie, 23 uzyskało zwrot kosztów zakwaterowa-

nia w domu studenckim, a 145 skorzystało z dodatkowych lektoratów. 

„Twoja kariera w Twoich rękach” to cykl bezpłatnych szkoleń prze-

znaczonych dla studentów, prowadzonych przez profesjonalnych trene-

rów. Tematyka szkoleń jest szeroka: od poświęconych umiejętnościom 

miękkim typu komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie czasem, do 

specjalistycznych, związanych z zakresem działania poszczególnych 

firm. Dotychczas w 350 szkoleniach dla studentów organizowanych we 

współpracy z partnerami programu wzięło udział 5300 osób. W miesiącu 

odbywa się średnio 7–12 szkoleń. 

„Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes” to konkurs na najlepszy 

biznesplan. Miasto zapewnia bezpłatne szkolenia i indywidualne doradz-

two przy tworzeniu profesjonalnego biznesplanu, a dla najlepszych m.in. 

nagrody finansowe, notebooki, tablety, kursy językowe czy bezpłatną 

obsługę księgową przyszłej firmy. Dotychczas odbyło się siedem edycji 

konkursu, w ramach których przygotowano 935 pomysłów biznesowych 
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i 240 profesjonalnych biznesplanów. Obecnie istnieje ponad 120 firm 

działających na rynku po udziale w konkursie. 

„Poznaj łódzkich Pracodawców” to cykl wizyt studentów u łódzkich 

pracodawców – partnerów programu „Młodzi w Łodzi”. Studenci odby-

wają wycieczki po firmie/zakładzie, poznają możliwości zatrudnienia 

i przebieg procesu rekrutacji. W wizytach u łódzkich pracodawców do-

tychczas wzięło udział ponad 1200 studentów. 

Efektywność programu „Młodzi w Łodzi” 

Metodyka badań – ewaluacja kampanii „Młodzi w Łodzi” 
z 2014 r. 

Aby zweryfikować znajomość i efektywność programu „Młodzi 

w Łodzi”, w 2014 r. przeprowadzono badanie na reprezentatywnej gru-

pie ponad 1000 studentów z łódzkich uczelni. 

Badana populacja 

Badanie zrealizowano na próbie studentów publicznych i niepublicz-

nych uczelni wyższych. 

Dobór próby 

Studenci: 

– 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia 

– 1 i 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia/4 i 5 roku studiów 

jednolitych. 

W badaniu wzięli udział studenci następujących łódzkich uczelni: 

– Uniwersytet Łódzki (dodatkowy podział próby wg wydziałów), 

– Politechnika Łódzka (dodatkowy podział próby wg wydziałów), 

– Uniwersytet Medyczny (dodatkowy podział próby wg wydziałów), 

– Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna 

im. L. Schillera, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 

– Wyższa Szkoła Informatyki, 

– Społeczna Akademia Nauk.  

Pozostałe kryteria badania: 

– 80% – osoby studiujące na uczelniach publicznych, 

– 20% – studenci uczelni niepublicznych. 

Dodatkowym warunkiem udziału w badaniu w przypadku połowy ba-

danych było pochodzenie oraz fakt dotychczasowego zamieszkiwania 

w miejscowości innej niż Łódź.  

Metoda badania 

– CAPI (computer assisted personal interview) – wywiady 

indywidualne wspomagane komputerowo (próba podstawowa), 

N = 1000; 
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– CAWI (computer assisted veb interview) – wywiad wspomagany 

komputerowo za pomocą strony WWW (próba dodatkowa), 

N = 50. 

Długość wywiadu: 20 minut. 

Charakterystyka próby 

Najliczniejszą grupę respondentów pod kątem wieku stanowiły osoby 

mające 22–23 lata (33,65%), a najmniej liczną studenci z przedziału wie-

kowego 20–21 lat (18,48%) (wykres 1). Łącznie badaniem zostało obję-

tych 1050 studentów: 52,7% kobiet i 47,3% mężczyzn (wykres 2). 

Wykres 1. Wiek respondentów 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Wykres 2. Płeć respondentów 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Uczelnie respondentów 

Najliczniejszą grupą badanych były osoby studiujące na najwięk-

szych łódzkich uczelniach (wykres 3). Studenci Uniwersytetu Łódzkiego 

i Politechniki Łódzkiej stanowili razem blisko 70% wszystkich respon-

dentów. Najmniej licznie w badaniu reprezentowana była Państwowa 

Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera 

(1,23%) oraz uczelnie prywatne: Akademia Humanistyczno-Ekono-

miczna (blisko 10% badanych), Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejęt-

ności (4,83%) i Społeczna Akademia Nauk (4,45%). 

Wykres 3. Uczelnie respondentów 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Typ i rok studiów 

Wszyscy studenci biorący udział w badaniu studiowali w trybie 

dziennym (wykres 4). 

Wykres 4. Rok studiów respondentów 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Badanie miało dać odpowiedź m.in. na pytanie, jak różne są opinie 

studentów dopiero rozpoczynających naukę i tych, którzy już ją kończą. 

W związku z tym do badania wybrano studentów 1 roku (48,82%) oraz 

studentów ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich lub studentów 

uzupełniających studiów magisterskich (USM): 4/5 roku USM (26,92%) 

i 5/2 roku USM (24,27%). 

Studenci przyjezdni i pochodzący z Łodzi 

Młodzi ludzie studiujący na łódzkich uczelniach pochodzą nie tylko 

z Łodzi. Niektórzy przenieśli się do Łodzi w trakcie studiów lub dojeż-

dżają na zajęcia z innych miejscowości. W próbie znalazło się 44,17% 

łodzian oraz 5,31% osób, które urodziły się gdzieś indziej, ale zamiesz-

kały w Łodzi co najmniej 3 lata przed rozpoczęciem studiów (wykres 5). 

Na podstawie tego pytania podzielono studentów na dwie grupy: przy-

jezdnych i od urodzenia związanych z Łodzią.  

Wykres 5. Pochodzenie respondentów 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Najczęściej wskazywane miejsca zamieszkania studentów przy-

jezdnych z województwa łódzkiego 

Spośród studentów dojeżdżających do szkół wyższych najwięcej po-

chodziło ze Zgierza, Pabianic (odpowiednio 15,11% i 13,90% badanych) 

i Piotrkowa Trybunalskiego (7,85%) (wykres 6). 
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Wykres 6. Pochodzenie respondentów wg miast 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Najczęściej wskazywane województwa zamieszkania studentów 

przyjezdnych (N = 80) 

Spośród osób spoza województwa łódzkiego najwięcej badanych po-

chodziło z miejscowości położonych w województwach: wielkopolskim 

(19,75%), kujawsko-pomorskim (18,52%), mazowieckim (16,05%) oraz 

śląskim (14,81%). Ponadto w badaniu wzięło udział 12 respondentów 

z Białorusi lub Ukrainy (odpowiednio 7 i 5 osób) (wykres 7). 



„Młodzi w Łodzi” – przepis na nieschematyczną kreację… 147 

Wykres 7. Pochodzenie respondentów wg województw 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Wpływ kampanii promocyjnej na wybór Łodzi jako miejsca stu-

diów w opinii studentów 1 roku studiów I stopnia 

48,93% badanych umie spontanicznie wskazać kampanie zachęca-

jące do studiowania w Łodzi. Na pytanie, czy przed podjęciem studiów 

respondenci spotkali się z kampaniami zachęcającymi do studiowania 

w Łodzi, 35,34% badanych odpowiedziało przecząco. Spośród pozosta-

łych badanych o kampanii „Studenci z Łodzi pozdrawiają maturzystów 

z całej Polski” słyszało 53% przyjezdnych i 47% łodzian, a o progra-

mie „Młodzi w Łodzi” odpowiednio 43% przyjezdnych i 57% łodzian 

(wykres 8).  
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Wykres 8. Odpowiedzi osób, które umiały spontanicznie wskazać kampanie zachęcające  

do studiowania w Łodzi 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Odpowiedzi osób, które nie umiały spontanicznie wskazać żadnej 

kampanii zachęcającej do studiowania w Łodzi  

Na pytanie o znajomość plakatów związanych z prowadzonymi kam-

paniami promocyjnymi „tak” odpowiedziało 24,72% respondentów, 

„nie” – 58,05%. Na pytanie o znajomość kampanii „Studenci z Łodzi 

pozdrawiają maturzystów z całej Polski” „tak” odpowiedziało 25,37% 

badanych, „nie” – 74,63%. 

Znajomość inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi  

Jeśli chodzi o znajomość inicjatyw zachęcających do studiowania 

w Łodzi, spośród osób, które je kojarzyły, najwięcej badanych zadekla-

rowało, że spotkało się z plakatami i billboardami kampanii „Studenci 

z Łodzi pozdrawiają maturzystów z całej Polski” (30,68%) oraz z infor-

matorem Studiuję w Łodzi (17,67%). Jak się okazało, 39,42% spośród 

wszystkich badanych nie znało żadnej kampanii, a prawie 40% spo-

śród tych, którzy zadeklarowali znajomość inicjatyw zachęcających do 

studiowania w Łodzi, nie słyszało o inicjatywach wymienianych w toku 

realizacji badania (wykres 9). 
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Wykres 9. Znajomość inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi 

Studenci na ogół pozytywnie oceniali wszystkie inicjatywy składa-

jące się na kampanię promocyjną zachęcającą do studiowania w Łodzi 

(wykresy 10–15).  

Wykres 10. Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi – Kompetencjometr 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Wykres 11. Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi  

– interaktywna gra miejska Łódź Czelendż 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Wykres 12. Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi – konkurs „Wiedza Łódzka” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Wykres 13. Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi – konkurs „Łódź Szczęścia” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Wykres 14. Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi – eventy promocyjne  

zachęcające do studiowania w Łodzi 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Wykres 15. Ocena inicjatyw zachęcających do studiowania w Łodzi – informator  

Studiuję w Łodzi 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Kampania promocyjna „Studenci z Łodzi pozdrawiają maturzy-

stów z całej Polski” 

Czy wskazana kampania promocyjna i jej inicjatywy miały wpływ 

na wybór Łodzi i łódzkiej uczelni jako miejsca studiowania (N = 334) 

(wykres 16)? 
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Wykres 16. Wpływ kampanii promocyjnej „Studenci z Łodzi pozdrawiają maturzystów z całej 

Polski” na wybór studiów w Łodzi 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Ocena plakatu kampanii promocyjnej (N = 513) (wykres 17) 

Wykres 17. Ocena plakatu kampanii promocyjnej „Studenci z Łodzi pozdrawiają maturzystów 

z całej Polski” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Ocena spotu promocyjnego (N = 513) 

Wykres 18. Ocena spotu kampanii promocyjnej „Studenci z Łodzi pozdrawiają maturzystów  

z całej Polski” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

W ramach badania poproszono studentów o ocenę kampanii „Stu-

denci z Łodzi pozdrawiają maturzystów z całej Polski” (wykres 18). 

Można powiedzieć, że działania związane z kampanią (plakat, spot re-

klamowy) zostały ocenione przez zdecydowaną większość badanych po-

zytywnie. Co warte podkreślenia, blisko ⅓ badanych wybrała Łódź jako 

miejsce studiów pod wpływem tej kampanii.  

„Młodzi w Łodzi” – znajomość programu 

Znajomość programów, projektów i akcji adresowanych do mło-

dych ludzi podkreślających możliwość rozwoju w Łodzi 

Z odpowiedzi spontanicznych (udzielanych bez odczytywania propo-

zycji pod pytaniem) wynika, że 71% osób słyszało o jakimś programie 

zapewniającym młodym ludziom wsparcie i rozwój w mieście (wy-

kres 19). W tej grupie aż 98% respondentów znało program „Młodzi 

w Łodzi”, co oznacza 77% wzrost względem roku 2012. Pozostałe znane 

studentom inicjatywy to: karta rabatowa, programy stypendialne, miesz-

kanie dla studentów.  
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Wykres 19. Znajomość programów, projektów i akcji adresowanych do młodych ludzi  

podkreślających możliwość rozwoju w Łodzi 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Pytanie o znajomość programu „Młodzi w Łodzi” zadawano osobom, 

które spontanicznie nie wykazały się znajomością tego programu. Z wy-

kresu, na którym pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć", wynika, że 

w porównaniu do wyników badania z 2012 roku zmniejszyła się liczba 

osób, we wszystkich wyodrębnionych grupach, które znają wyżej wy-

mienione programy.  

Źródła informacji o programie „Młodzi w Łodzi” 

Wyniki badania w tym zakresie (dla ok. 80% całej badanej próby; 

N = 845) wskazują, że głównym źródłem wiedzy o programie są billbo-

ardy na ulicach (50%), reklamy na przystankach (21,42%) i plakaty roz-

wieszone w mieście (18,46%). Nieocenionym źródłem są także znajomi, 

na których wskazywał co trzeci badany (wykres 20). W porównaniu 

z poprzednią edycją badania spadło znaczenie prasy oraz – mimo 

wszystko – plakatów na ulicach, wzrosła zaś rola znajomych, promocji 

w internecie (bannery, maile do studentów, portale społecznościowe), 

ulotek i targów pracy. 

 



„Młodzi w Łodzi” – przepis na nieschematyczną kreację… 155 

Wykres 20. Źródła informacji o programie „Młodzi w Łodzi” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Realizatorzy programu „Młodzi w Łodzi” 

Zdecydowana większość badanych znających program (N = 845) 

trafnie wskazała jego realizatorów. Niemniej jednak co piąty badany nie 

umiał udzielić odpowiedzi. Niektórzy respondenci mylnie wskazali pod-

miot odpowiedzialny za realizację programu (wykres 21). 
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Wykres 21. Znajomość realizatorów programu „Młodzi w Łodzi” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby Biura 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Odbiorcy programu „Młodzi w Łodzi” 

Wśród osób, które zadeklarowały znajomość programu (N = 845), 

prawie 70% uznało, że jest on adresowany do wszystkich studentów (wy-

kres 22). Niemal równie często jako adresatów wskazywano wszystkich 

młodych ludzi. Kolejną wymienianą grupą byli absolwenci szkół śred-

nich. W porównaniu z badaniem z 2012 r. nie ma znaczących zmian 

w tym zakresie – w obu edycjach badania grupy te były wskazywane 

jako adresaci programu przez największą liczbę badanych. 
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Wykres 22. Znajomość odbiorców programu „Młodzi w Łodzi” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Znajomość poszczególnych inicjatyw związanych z programem 

„Młodzi w Łodzi” 

Studenci biorący udział w badaniu zostali zapytani o znajomość ini-

cjatyw związanych z programem „Młodzi w Łodzi” (wykres 23). Prawie 

połowa słyszała o karcie rabatowej „Młodzi w Łodzi”, co trzeci badany 

– o portalach praktyk i staży. Trzydzieści trzy procent znało cykl bez-

płatnych szkoleń adresowanych do studentów: „Twoja kariera w Twoich 

rękach”. Co czwarty badany wskazywał na takie inicjatywy, jak: „Prak-

tykuj w Łodzi”, „Językowzięci”, program stypendialny oraz stypendia 

miasta Łodzi. 
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Wykres 23. Znajomość poszczególnych inicjatyw związanych z programem „Młodzi w Łodzi” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby Biura 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

„Młodzi w Łodzi” – ocena programu 

Wśród badanych biorących udział w inicjatywach realizowanych 

w ramach programu największą popularnością cieszy się karta rabatowa 

„Młodzi w Łodzi”. Co trzeci respondent słyszał o cyklu bezpłatnych 

szkoleń oraz portalu praktyk i staży. Są to tym samym akcje, w których 

uczestniczyło najwięcej badanych (odpowiednio 12,29% i 10%). Blisko 

60% badanych nie brało udziału w żadnej akcji, co czwarty respondent 

nie słyszał o żadnej akcji/inicjatywie (wykres 24).  

Program „Młodzi w Łodzi” jest oceniany pozytywnie. Za jego 

główną zaletę programu należy uznać fakt, że kampanie informacyjne są 

wiarygodne w swoim przekazie, cele programu są jasno prezentowane, 

a jego promocja przemawia do młodych ludzi (wykres 25). 
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Wykres 24. Udział w akcjach i inicjatywach programu „Młodzi w Łodzi” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Wykres 25. Ocena programu „Młodzi w Łodzi” przez respondentów (postrzeganie programu) 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Odpowiedzi na pytanie: „Czy uważa Pan/Pani, że programy w ro-

dzaju »Młodzi w Łodzi« wraz ze wszystkimi jego inicjatywami są po-

trzebne w Łodzi?” (N = 884), zaprezentowano na wykresie 26. 

Wykres 26. Ocena programu „Młodzi w Łodzi” (czy program jest potrzebny?) 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Zdecydowana przewaga odpowiedzi pozytywnych (92%) na pytanie 

o sens realizacji programów takich jak „Młodzi w Łodzi” pozwala 

stwierdzić, że w opinii badanych programy wraz z poszczególnymi ini-

cjatywami są w Łodzi potrzebne. 

Czy uważa Pan/Pani, że program „Młodzi w Łodzi” wpływa na 

promocję Łodzi wśród mieszkańców Polski (N = 884)? 

Zdaniem 80% ankietowanych realizacja programu „Młodzi w Ło-

dzi” przyczynia się do promowania Łodzi wśród mieszkańców Polski 

(wykres 27).  

Wykres 27. Ocena programu „Młodzi w Łodzi” (czy program wpływa na promocję Łodzi?) 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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Korzystanie ze strony www.praktyki.lodz.pl 

Odpowiedzi na pytanie: „Czy kiedykolwiek korzystał Pan/korzystała 

Pani ze strony www.praktyki.lodz.pl?”, przedstawiono na wykresie 28. 

Wykres 28. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy kiedykolwiek korzystał Pan/korzystała 

Pani ze strony www.praktyki.lodz.pl?” 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 

Respondentów zapytano również o to, które inicjatywy podejmowane 

w ramach programu „Młodzi w Łodzi” są według nich najatrakcyjniejsze 

(wykres 29). Najatrakcyjniejsza okazała się karta rabatowa „Młodzi 

w Łodzi” (44%), a także bezpłatne szkolenia dla studentów (41%). Naj-

gorzej oceniono konkurs inicjatyw lokalnych, który został uznany za naj-

ciekawszą propozycję jedynie przez 5% badanych. 

 

 

 

 

http://www.praktyki.lodz.pl/
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Wykres 29. Ocena programu Młodzi w Łodzi – najatrakcyjniejsze inicjatywy wg respondentów 

Źródło: Raport z realizacji badania ewaluacyjnego kampanii „Młodzi w Łodzi” na potrzeby  

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ INSE Research 2014. 
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„MŁODZI W ŁODZI” 
 – A RECIPE FOR NON-SCHEMATIC CREATION  

OF THE PROFESSIONAL PATH 

SUMMARY 

Young people seeking the best way to develop their passions, interests and 
talents often feel lost. They do not know how to find the most valuable jobs for 
themselves. The „Młodzi w Łodzi” program creates space for meeting between 
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employers and young people and for presenting innovative ideas for a business 
plan. Such initiatives make the students see new perspectives and possibilities 
to use their potential in the Lodz region. Through the projects realized under this 
program, young people learn that creativity in action, proactive attitude and 
commitment are a key to success. The „Młodzi w Łodzi” program promotes 
students 'and graduates' initiatives and supports their entry into the labour mar-
ket, which contributes to changing the image of Łódź as a city with enormous 
creative potential. This publication presents the program „Młodzi w Łodzi” 
and a summary for the latest evaluation study of the campaign run under this 
program. 

Keywords: „Młodzi w Łodzi”, city promotion, professional career. 
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