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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania
i Finansów”. Numer ten w dużej mierze jest poświęcony zagadnieniom związanym z zarządzaniem. Można w nim odnaleźć zarówno aspekty empiryczne, jak i rozważania teoretyczne,
ukazujące ogromne znaczenie zarządzania, innowacyjności i kreatywności we współczesnej
gospodarce. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład
w rozwój polskiej nauki.
W pierwszym artykule, autorstwa Agnieszki Sopińskiej, omówiono relacje między dwiema
zmiennymi: kreatywnością i innowacyjnością organizacji, ze szczególnym naciskiem na proces
powstawania innowacji w modelu otwartym. Podstawę do wyjaśnienia powyższych relacji stanowiło ukazanie niejednoznaczności i wielowymiarowości pojęcia „kreatywność”, omówienie
komponentów i filarów kreatywności, przybliżenie istoty kreatywności organizacyjnej na tle
kreatywności indywidualnej i grupowej oraz zaprezentowanie istoty otwartych innowacji.
Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Wojciech Dyduch oraz Mariusz Bratnicki w swoim opracowaniu skupili się na czterech klasycznych modelach: twórczości organizacyjnej, otoczenia
miejsca pracy, modelu interakcjonistycznym oraz modelu twórczego działania indywidualnego. Obrazują one, w jaki sposób twórczość w organizacjach może być ożywiana i rozwijana celem tworzenia wartości istotnych dla danego podmiotu.
Celem artykułu Marty Juchnowicz i Hanny Kinowskiej jest diagnoza proinnowacyjnych
kompetencji polskich menadżerów. Na podstawie wyników badań empirycznych na próbie
385 polskich kierowników oraz analizy przypadku, określającej kompetencje liderskie kadry
kierowniczej organizacji innowacyjnej, przedstawiono stan i wyzwania związane z poziomem umiejętności, wspierających zachowania innowacyjne. Wnioski z przeprowadzonych
analiz zawierają kierunki dalszych badań i rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce.

8

Od Rady Naukowej

Piotr Pachura w swoim artykule zastosował oryginalny model wymiarów przestrzeni
organizacji, odnosząc poszczególne wymiary, takie jak: przestrzeń fizyczna, globalna,
lokalna, topiczna czy też cyberprzestrzeń do uwarunkowań kreatywności. Tekst ma charakter teoriopoznawczy, oparty na rozumowaniu dedukcyjnym, konceptualizacji oraz studiach literaturowych.
Celem rozważań artykułu Piotra Adamczewskiego jest ukazanie kierunku ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji inteligentnych w procesie dojrzewania cyfrowego. Ilustrowane są one wynikami autorskich badań sektora MSP na wybranych
przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego z okresu 2014–2017.
Anna Adamik w swoim opracowania podjęła się próby zasygnalizowania, w jaki sposób
kształtuje się profil inteligencji organizacji w wieku IR 4.0 i jaki ma on wpływ na zdolność
konkurowania przedsiębiorstw w środowisku IR 4.0. W celu realizacji tego zadania dokonano
analizy literatury z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii biznesu oraz istoty koncepcji IR 4.0.
Elżbieta Mączyńska w swoim artykule zwróciła uwagę na to, iż współczesną gospodarkę
światową cechuje narastający dynamizm i przełomowy charakter przemian, kreowanych przede
wszystkim przez rewolucję cyfrową. Zdaniem Autorki sprawia to, że rozwiązania instytucjonalne stosowane w polityce społeczno-gospodarczej coraz częściej okazują się nieprzystające
do wymogów nowego modelu gospodarki. Wskazuje to także na konieczność zmian modelu
państwa, ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie potencjału rewolucji cyfrowej.
Celem opracowania Anny Lipki jest – oparta na studium interdyscyplinarnej literatury
przedmiotu – identyfikacja, wyprowadzonych z teorii twórczości różnic indywidualnych,
które mogą rzutować na wystąpienie i poziom różnych rodzajów ryzyka personalnego. Efektem przeprowadzonej analizy jest opracowanie macierzy do oceny ryzyka personalnego,
dotyczącego funkcjonowania kreatywnego zespołu.
Joanna M. Moczydłowska w swoim artykule identyfikuje działania motywujące pracowników do zachowań twórczych, podejmowanych przez polską kadrę kierowniczą. Wyniki
badań wskazują, że w znacznej części przedsiębiorstw pracownicy nie są zachęcani do wyrażania swojego potencjał kreatywnego przez narzędzia finansowe lub narzędzia te stosowane
są w bardzo ograniczonym zakresie.
Justyna M. Bugaj i Marek Szarucki jako cel główny swojego opracowania stawiają identyfikację czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytetach. W tekście
zaprezentowano definicje kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opisano założenia badawcze,
przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych oraz przyszłe kierunki badań.
Celem rozważań Pawła Bartkowiaka jest identyfikacja wybranych obszarów procesu
„współkreowania wartości dla klienta” w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta. Aby
go osiągnąć, wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynnikowej.
Beata Glinka w swojej pracy wskazuje czynniki, które wpływają na to, że przedsiębiorczość imigrantów może być uznana za specyficzny obszar badań. Dokonano m.in. analizy
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wybranych nurtów w badaniach przedsiębiorczości imigrantów, wskazano na główne elementy specyfiki tych badań oraz pokazano wybrane uwarunkowania procesu legitymizacji
tego obszaru w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu.
W kolejnym artykule Regina Lenart-Gansiniec jako cel stawia sobie przedstawienie istoty
kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych, biorących udział w crowdsourcingu.
Rozważania są także skoncentrowane na przejawach kompetencji kreatywnych społeczności
wirtualnych oraz ich znaczeniu dla powodzenia podejmowanych działań.
W ostatnim opracowaniu Dagmara Wójcik i Katarzyna Czernek skoncentrowały uwagę
na kreatywnych inicjatywach – w tym w szczególności na twórczym współdziałaniu – podejmowanych w sektorze turystycznym. Celem artykułu jest egzemplifikacja kreatywnych
aktywności, związanych z rozwojem gospodarki doznań w omawianym sektorze, a także
przedstawienie płynących z nich korzyści.
Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym
zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki
i dalszych owocnych badań.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Kreatywność a innowacyjność organizacji.
Otwarte innowacje jako przejaw
współkreatywności

Streszczenie
W artykule omówiono relacje między dwiema zmiennymi: kreatywnością i innowacyjnością organizacji, ze szczególnym naciskiem na proces powstawania innowacji w modelu otwartym. Wprowadzono pojęcie współkreatywności jako efektu połączenia kreatywności wewnętrznej danej organizacji
i kreatywności zewnętrznej współpracujących podmiotów w modelu otwartych innowacji. Podstawę
do wyjaśnienia powyższych relacji stanowiło ukazanie niejednoznaczności i wielowymiarowości
pojęcia „kreatywność”, omówienie komponentów i filarów kreatywności, przybliżenie istoty kreatywności organizacyjnej na tle kreatywności indywidualnej i grupowej oraz zaprezentowanie istoty
otwartych innowacji.
Słowa kluczowe: kreatywność, innowacyjność, otwarte innowacje, współkreatywność
Kody klasyfikacji JEL: M21, O32, D80
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Agnieszka Sopińska

1. Wprowadzenie
Konkurencyjność współczesnej organizacji w znacznym stopniu zależy od jej kreatywności i innowacyjności. Mimo że z powyższym twierdzeniem większość z nas się zgadza,
to mało kto zastanawia się nad relacjami zachodzącymi pomiędzy obiema zmiennymi. Celem
artykułu jest ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością organizacji, ze szczególnym naciskiem na proces powstawania innowacji w modelu otwartym.
Podstawę do wyjaśnienia powyższych relacji stanowić będzie ukazanie niejednoznaczności
i wielowymiarowości pojęcia „kreatywność”, omówienie komponentów oraz filarów kreatywności, przybliżenie istoty kreatywności organizacyjnej na tle kreatywności indywidualnej i grupowej oraz zaprezentowanie istoty otwartych innowacji.

2. Niejednoznaczność i wielowymiarowość pojęcia „kreatywność”
„Kreatywność” jest pojęciem wielowymiarowym i niejednoznacznym, a przez to różnie
definiowanym przez badaczy. Według jednych, kreatywność to zdolność człowieka do twórczego wykorzystania potencjału umysłowego przy tworzeniu nowych, oryginalnych pomysłów w formie koncepcji, produktów1; umiejętność twórczego myślenia, łączenia różnych
pomysłów w oryginalny sposób, przyjmowania nowych założeń, widzenia rzeczy w nowej
perspektywie, wysuwania pomysłów, robienia czegoś nowego lub tego samego w niezwykły sposób2. Według innych badaczy kreatywność to wyjście poza to co znane, powszechne
i oczywiste3; rozbicie lub reorganizacja myśli na dany temat, podejmowana w celu uzyskania nowego, głębszego wglądu w jego naturę4; „ucieczka od zastoju myślowego”5; sposób
myślenia polegający na wyszukiwaniu szczególnych zależności między elementami i łączenia ich w niespotykany sposób, którego efektem jest rozbicie wyuczonego schematu myślenia i wykorzystanie posiadanej wiedzy do generowania nowych pomysłów6. Według jeszcze
innych kreatywność to proces wdrażania nowatorskich pomysłów w celu zaspokojenia potrzeb
lub rozwiązywania problemów7; tworzenie użytecznych i wartościowych produktów, usług,
1 D. Ottemiller, C. E. Elliot, T. Giovannetti, Creativity, Overinclusion, and Everyday Tasks, „Creativity Research
Journal” 2014, vol. 26, s. 289–296.
2 T. M. Amabile, C. N. Hadley, S. J. Kramer, Creativity under the Gun, „Harvard Business Review” 2010, August,
s. 52–61.
3 S. Pinker, How the Mind Works, W. W. Norton, New York 2009, s. 30–45.
4 M. Wertheimer, Productive Thinking, Harper & Row, New York 1959.
5 T. Rickards, Creativity and Innovation: A Transatlantic Perspective, „Creativity and Innovation Yearbook”
1998, vol. 1.
6 M. A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 20.
7 C. Bilton, S. Cummings, Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, Wiley, Chichester 2010,
s. 101.
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procedur lub pomysłów przez współpracujące ze sobą jednostki8; umiejętność znajdowania
nowych rozwiązań lub idei9; proces tworzenia nowych, użytecznych idei, pomysłów dotyczących produktów, usług, procesów i procedur10.
Jak widać, kreatywność może być rozumiana zarówno jako styl psychologicznego funkcjonowania11, cecha jednostki, przejawiająca się w formie obserwowanego zachowania, które
może przynosić zarówno twórcze oraz wartościowe wytwory12, jak i wytwory, które są wyrazem codziennej aktywności twórczej13, może też stanowić aktywność jedynie potencjalnie
twórczą14, która nie przynosi twórczych rezultatów.
Warto zaznaczyć, iż część badaczy traktuje kreatywność jako synonim pojęcia twórczość15, podczas gdy inni uważają to za działanie nieuzasadnione16. Zdaniem przeciwników
utożsamiania obu pojęć, twórczość jest działaniem przynoszącym konkretne efekty, natomiast kreatywność jest cechą charakteru determinującą skuteczne, twórcze myślenie. Powyższe rozróżnienie obu pojęć prowadzi do daleko idącego wnioskowania, że każdy człowiek
twórczy jest kreatywny, ale nie każdy człowiek kreatywny jest twórczy17. Z kolei zwolennicy
utożsamiania kreatywności z twórczym myśleniem definiują twórcze myślenie jako zjawisko
pobudzania nowych myśli, przeformułowywania dotychczasowej wiedzy na nowo i analizowania założeń w celu sformułowania nowych teorii i paradygmatów bądź też tworzenia
świadomości. Jako proces, który obejmuje ujawnianie, selekcjonowanie, wymianę i łączenie
faktów, idei i umiejętności18. Według zwolenników traktowania kreatywności jako synonimu twórczości, kreatywność to zdolność twórczego myślenia, szeroko pojęta pomysłowość
i elastyczność adaptacyjna skutkująca umiejętnością odnajdowania twórczych, oryginalnych
rozwiązań wykraczających poza przyjęte schematy19.
8

R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „Academy of Management Review” 1993, vol. 18 (2), s. 293–321.
9 A. P. Wierzbicki, Innowacyjność, a potrzeba stymulacji kreatywności, w: J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Innowacyjność, kreatywność a rozwój, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2012, s. 20.
10 T. Bills, Ch. Genassi, Creative Business, Pelgrave Macmillan, New York 2003.
11 M. Stasiakiewicz, Zachowania twórcze w organizacji, w: Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia.
Perspektywa psychologiczna, red. M. Strykowska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
12 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 23–24.
13 W. Limont, Twórczość w aspekcie cyklu życia, w: E. Dombrowska, W. Limont, A. Niedźwiedzka, Twórczość
– wyzwanie XXI wieku, Impuls, Kraków 2003.
14 T. Kocowski, Szkice z teorii twórczości i motywacji, SAWW, Poznań 1991.
15 Zamiennie pojęciem kreatywność i twórczość autorzy posługują się m.in. w publikacji: R. Drozdowski,
A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010, s. 19; M. Brzeziński Organizacja kreatywna, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 13.
16 Za wyraźnym wyodrębnieniem obu pojęć opowiada się m.in. Z. Pietrasiński, który definiuje twórczość jako
aktywność przynoszącą wytwory nowe i społecznie użyteczne – Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa 1969, s. 9.
17 E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004,
s. 17.
18 T. Proctor, Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
19 R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie…, op.cit., s. 20.
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Pojęcie kreatywności może być też definiowane jako cecha indywidualna20, dyspozycja21
czy twórczość bez dzieł22, przy czym w tym ostatnim rozumieniu kreatywność (jako twórczość bez dzieł) jest zdolnością indywidualną, potencjalną, z różnych powodów niezrealizowaną w postaci wytworów spełniających dwa kryteria: wartości i nowości.
M. A. West23 zwraca uwagę, że pojęcie kreatywności zależy od kontekstu, w którym oferuje się nową myśl, produkt czy sposób postępowania. Zdaniem autora, kreatywność polega
bowiem na kojarzeniu i wykorzystywaniu wiedzy z różnych odrębnych dziedzin do tworzenia nowych, oryginalnych rzeczy; na odkrywaniu znaczenia w różnych działaniach życia czy
doświadczenia i niekonwencjonalnym łączeniu ich ze sobą. Jest niezbędną cechą natury ludzkiej, zmuszającą nas do ciągłego odkrywania nowych dróg, stawiania wyzwań utartym sposobom myślenia i radzenia sobie z konfliktami, do których te działania nieuchronnie prowadzą.
Niejednoznaczność definicyjna pojęcia kreatywność sprawia, że zagadnienie kreatywności podlega eksploracji na wielu płaszczyznach. Pewną próbę uporządkowania tych
płaszczyzn zaproponował M. Brzeziński24. Wyodrębnił on cztery obszary tematyczne poruszane w publikacjach dotyczących zagadnienia kreatywności: kreatywność pracowników
w organizacji; kreatywność w określonych funkcjach i zakresach działalności organizacji;
kreatywność w zarządzaniu oraz koncepcję organizacji kreatywnej. Do pierwszego z obszarów zaliczył publikacje naświetlające zagadnienia pobudzania kreatywności pracowników
i zespołów pracowniczych, promowania postaw kreatywnych i zachęcania do nich, uczenia
się oraz odkrywania swoich potencjałów twórczych w warunkach panujących w organizacji. Drugi zakres tematyczny zawiera publikacje przedstawiające możliwości wykorzystania
kreatywności w wybranych elementach biznesu, pewnych fragmentach działalności organizacji (np. w public relations czy marketingu i reklamie). Trzeci obszar obejmuje publikacje
dotyczące kreatywności w zarządzaniu z wykorzystaniem twórczego myślenia i rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie: kierowania potencjałem zespołów i tworzenia
kreatywnego środowiska, kierowania lateralnego czy duchowego i świadomego zarządzania.
Niezależnie od sposobu definiowania samego pojęcia, większość badaczy jest zgodna, że
kreatywność podlega opisowi, a przez to różnicowaniu. Według M. Kirtona, R. Sternberga
i T. M. Amabile25, kreatywność można opisać poprzez cztery zmienne. Pierwszą z nich jest
poziom kreatywności, którego wyznacznikiem jest zdolność umysłowa człowieka. Drugą
zmienną różnicującą kreatywność jest styl kreatywności. Trzecią zmienną – poziom motywacji do działania. Czwarta zmienna to postrzeganie okazji i możliwości. Zderzenie powyższych
zmiennych pozwala zidentyfikować odrębne (różne) profile kreatywności dla poszczególnych osób.
20
21
22
23
24
25

E. Nęcka, Psychologia…, op.cit.
W. Dobrołowicz, Psychodydaktyka kreatywności, WSPS, Warszawa 2002.
E. Nęcka, Psychologia…, op.cit., s. 23–24.
M. A. West, Rozwijanie…, op.cit., s. 12.
M. Brzeziński Organizacja…, op.cit., s. 15–17.
Creative Diversity, http://provensal.com/lbb/creative-diversity/, dostęp 11.01.2018.
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3. Komponenty i filary kreatywności
Teoria komponentów kreatywności (ang. componential theory of creativity) opracowana
przez T. M. Amabile26 zakłada, iż kreatywność może przyjmować różne formy – od codziennych działań kreatywnych, po ważne wynalazki naukowe kształtujące rozwój całych cywilizacji, natomiast poziom kreatywności wykazywanej przez poszczególne osoby, nawet w ramach
tych samych zadań, zmienia się – jest on bowiem wynikiem oddziaływania różnych składowych zmiennych w czasie, dotyczących zarówno osoby, jak i jej otoczenia.
Zgodnie z powyższą teorią można wyróżnić cztery kluczowe składniki (komponenty)
kreatywności. Pierwszy komponent kreatywności obejmuje: umiejętności dotyczące danego
obszaru, wiedzę ekspercką; umiejętności techniczne, a także inteligencję oraz talent odpowiadający danej dziedzinie. Drugą składową tworzą czynniki dotyczące procesu kreacji,
m.in. procesy poznawcze i osobowościowe, prowadzące do nowych rezultatów; styl poznawczy; podejmowanie ryzyka; przyjmowanie nowej perspektywy postrzegania problemu oraz
umiejętności generowania nowych idei i tolerowania różnorodnych, sprzecznych rozwiązań.
Trzecim komponentem kreatywności jest motywacja wewnętrzna do podejmowania zadań,
wynikająca z zainteresowań, odczuwanego poziomu przyjemności, poczucia wyzwania oraz
pasji. Ostatni (czwarty) komponent kreatywności tworzy otoczenie, przede wszystkim otoczenie społeczne, a szczególnie – motywatory zewnętrzne.
Warto podkreślić, że zwolennicy powyższej teorii wyraźnie przedkładają wewnętrzną
motywację nad motywację zewnętrzną. Zdają sobie jednak sprawę, iż niektóre składowe
motywacji zewnętrznej mogą pośrednio oddziaływać na wewnętrzną motywację, znacząco
stymulując ją lub osłabiając. Do czynników blokujących kreatywność najczęściej zaliczają
występowanie: norm związanych z krytykowaniem proponowanych rozwiązań, wewnętrznych politycznych problemów w organizacji, nacisków na status quo, niskiej tolerancji ryzyka
wśród kadry zarządzającej lub zbyt dużej presji czasowej. Natomiast czynnikami stymulującymi kreatywność są w ich opinii: współpraca w zespole, swoboda w prowadzeniu prac,
zachęcanie do zgłaszania nowych pomysłów, odpowiednie docenianie kreatywnych rezultatów czy normy społeczne nastawione na dzielenie się wiedzą.
Rozszerzony, w stosunku do powyższego, katalog komponentów kreatywności proponuje A. Ostrowska27. Jej zdaniem w ramach kreatywności można wyróżnić sześć składowych:
1) wiedzę (konieczna jest zarówno wiedza podstawowa, pozwalającą wyjść poza znane już
sytuacje, jak i wiedza z różnych dziedzin, by wzmocnić zdolność do kojarzenia pozornie
niepowiązanych faktów);

26

T. M. Amabile, Creativity and Innovation in Organizations, Harvard Business School, Boston 1996.
A. Ostrowska, Kreatywność i jej rola w procesie innowacyjnym, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/PARP/
chapter_86197.asp?soid=456722DA886947EA966CCAED3AE24A50, dostęp 11.01.2018.
27
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2) zdolności intelektualne (umiejętność syntezy, czyli łączenia faktów i patrzenia na problem z wielu stron; umiejętność analizy – potrzebna do określenia przydatności danej
idei oraz umiejętność prezentowania i angażowania innych ludzi we własny pomysł);
3) preferowany styl myślenia (pożądany duży stopień inwencji i chęć wnoszenia nowych
pomysłów);
4) motywację (szczególnie potrzebna jest silna motywacja wewnętrzna);
5) osobowość (szczególnie skłonność do ponoszenia ryzyka oraz trwanie przy swojej opinii, poparte wiedzą i umiejętnościami);
6) otoczenie (decydujące o poziomie ryzyka, jakim jest obciążona kreatywna osoba).
Z kolei procesowe podejście do zagadnienia kreatywności, zaproponowane przez M. Brzezińskiego28, pozwala wyodrębnić dwa podstawowe filary kreatywności: filar inteligencji oraz
filar świadomości. Zachodzące pomiędzy nimi zjawiska synergii procesów wiedzy jawnej
i niejawnej pobudzają kreatywne myślenie i działanie.
W ramach filaru „inteligencja” autor wyróżnia trzy podprocesy:
1) podproces inteligencji racjonalnej (intelektualnej), rozumiany jako indywidualne i zbiorowe procesy wykorzystujące zdolności zdobywania informacji i posługiwania się nimi
oraz uczenia się, umiejętności analizy i syntezy kreujące rozwiązania problemów i czynności poznawcze;
2) podproces inteligencji emocjonalnej, rozumiany jako indywidualne i zbiorowe procesy
zawierające uczucia związane z atutami i słabościami, motywacją oraz twórczym napięciem, empatią i odczuciami współpracowników;
3) podproces inteligencji duchowej, rozumiany jako indywidualne i zbiorowe potrzeby
dążenia do głębokich i twórczych wartości, postrzeganie działań własnych i zbiorowych
w szerszym oraz bogatszym kontekście, poczucie przynależności do organizacji i potrzeba
szerszej komunikacji.
Z kolei drugi filar kreatywności, jakim jest „świadomość”, obejmuje: podświadomość,
rozumianą jako magazyn doświadczeń, informacji i uczuć; świadomość średnią, która reguluje procesy integracji podświadomości i nadświadomości; oraz nadświadomość (intuicję),
stanowiącą skarbnicę wiedzy najwyższych poziomów inteligencji oraz zawierającą instynktowną wiedzę pochodzącą z jądra świadomości – tzw. szósty zmysł.
Holistyczne połączenie kolejnych procesów i podprocesów pozwala, zdaniem M. Brzezińskiego, stworzyć zintegrowany cykl kreatywnego myślenia i działania, składający się z trzech
faz: fazy inspiracji, fazy motywacji oraz fazy spełnienia. W fazie inspiracji pojawiają się w umyśle nowe idee i pomysły, dochodzi do spontanicznego przypływu natchnienia postrzeganego
jako obraz pewnej całości problemu. W fazie motywacji rejestruje się wrażenia i katalizuje
motywacje. Bodźcem dla inteligencji i świadomości jest inspiracja – składowa entuzjazmu.
Natomiast faza spełnienia dotyczy wyborów będących wynikiem połączenia myśli i pragnień;
sprawia, że ostateczne pomysły przybierają realną postać.
28

M. Brzeziński Organizacja…, op.cit., s. 22–35.
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4. Kreatywność organizacyjna
Zgodnie z teorią kreatywności organizacyjnej R. W. Woodmana, J. E. Sawyera i R. W. Gri
ffina29 zjawisko kreatywności może być rozpatrywane na różnych poziomach: na poziomie
indywidualnej osoby (kreatywność indywidualna), na poziomie grupy (kreatywność grupowa)
oraz na poziomie całej organizacji (kreatywność organizacyjna). Na zachowania kreatywne
na poziomie indywidualnym mają wpływ zarówno różne aspekty kognitywne (np. wiedza,
zdolności poznawcze), jak i pozakognitywne (np. osobowość).
Według Woodmana, Sawyera i Griffina, kreatywność indywidualna jest funkcją uwarunkowań wynikających z przeszłości (wcześniejszych doświadczeń), stylu i zdolności kognitywnych, osobowości (np. poczucia własnej wartości), odpowiedniej wiedzy, motywacji
wewnętrznej, wpływów społecznych (np. socjalizacji), jak również uwarunkowań kontekstowych (np. otoczenia technologicznego, rodzaju zadań, ograniczenia czasowego).
Z kolei kreatywność grupy jest funkcją zachowań kreatywnych jej uczestników, interakcji pomiędzy nimi, charakterystyk grupy (np. wielkości, stopnia spójności grupy czy norm),
procesów grupowych (np. podejścia do rozwiązywania problemów) oraz różnych uwarunkowań kontekstowych (np. charakterystyki zadań grupowych).
Natomiast kreatywność organizacyjna jest funkcją kreatywnych zachowań grup wchodzących w skład organizacji oraz uwarunkowań kontekstowych (np. kultury organizacyjnej, systemu motywacji, dostępności zasobów). Wynikiem kreatywności organizacyjnej jest
nowy produkt, usługa lub proces, powstały jako rezultat kompleksowego połączenia i powiązania charakterystyk indywidualnych osób, grup i organizacji, pozostających pod wpływem
sytuacyjnym.
Warto podkreślić, iż zdaniem Woodmana, Sawyera i Griffina zależności pomiędzy wskazanymi poziomami kreatywności (indywidualnym, grupowym i organizacyjnym) są dwustronne. Indywidualna kreatywność jest elementem kreatywności grupy, ale również pozostaje
pod wpływem zmiennych grupowych, takich jak np. normy grupowe. Z kolei kreatywność
grupowa stanowi element kreatywności organizacyjnej, ale jest pod wpływem zmiennych
organizacyjnych, np. kultury organizacji czy systemu motywowania. Co więcej, kreatywność
na poziomie organizacji ma wpływ nie tylko na kreatywność na poziomie grupy, lecz także
na kreatywność na poziomie indywidualnym (rysunek 1).
Wyodrębnienie kategorii kreatywności organizacyjnej można odnaleźć także w innych
teoriach dotyczących kreatywności. Przykładem może być koncepcja kreatywnego środowiska organizacji zaproponowana przez M. Brzezińskiego30. Autor wyróżnia pięć rodzajów
kreatywności, w tym kreatywność organizacyjną, obok kreatywności indywidualnej, zbiorowej, zespolonej oraz otoczenia. Według niego:
29
30

R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward…, op.cit.
M. Brzeziński Organizacja…, op.cit., s. 59–63.
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kreatywność indywidualna to potencjał twórczy pojedynczego pracownika, wynikający
z jego połączonych procesów inteligencji i świadomości twórczej, a także z wykorzystania przyswojonej wiedzy i doświadczenia;
kreatywność zespołowa to potencjał twórczy umysłu zespołu, wynikający z połączenia
indywidualnych kreatywności jego poszczególnych pracowników;
kreatywność organizacji to potencjał twórczy umysłu organizacji, wynikający z połączenia kreatywności poszczególnych zespołów, kreatywności indywidualnej określonych
pracowników organizacji;
kreatywność zespolona to potencjał twórczy zespolonego umysłu organizacji, integrujący powyższe rodzaje kreatywności w spójną i dynamiczną całość do jednoczesnego
wspólnego wykorzystania;
kreatywność otoczenia to potencjał twórczy zawarty w relacjach z klientami, kooperantami, firmami doradczymi itp. oraz z nich wynikający.

Rysunek 1. Model interakcji w teorii kreatywności organizacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „Academy of Management Review” 1993, vol. 18 (2), s. 293–321.

Zgodnie z powyższą koncepcją, tworzenie kapitału kreatywności organizacyjnej opiera
się, podobnie jak w przypadku umysłu indywidualnego człowieka, na wspólnych mechanizmach odnoszących się do szerszego kontekstu, tj. do umysłu zbiorowego oraz zespolonego
umysłu organizacji. Podczas przechodzenia od poziomu jednostki do poziomu zbiorowości (zespołów, grup) kreatywność poszerza się w obrębie kolejnych poziomów umysłu zbiorowego i zespolonego, co pomnaża możliwości twórcze kapitału kreatywności organizacji.
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Kapitał kreatywności organizacyjnej jest więc rezultatem przepływu oraz współzależności
kreatywności indywidualnej, zespołowej i organizacyjnej.

5. Kreatywność a innowacyjność organizacji – wzajemne relacje
Związek między kreatywnością a innowacyjnością dostrzegany jest przez większość
badaczy, jednak przyjęty przez nich sposób objaśnienia wzajemnych relacji pomiędzy zjawiskami bywa różny. Według R. B. Mellora31 kreatywność stanowi jedno z trzech (środkowe)
źródeł innowacyjności, oprócz wykorzystania wynalazku oraz odmienności (rysunek 2). Co
ciekawe, zdaniem autora każde ze źródeł innowacyjności determinuje powstawanie innego
rodzaju innowacji. Zaszeregowanej najniżej „odmienności” zawdzięczamy tzw. innowacje
stopniowe, natomiast zajmujące sam szczyt „wynalazki” stanowią podstawę bardzo rzadkich innowacji radykalnych. „Kreatywność” jest uznawana przez niego jako źródło zarówno
radykalnych, jak i stopniowych innowacji.
Rysunek 2. Kreatywność jako jedno ze źródeł innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. B. Mellor, Kreatywność, w: R.B. Mellor, G. Coulton, A. Chick, A. Bifulco, N. Mellor,
A. Fischer, Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011, s. 48.

Zdecydowanie inne, bo procesowe, spojrzenie na kwestię relacji między kreatywnością
a innowacyjnością proponuje M. Stasiakiewicz32. Autor zestawia i charakteryzuje pojęcia
kreatywności, twórczości oraz innowacyjności w ujęciu procesowym, wskazując wzajemne
zależności między nimi. Jego zdaniem przebieg procesu jest następujący – od kreatywności
jako kompetencji jednostkowej, przez jej działania i zachowania, czyli twórczość, aż po efekty
rozumiane jako możliwości aplikacji rozwiązań, czyli innowacyjność. Wskazuje, że aby proces twórczy mógł zaistnieć i mieć efekty, np. w postaci określonego produktu czy nowych
31 R. B. Mellor, Kreatywność, w: R. B. Mellor, G. Coulton, A. Chick, A. Bifulco, N. Mellor, A. Fischer, Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011, s. 48.
32 M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999; M. Stasiakiewicz
Zachowania…, op.cit., s. 153–174.
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rozwiązań, niezbędna jest aktywizacja określonych cech osobowości. Tym samym osobowość traktowana jest jako istotna zmienna określająca szanse wykorzystania kreatywnego
potencjału. W dalszej kolejności wymieniane są takie zmienne, jak: minimalna kompetencja
intelektualna, funkcjonowanie poznawcze, inteligencja emocjonalna oraz talent czy uzdolnienie w konkretnej dziedzinie33.
W podobnym, procesowym, nurcie wypowiadają się R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat i D. Mroczkowska34. Według nich, kreatywność umożliwia
twórcze działania (będące odpowiedzią na określone problemy), których efektem są nowe
rozwiązania, czyli innowacje. Kreatywność jest tu rozumiana jako styl psychologicznego
funkcjonowania, charakteryzujący się m.in. otwartością i ciekawością poznawczą, tolerancją
na wieloznaczność, motywacją wewnętrzną – konstytuującymi względnie trwałą zdolność
jednostki do tworzenia nowych idei i rozwiązań. Natomiast pojęcie innowacyjności autorzy
rozpatrują w dwóch kontekstach: szerszym – organizacyjnym (związanym z kulturą organizacji, jej strukturą, wartościami, celami, regułami) oraz węższy – realizacji zadania. Relacje
między kreatywnością organizacyjną, twórczością organizacyjną i innowacyjnością zaprezentowano na rysunku 3.
Rysunek 3. Relacje pomiędzy kreatywnością, twórczością i innowacyjnością

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010, s. 38.
33

T. M. Amabile, K. Hill, B. Hennessey, E. Tighe, The Work Preference Inventory: Assessing Intrinsic and
Extrinsic Motivational Orientations, „Journal of Personality and Social Psychology” 1994, vol. 66; E. Nęcka, Psychologia…, op.cit.; M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, Warszawa 2009;
A. Wojtczuk-Turek, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
34 R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie…, op.cit., s. 38.
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Jeszcze inaczej na relacje między kreatywnością a innowacyjnością patrzy M. Brzeziński . Jest on bowiem zdania, że kreatywność i innowacyjność to nakładające się na siebie
struktury pomiędzy dwoma etapami procesu twórczego: fazą generowania idei i fazą ich
wdrażania. Kreatywność łączy te dwa procesy: powstawania pomysłów oraz nadawania im
konkretnych rozwiązań, przeznaczonych do wdrażania w organizacji innowacji (technicznej
lub organizacyjnej), którym zawsze towarzyszą zmiany w obszarze tej organizacji. W opinii autora, kreatywność jest dynamiczną siłą pozwalającą na osiąganie nowości w organizacji, mózgiem procesu innowacyjnego, przebiegającego przez różne obszary i podsystemy
organizacji. Konsekwencją tak pojmowanej zależności jest wyróżnienie dwóch rodzajów
kreatywności: kreatywności koncepcyjnej (niezbędnej do opracowania nowych produktów, metod, koncepcji itp.) oraz kreatywności operacyjnej (koniecznej przy wariantowaniu,
wyborze i wdrażaniu wytworów kreatywności koncepcyjnej do praktyki oraz ich weryfikowaniu). O ile kreatywność koncepcyjna jest niczym nieskrępowanym działaniem wyobraźni,
w którym liczy się każda myśl i pomysł, o tyle kreatywność operacyjna uwzględnia kryteria przydatności pomysłów oraz ich przekształcanie w innowacje. Rezultatem kreatywności koncepcyjnej jest nowa wartość, a kreatywności operacyjnej – gotowa innowacja jako
rezultat twórczego działania i wdrażania. Rolę kreatywności koncepcyjnej i operacyjnej
pokazano na rysunku 4.
35

Rysunek 4. R
 ola kreatywności koncepcyjnej i operacyjnej w poszczególnych fazach cyklu
innowacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009, s. 36–41.
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M. Brzeziński Organizacja…, op.cit., s. 36–41.
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Kreatywność koncepcyjna uruchamia cykl innowacyjny, pozwala bowiem kreować
pomysły, a następnie bierze udział w fazie odsiewania pomysłów i potencjalnych innowacji,
w której to równolegle uruchamiana jest kreatywność operacyjna. Kreatywność operacyjna
niezbędna jest z kolei w ostatniej fazie cyklu innowacyjnego – fazie wdrażania innowacji.
Poziom zaangażowania obu kategorii kreatywności decyduje o stopniu nowości powstałych innowacji. Wysoki poziom kreatywności koncepcyjnej w fazie kreowania pomysłów oraz
wysoki poziom kreatywności operacyjnej w fazie wdrażania gwarantuje powstanie innowacji przełomowych (radykalnych), natomiast niski poziom kreatywności koncepcyjnej w fazie
kreacji pomysłów oraz niewielki poziom (do tego malejący) kreatywności operacyjnej sprzyjają powstawaniu innowacji przyrostowych.
Warto zaznaczyć, że o ile każdy proces innowacji musi zacząć się od kreatywnego działania, to nie każdy akt kreatywności zakończy się stworzeniem innowacji. Innowacja nie
powstanie bez kreatywnych pracowników, ale do wykorzystania ich potencjału konieczne
jest stworzenie w firmie odpowiednich warunków. Kreatywność jest bowiem swoistym zasobem pracowników organizacji, szczególnym środkiem wytwórczym, natomiast innowacja
jest jej efektem, produktem finalnym.
Dotychczasowe rozważania odnośnie do roli kreatywności w procesie powstawania
innowacji dotyczyły sytuacji, w której to innowacje tworzone są jedynie na podstawie zasobów wiedzy i zdolności intelektualnych członków danej organizacji, czyli wewnętrznych
zasobów kreatywności. Tymczasem o wartości powstałych innowacji mogą przecież decydować zarówno wewnętrzne zasoby potencjału kreatywnego, jak i zewnętrzne – znajdujące
się w posiadaniu kluczowych interesariuszy zewnętrznych, a do których organizacja może
mieć dostęp, jeśli zdecyduje się na realizację procesu innowacyjnego w modelu otwartym.

6. Otwarte innowacje jako przejaw współkreatywności
Większość naukowców, ale także praktyków, nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami
radykalnej zmiany w pojmowaniu procesu innowacyjnego i jego realizacji. Tradycyjne podejście do innowacji, oparte na wynikach własnego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz długotrwałych i kosztownych badań chronionych przed konkurencją przestało się sprawdzać.
Pojawiła się nowa koncepcja tworzenia innowacji – koncepcja tzw. otwartych innowacji36.
Zmiany zachodzące w sferze technologicznej, szczególnie w obszarze rozwoju systemów komunikacji elektronicznej, Internetu, sprawiły, że transfer informacji jest łatwy,
szybki i powszechny. W wyniku tego następuje internacjonalizacja sfery produkcyjnej, ale
przede wszystkim sfery B+R. W świecie szeroko rozpowszechnionej i dostępnej wiedzy
36 Ewolucję procesu innowacyjnego opisuje m.in. publikacja: A. Sopińska, W. Mierzejewska, Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza
SGH w Warszawie, Warszawa 2017, s. 27–34.
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przedsiębiorstwa nie mogą wyłącznie polegać na swoich badaniach, muszą dzielić się wiedzą
i nabywać rozwiązania od innych podmiotów. Ponadto powinny udostępniać swoje rozwiązania, których aktualnie nie wykorzystują (rozwiązania wykraczające poza ustaloną strategię działania przedsiębiorstwa), innym podmiotom.
Koncepcja otwartych innowacji jest już na tyle dobrze osadzona w literaturze przedmiotu, że można ją uznać za nowy paradygmat tworzenia innowacji37. Na rynku liczy się
czas i szybkość reagowania na potrzeby konsumentów, stąd niezbędną staje się współpraca
z zewnętrznymi podmiotami, która pozwala rozłożyć koszty i ryzyko danego przedsięwzięcia innowacyjnego. W tych okolicznościach realizacja innowacji w modelu otwartym staje
się wymogiem, warunkiem koniecznym dla współczesnych przedsiębiorstw, a nie jedynie
jedną z możliwych opcji postępowania.
Proces tworzenia innowacji w modelu otwartych a priori zakłada wykorzystanie kreatywności zewnętrznych partnerów. Zewnętrznymi dostawcami zasobów kreatywności mogą
być: klienci, dostawcy, konkurencyjne podmioty, instytucje naukowo-badawcze, organizacje samorządowe, organizacje społeczne oraz tzw. społeczności internetowe. Wykorzystanie
kreatywności społeczności internetowych w procesie innowacyjnym może przybierać różne
formy. Społeczność internetowa może być traktowana przez przedsiębiorstwo jedynie jako
źródło pozyskiwania pomysłów z rozproszonych źródeł bądź jako pełnoprawny partner dwukierunkowego procesu tworzenia innowacji38. Warto też zaznaczyć, iż dobór poszczególnych
kategorii zewnętrznych uczestników procesu innowacyjnego może odbywać się w sposób
selektywny lub otwarty39.
Tworzenie innowacji w modelu otwartym bazuje na równoczesnym wykorzystaniu
wewnętrznego i zewnętrznego potencjału kreatywności. Powstałe w wyniku współpracy
z zewnętrznymi podmiotami innowacje (tzw. otwarte innowacje) są przejawem współkreatywności wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie innowacji (rysunek 5).
Zasoby kreatywności wewnętrznej są uzupełniane przez kreatywność zewnętrzną (wszystkich zaangażowanych partnerów) na każdym etapie cyklu innowacyjnego. Niewykorzystane
w danym cyklu innowacyjnym zasoby kreatywności wewnętrznej mogą być przekazywane
zewnętrznym partnerom współtworzącym innowacje. Przemyślany dobór partnerów do tworzenia otwartych innowacji pozwala uzyskać dodatkowe korzyści w postaci efektu synergii
różnych źródeł kreatywności, a w konsekwencji bardziej radykalnych innowacji.

37

A. Sopińska, Paradygmat otwartych innowacji w polskich realiach, w: Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2017, s. 335–351.
38 A. Sopińska, Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse” UG 2013, nr 4.1.
39 J. Phillips, Open Innovation Typology, w: A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, red. P. Sloane, Kogan Page Limited, London 2011, s. 22–36.
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Rysunek 5. Otwarte innowacje a współkreatywność

Źródło: opracowanie własne.

Ze względu na dominujący kierunek przepływu zasobów kreatywności można wyróżnić
trzy modele współkreatywności:
• współkreatywność dośrodkową, gdzie dominują procesy przepływu zasobów kreatywności od zewnętrznych partnerów (otoczenia organizacji) do jej wnętrza;
• współkreatywność odśrodkową, gdzie dominują procesy przepływu zasobów kreatywności z organizacji do zewnętrznych jej partnerów (otoczenia);
• współkreatywność mieszaną, gdzie przepływy zasobów kreatywności odbywają się w obu
kierunkach na podobnym poziomie.
Dwa pierwsze modele współkreatywności charakteryzują się dominacją jednego kierunku
przepływu zasobów kreatywności pomiędzy organizacją a otoczeniem. Uczestnicy zewnętrzni
pełnią tu funkcję bądź źródła kreatywności (współkreatywność dośrodkowa), bądź kanału jej
komercjalizacji (współkreatywność odśrodkowa), a proces innowacyjny odbywa się w ramach
scentralizowanej struktury sieciowej, w której dana organizacja odgrywa rolę dominującą
w stosunku do otoczenia. Inaczej jest w przypadku trzeciego modelu współkreatywności
– modelu mieszanego. W tym przypadku przepływ zasobów kreatywności pomiędzy daną
organizacją a jego otoczeniem ma charakter dwustronny, w ramach zdecentralizowanej sieci,
gdzie każdy z uczestników ma równy dostęp do efektów współpracy.
Warto zaznaczyć, że poziom i kierunek przepływu zasobów kreatywności jest indywidualnie określany przez każdą organizację, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i realizowanego modelu biznesowego oraz liczby zaangażowanych zewnętrznych
interesariuszy.
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7. Podsumowanie
Przedstawione w artykule rozważania wskazują na występowanie nierozerwalnego związku
między kreatywnością a innowacyjnością, bowiem obie biorą udział w procesie twórczym.
Kreatywność uruchamia ten proces, natomiast innowacyjność jest jego efektem. Bez uruchomienia potencjału kreatywności nie jest możliwe powstawanie nowych pomysłów, ich weryfikacja i ostateczny wybór do wdrożenia w postaci finalnej innowacji. Można powiedzieć,
że kreatywność stanowi warunek konieczny innowacyjności, aczkolwiek niewystarczający,
gdyż nie w każdym przypadku kreatywne myślenie i działanie przynosi rezultaty w postaci
innowacji. W tym ostatnim przypadku kreatywność jest rozumiana jedynie jako aktywność
potencjalnie twórcza, nieprzynosząca twórczych rezultatów. Łącznikiem między kreatywnością a innowacyjnością jest postawa proinnowacyjna, przejawiająca się w rzeczywistym zainteresowaniu wdrożeniem powstałych pomysłów i przekształceniu ich w innowacje rynkowe.
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie spowodowały otwarcie procesów innowacyjnych na zewnętrzne podmioty. Nowy model tworzenia innowacji określany mianem
otwartych innowacji zakłada a priori wykorzystanie nie tylko wewnętrznego potencjału kreatywności danej organizacji, lecz także potencjału kreatywności zewnętrznych podmiotów,
zaangażowanych w tworzenie innowacji. Powstające w modelu otwartym innowacje są więc
efektem procesów twórczych bazujących na zjawisku współkreatywności. Warto zaznaczyć,
że potencjał współkreatywności nie jest prostą sumą potencjału kreatywności wewnętrznej danej organizacji i potencjału kreatywności zewnętrznej (podmiotów zaangażowanych
w proces innowacyjny), ale także zawiera potencjał kreatywności zespolonej, wynikający
z integracji cząstkowych potencjałów kreatywności poszczególnych podmiotów.
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Organisational Creativity and Innovativeness. Open
Innovations as Manifestation of Co-Creativity
Summary
The article discusses the relationship between two variables: organisational creativity and innovativeness, with focus on the process of launching innovations in an open model. The idea of co-creativity
was introduced as a result of combination of internal creativity of an organisation with an external creativity of cooperating entities in the model of open innovations. The explanation basis of these relationships resulted from the identification of ambiguity and multidimensionality of the notion of creativity,
the description of components and pillars of creativity, outlining the idea of organisational creativity
in relation to individual and group creativity as well as the presentation of the idea of open innovations.
Keywords: creativity, innovativeness, open innovations, co-creativity
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Klasyczne modele twórczości organizacyjnej.
Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości

Streszczenie
Współczesnym zadaniem zarządzania strategicznego jest poszukiwanie źródeł tworzenia wartości.
Upatruje się ich w dynamicznych zdolnościach, unikatowym modelu biznesu, innowacjach, potencjale strategicznym organizacji czy przedsiębiorczości organizacyjnej. Niniejszy artykuł wychodzi
z założenia, że pierwotnym źródłem tworzenia wartości jest twórczość organizacyjna jako podstawa
do pozostałych procesów, mechanizmów i wyników. Stąd skupiono się na czterech klasycznych modelach: twórczości organizacyjnej, otoczenia miejsca pracy, modelu interakcjonistycznym oraz modelu twórczego działania indywidualnego. Artykuł jest wynikiem projektu naukowego pt. „Tworzenie
i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych”, finansowanego przez NCN (grant
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1. Wprowadzenie
Przekrojowe badania literaturowe z zakresu zarządzania strategicznego wskazują, że pole
zainteresowań badawczych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przesunęło się w stronę
efektywności funkcjonowania organizacji1. Oznacza to, że poszukiwanie źródeł sukcesu organizacji jest wciąż tematem aktualnym i poznawczo interesującym. W ślad za tym zarządzanie strategiczne podlega procesom ciągłych zmian, skutkujących wyłanianiem się nowych
paradygmatów i zanikaniem tych bezzasadnych. Z jednej strony, złożoność procesów zmian
skłania do upraszczania i porządkowania w celu poszukiwania prawd i reguł, z drugiej strony,
nakreślony dynamizm zachęca do pogłębienia nieuporządkowania poprzez eksperymentowanie, łączenie nurtów badawczych i przenoszenie założeń teoretycznych oraz doświadczeń
z innych obszarów nauk 2.
W artykule podjęto próbę integracji koncepcji zarządzania strategicznego z twórczością
organizacyjną oraz postuluje się, że zadaniem współczesnego zarządzania strategicznego
jest sięgnięcie do głębszych i bardziej pierwotnych źródeł sukcesu organizacyjnego. Precyzując: zakłada się, że współczesne organizacje powinny się skupiać na poszukiwaniu nie tyle
przewag konkurencyjnych wynikających z innowacji czy modeli biznesu, ile nowych idei,
które są rezultatem procesów twórczości na poziomie organizacyjnym3. Dopiero strategiczne
umocowanie twórczości organizacyjnej przełoży się na skuteczne tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości.
Niektórzy badacze twórczości pojmowanej w kategoriach zjawisk organizacyjnych podjęli
trud opracowania konstrukcji, które możliwie najbardziej wszechstronnie wyjaśniałyby treść,
proces i kontekst tego zjawiska. W artykule skoncentrowano się na modelach, które wydają
się spełniać cechy dobrej teorii (ogólność, dokładność, wsparcie w argumentacji empirycznej, prostota) oraz posiadają atrybuty praktyczności, takie jak funkcjonalność, użyteczność
czy możliwość wykorzystania w różnych sytuacjach organizacyjnych4.
Poniżej scharakteryzowano cztery modele twórczości organizacyjnej. Wszystkie pełnią
szczególnie ważną funkcję, o czym świadczy odwoływanie się do nich przez wielu naukowców. Są to: model twórczości organizacyjnej, model otoczenia miejsca pracy, model interakcjonistyczny oraz model twórczego działania. Zreferowane w niniejszym opracowaniu
modele ułożono w kolejności odpowiadającej ich narastającej złożoności – począwszy od
tych, które były budowane wokół twórczości indywidualnej, a skończywszy na konstrukcjach wielopoziomowych.
1 G. A. Ronda-Pupo, L. A. Guerras-Martin, Dynamics of the Evolution of Strategy Concept 1962–2008:
A Co-Word Analysis, „Strategic Management Journal” 2012, vol. 33, s. 162–188.
2 W. Dyduch, Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
3 C. Bilton, S. Cummings, Creative Strategy. Reconnecting Business and Innovation, John Wiley and Sons,
Chichester 2010.
4 K. E. Weick, Sensemaking in Organisations, SAGE, London 1995, s. 17.
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Linie przerywane wskazują wpływ danych czynników na inne. Linie ciągłe odzwierciedlają kroki w procesie (gdzie jest możliwe
zwiększenie zróżnicowania sekwencji). Przedstawiono jedynie bezpośrednie i pierwszoplanowe oddziaływanie.
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Rysunek 1. Zrewidowany składowy model twórczości
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2. Zrewidowany składowy model twórczości
Najbardziej znany wszechstronny model twórczości organizacyjnej przedstawiła T.M. Amabile . Jest on oparty na dwóch głównych założeniach. Po pierwsze, twórczość może przybierać różne formy – od codziennych twórczych działań po wynalazki, odkrycia naukowe
czy dzieła sztuki. Po drugie, poziom twórczości poszczególnych osób, nawet wykonujących
te same zadania, zmienia się, a jest on zależny od oddziaływania na te osoby różnych składowych dotyczących zarówno danej osoby, jak i jej otoczenia. Syntetyczny model obejmuje
zatem cztery komponenty konieczne dla realizacji tego procesu. Pierwsze trzy są związane
z pojedynczą osobą: motywacja zadaniowa, umiejętności właściwe dla danej domeny oraz
procesy właściwe twórczości. Czwarty składnik to otoczenie, w którym jednostka pracuje
(rysunek 1).
Uznanie twórczości za cel organizacji pociąga za sobą potrzebę zrozumienia wzajemnych
zależności pomiędzy możliwościami uczestnika organizacji do bycia twórczym a kontekstem
organizacyjnym, który dostarcza otoczenia pożądanego dla trwałej twórczości6. Przyjęta
perspektywa osobisto-kontekstualna zakłada, że osobowość i poznawcze charakterystyki
jednostki znajdują się w zespoleniu z otoczeniem jej miejsca pracy. Zatem zdolność organizacji do tworzenia i wychwytywania wartości zależy od rozważnego kształtowania otoczenia
miejsca pracy. Ulokowanie zainteresowań badawczych na poziomie całej organizacji powoduje, że studiowanie pojedynczych osób zaangażowanych w tworzenie i przechwytywanie
wartości jest niewystarczające. Otoczenie miejsca pracy zasadniczo oddziałuje na tworzenie
i przechwytywanie wartości za pomocą dostarczania motywacji do twórczego rozpoznawania
i wykorzystywania szans. Dlatego też kultura organizacyjna – łącznie z usamodzielnieniem,
autonomią, uznaniem dla innowacyjnych idei, pracą przepełnioną wyzwaniami, poczuciem
własności – jest ściśle powiązana z twórczym otoczeniem pracy7.
5

3. Model dostrzegania otoczenia miejsca pracy
T. M. Amabile, R. Conti, H. Coon, J. Lazenby i M. Herron skoncentrowali swoje zainteresowania badawcze na psychologicznym kontekście twórczości – na dostrzeżeniach otoczenia
miejsca pracy, które mogą wpływać na twórczą działalność realizowaną w organizacjach8.
Na rysunku 2 został przedstawiony model stanowiący konceptualne podłoże instrumentu
5

T. M. Amabile, Creativity in Context, Westview Press, Boulder 1996.
M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Diffin, Warszawa 2009.
7 E. C. Martins, F. Terblanche, Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation,
„European Journal of Innovation Management” 2003, 6, s. 64–74.
8 T. M. Amabile, R. Conti, H. Coon, J. Lazenby, M. Herron, Assessing the Work Environment for Creativity,
„Academy of Management Journal” 1996, 39, s. 1154–1184.
6
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oceny nazwanego KEYS. Oprócz głównych kategorii, zaznaczono przewidywane zależności
pomiędzy każdym z konstruktów twórczości organizacyjnej. W opisywanym modelu wyodrębniono pięć podstawowych czynników wpływających na twórczość.
Rysunek 2. K
 onceptualny model stanowiący podstawę oszacowania dostrzeżeń otoczenia pracy
pod kątem twórczościa)
Konceptualne kategorie otoczenia
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Skale przypuszczalnie powiązane z twórczością są pojmowane jako „skale pobudzania”, a te które przypuszczalnie są powiązane negatywnie – jako „skale przeszkody”.
a)

Źródło: T. M. Amabile, R. Conti, H. Coon, J. Lazenby, M. Herron, Assessing the Work Environment for Creativity, „Academy
of Management Review” 1996, 39, s. 1159.

Pierwszy z nich wskazuje na kluczową rolę poparcia dla twórczości na poziomie całej organizacji w tworzeniu i przechwytywaniu wartości. W płaszczyźnie bezpośredniego nadzoru
owo poparcie znajduje wyraz w jasnym formułowaniu celów przez bezpośrednich zwierzchników, otwartych interakcjach z podwładnymi, wspieraniu pracy zespołowej i idei. Drugi
w kolejności jest czynnik dużej autonomii w czasie wykonywania bieżącej pracy, poczucie
własności oraz kontroli nad pracą i ideami. Następny to zasoby, a w zasadzie ich dostępność i odpowiedniość, oceniana pod kątem tworzenia i przechwytywania wartości. Kolejna
kwestia istotna dla tworzenia i przechwytywania wartości to presja powstająca z pilnych
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i stanowiących intelektualne wyzwanie problemów. Listę zamykają bariery blokujące tworzenie i przechwytywanie wartości, takie jak: sztywne, formalne struktury zarządzania czy
też konserwatyzm.

4. Model interakcjonistyczny
Wychodząc z założenia, że twórczość – robienie czegoś po raz pierwszy albo tworzenie
nowej wiedzy – reprezentuje sobą dramatyczny aspekt zmiany organizacyjnej, R. W. Woodman, J. E. Sawyer i R. W. Griffin spojrzeli od strony psychologii interakcjonistycznej na integrację procesu, produktu, osoby, a także sytuacji i podjęli próbę zbudowania wszechstronnej
teorii twórczości organizacyjnej9. Podejście interakcjonistyczne podpowiada, że twórczość
jest złożonym efektem zachowania pojedynczej osoby (jej zdolności poznawczych, cech osobowości, predyspozycji) w danej sytuacji, charakteryzującej się kontekstualnymi i społecznymi wpływami, które bądź to ułatwiają, bądź też utrudniają twórcze osiągnięcia. Twórcze
zachowanie uczestników organizacji w złożonych wzajemnych oddziaływaniach osoby i sytuacji jest kształtowane zarówno przez zdarzenia z przeszłości, jak i przez widoczne aspekty
bieżącej sytuacji (rysunek 3).
Ogólniej mówiąc, twórczość indywidualna jako przesłanka tworzenia wartości jest funkcją warunków poprzedzających, czynników osobowościowych, czynników poznawczych,
motywacji wewnętrznej, odpowiedniej wiedzy skojarzonej z umiejętnościami właściwymi
domenie działania, wpływów kontekstualnych (otoczenia fizycznego, ograniczeń wynikających z realizowanych zadań, dostępności zasobów, presji czasu). Grupa tam, gdzie występuje,
tworzy bezpośrednie wpływy społeczne. Z kolei twórczość indywidualna współprzyczynia
się do tworzenia wartości przez grupę.
Tworzenie wartości na poziomie organizacji jest efektem twórczości grup wchodzących
w skład danej organizacji oraz wpływów kontekstualnych, takich jak kultura organizacyjna,
systemy wynagradzania czy też otoczenie organizacji. Twórczy efekt (nowe produkty, usługi,
idee, procedury oraz procesy) dla całej organizacji wyłania się z indywidualnych, grupowych
i organizacyjnych charakterystyk oraz z zachowania realizowanego w sytuacyjnych uwarunkowaniach, które ułatwiają lub utrudniają twórczość na każdym poziomie organizacji
społecznej10. Zatem indywidualne, grupowe i organizacyjne charakterystyki mają wpływ
na tworzenie wartości i na sytuację, w jakiej ów proces zachodzi.

9

R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „Academy of
Management Review” 1993, 18, s. 293–321.
10 M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
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Źródło: R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „Academy of Management Review” 1993, 18, s. 295.

GCOMP – kompozycja grupy
GCHAR – charakterystyki grupy
GPROC – procesy grupowe

Twórczość grupowa:
Cg = f(CI, GCOMP, GCHAR, GPROC, CI)

K – wiedza
IM – motywacja wewnętrzna
SI – wpływy społeczne
CI – wpływy kontekstualne

Twórczość indywidualna:
CI = f(A, CS, P, K, IM, SI, CI)

P

CS

Legenda:
A – warunki poprzedzające
B – twórcze zachowanie
CS – styl poznawczy, zdolności
P – osobowość

A

Rysunek 3. Model interakcjonistyczny

Twórczy
rezultat

Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości

35

×

Motywacja

Zainteresowanie, złość
Niepokój
Przyjemność
Nuda

×

Wiedza i zdolność

Zdolność myślenia rozbieżnego,
kojarzenia
Brak myślenia rozbieżnego oraz
kojarzenia

Zdolność twórczego myślenia

×

×
Emocje

Umiejętności komunikowania się
Brak komunikowania się
Niska kompetencja społeczna
Umiejętności związane
z sieciami społecznymi

Behawioralne zdolności

×

Różnorodna wiedza
specjalistyczna
Brak różnorodnej wiedzy
specjalistycznej
Wąska wiedza specjalistyczna
Brak wiedzy specjalistycznej

Wiedza
powiązana z domeną

Zaufanie do posiadanych
zdolności twórczych
Brak zaufania do posiadanych
zdolności twórczych
Zaufanie do zdolności
wspomagających nawyki
Kwestionowane odpowiedniości
wiedzy i zdolności

Przeświadczenia odnośnie do
zdolności

×

Twórcze działania są nagradzane
Twórcze działania nie
są nagradzane
Wspólne działania są nagradzane
Wspólne działania nie
są nagradzane

Przeświadczenia odnośnie do
podatności na dane zachowanie

Źródło: C. M. Ford, A Theory of Creative Action in Multiple Social Domains, „Academy of Management Review” 1996, 21, s. 1118.
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5. Model twórczego działania indywidualnego
Zbudowany ponad dwadzieścia lat temu model twórczego działania indywidualnego
ilustruje, w jaki sposób współzawodniczą ze sobą zachowania twórcze i zachowania nawykowe, realizowane w kontekście organizacyjnym, obejmującym dziedziny, czy też zakresy,
grupowe, organizacyjne, instytucjonalne i rynkowe11. W metodologicznym punkcie wyjścia
jest ewolucja oparta na różnicowaniu, selekcji i zachowywaniu, gdzie następuje interakcja
pojedynczych podmiotów działania i sytuacji, w których one tkwią. Konsekwencją jest definiowanie twórczości jako specyficznego dla danego obszaru (reguł, języka, zwyczajowych
praktyk itp.), subiektywnego osądu nowości i wartości rezultatu danego działania. Główne
wpływy ułatwiające lub utrudniające dany rodzaj zachowań – twórczych albo nawykowych
(normalnych) są zobrazowane na rysunku 4.
Zespolenie działań tworzących wartość z nawykowymi i konformistycznymi działaniami zależy od pola sił warunków sprzyjających albo utrudniających, charakterystycznego dla szczególnej domeny działania. Występujące tutaj interakcje są złożone i nieliniowe.
Wzajemne oddziaływania powodują, że powstają cztery rodzaje sytuacji organizacyjnych,
mających różne oddziaływanie na tworzenie wartości: (1) sprzyjające twórczości, (2) ograniczające twórczość, (3) sprzyjające nawykom, (4) ograniczające nawyki. Równie ważne jest
kreowanie wiedzy użytecznej dla tworzenia wartości, zdolności behawioralne, poznawcze
i afektywne. Podsumowując, warto podkreślić, że złożoność kontekstu indywidualnej działalności zorientowanej na tworzenie wartości wynika ze wzajemnego oddziaływania na siebie
poszczególnych poziomów, a zwłaszcza z dynamiki zachowań różnorodnych interesariuszy,
zlokalizowanych na owych poziomach.

6. Podsumowanie
W artykule wskazano na miejsce twórczości w zarządzaniu strategicznym. Zwrócono
uwagę, że twórczość i strategia nie są opcjonalnymi wyborami w szybko zmieniającym się
otoczeniu biznesu i że organizacje w celu tworzenia wartości poszukują sposobów na uwalnianie nowych perspektyw, nowego postrzegania i świeżego myślenia na temat produktów,
rynków, pojawiających się problemów czy konkurentów. W związku z tym, że w każdej skutecznej strategii znajdują się elementy twórczości, których nie da się ująć w zasady zarządzania, można było podjąć próbę modelowania twórczości organizacyjnej.
W niniejszym artykule przedstawiono cztery modele, odzwierciedlając bogactwo spojrzeń
na twórczość i tworzenie wartości w organizacjach. W całości prowadzą one do konkluzji,
11

C. M. Ford, A Theory of Creative Action in Multiple Social Domains, „Academy of Management Review”
1996, 21, s. 1112–1142.
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iż twórczość organizacyjna, a w konsekwencji tworzenie wartości, jest niezwykle złożonym
zjawiskiem. Zaprezentowany przegląd nasuwa wiele problemów badawczych związanych
z tworzeniem wartości, wartych bardziej szczegółowych dociekań. Jednym z nich jest analiza zależności zachodzących pomiędzy twórczym kreowaniem wartości a jej przechwytywaniem, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorczości strategicznej.
Problematyka zarządzania mechanizmami tworzenia, ochrony i zwiększania wartości stanowi obecnie istotną kwestię poruszaną przez teoretyków i praktyków zarządzania12.
W literaturze przedmiotu co prawda zidentyfikowano pewne mechanizmy ochrony, zatrzymywania wartości wytworzonej w rezultacie twórczości organizacyjnej13, brakuje jednak
wszechstronnych opisów relacji i analiz interakcji pomiędzy tymi mechanizmami, mimo że
koncepcja tworzenia wiązki zasobów stanowi istotę podejścia zasobowego. Przyszłe badania – obok głębszego wyjaśnienia roli twórczości w procesach innowacyjności i tworzenia
wartości – mogą skupić się na poszukiwaniu powiązań między poziomem przedsiębiorczości strategicznej jako zdolnością dynamiczną a tworzeniem wartości, jak również mechaniz
mami przechwytywania i zawłaszczania wartości.
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Classical Models of Organisational Creation. Implications
for Value Creation and Appropriation
Summary
The task of modern strategic management is to search for the sources of value creation. They are seen
in the dynamic skills, a unique business model, innovations, organisation strategic potential or organisational entrepreneurship. In this article, an assumption is made that organisational creation is the
primary source of value creation, providing a basis of remaining processes, mechanisms and results.
Hence, the article focuses on four classical models illustrating the way in which creation may be animated and developed in organisations in order to create value: a component model of organisational
creation, workplace environment perception model, interactionist model and individual creative activity model. This article is a result of the research project entitled “Creation and appropriation of value
in entrepreneurial organisations” financed by NCN (grant no. 2015/17/B/HS4/00935).
Keywords: organisational creation, value creation, value appropriation
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Streszczenie
Celem artykułu jest diagnoza proinnowacyjnych kompetencji polskich menadżerów. Na podstawie
wyników badań empirycznych na próbie 385 polskich kierowników oraz analizy przypadku, określającej kompetencje liderskie kadry kierowniczej organizacji innowacyjnej, przedstawiono stan i wyzwania związane z poziomem umiejętności, wspierających zachowania innowacyjne. Badania zostały
poprzedzone charakterystyką istoty przywództwa, zaangażowania i jego związku z innowacyjnością.
Wnioski z przeprowadzonych analiz zawierają kierunki dalszych badań i rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce.
Słowa kluczowe: kompetencje przywódcze, zaangażowanie, przywództwo
Kody klasyfikacji JEL: M12, L26
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1. Wprowadzenie
Umiejętne stymulowanie innowacyjności pracowników wyzwala dodatkowy potencjał firmy.
Skuteczni liderzy nie ograniczają się do wdrażania efektów własnej kreatywności. Korzystają
z potencjału pracowników. Tworzą warunki, w których podwładni nie obawiają się eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Wymaga to od przywódców elastyczności i upodmiotowienia
pracowników – traktowania ich jako równoprawnych interesariuszy, których głos ma znaczenie.
Celem artykułu jest diagnoza proinnowacyjnych kompetencji polskich menadżerów. Na
podstawie przeglądu literatury przeanalizowana została istota przywództwa, zaangażowania
i jego związków z innowacyjnością. Poziom kompetencji polskich menadżerów został ustalony na podstawie wyników badań przeprowadzonych w październiku 2017 r. przez Instytut
Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz analizy przypadku dotyczącego oceny kompetencji kadry kierowniczej dużego instytutu badawczo-wdrożeniowego.

2. Wpływ menadżera na innowacyjność i zaangażowanie
W wysoce konkurencyjnym i zaawansowanym technologicznie świecie innowacje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu biznesowego firmy. Badania potwierdzają, że
przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrażają i zarządzają innowacjami, osiągają wyższe przychody oraz lepsze wyniki niż konkurenci1. Warunkiem sukcesu jest podejmowanie nowej
działalności w perspektywie długookresowej. W literaturze przedmiotu można odnaleźć charakterystyki przedsiębiorstw innowacyjnych. Wśród ich cech wyróżnia się między innymi:
wspólną wizję, przywództwo i wolę stworzenia innowacyjnej firmy, współpracę, stałe zaangażowanie w działania innowacyjne i odpowiedni system motywowania2.
Orientacja na innowacje staje się wyzwaniem dla współczesnych liderów. Zdaniem polskich menadżerów aktywność innowacyjna zatrudnionych jest niezbędnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa3.
Innowacyjność wymaga odpowiednich pracowników – zdolnych i skłonnych do generowania i wdrażania nowych rozwiązań4 oraz właściwego przywództwa5. Liderzy inspirują
1

A. Sitko-Lutek, Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2013, vol. 47.
2 J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
3 T. Kraśnicka, Działania kadry menedżerskiej zorientowane na stymulowanie innowacyjności pracowników
w MSP, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 278.
4 A. Wojtczuk-Turek, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin,
Warszawa 2012.
5 H. Wang, K. S. Law, R. D. Hackett, D. Wang, Z. X. Chen, Leader-member Exchange as a Mediator of the Relationship between Transformational Leadership and Followers’ Performance and Organizational Citizenship Behavior, „Academy of Management Journal” 2005, vol. 48, no. 3, s. 420–432.
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i motywują podwładnych do wykazywania pozytywnych zachowań w pracy6. H. Mintzberg
dowodzi, że do sprawnego prowadzenia zespołu specjalistów konieczne jest „ukryte przywództwo”7. „Ukryty lider” skupiony jest na efekcie pracy, nie na konkretnej drodze, która do
niego prowadzi. J. Collins nazywa go „przywódcą poziomu 5”, czyli osobą potrafiącą łączyć
skromność osobistą z wyjątkową siłą i determinacją do osiągania celów. Są to liderzy, znajdujący ujście swojego ego nie w kreowaniu samych siebie, ale budowaniu firmy8. Motywowanie
i coaching są ważnymi składowymi pracy „ukrytego lidera”9. Jego zadaniem jest budowanie otwartości oraz wspieranie pracowników w razie konfliktu. Tworzy on swoisty parasol
ochronny nad zespołem i kanalizuje ewentualną presję społeczną.
Wymagania rzeczywistości biznesowej komplikują analizę zjawiska przywództwa. Lider,
mierząc się z wyzwaniami dynamicznego otoczenia, musi posiadać kompleksowe kompetencje i korzystać ze złożonego instrumentarium. Przywódcy, dbający o długookresowe wyniki
pracy swoich zespołów, dysponują bogatym wachlarzem zachowań, dostosowanych do złożonych okoliczności biznesowych. W zależności od sytuacji uruchamiają odpowiednie zachowania, stymulujące zaangażowanie pracowników.
Badacze szukają mechanizmów wyjaśniających sposób oddziaływania przywódców
na zachowania wzmacniające kreatywność swoich podwładnych10. Jednym z nich jest upodmiotowienie pracownika, czyli stan poznawczy charakteryzujący się zwiększoną wewnętrzną
motywacją, percepcją kompetencji i samostanowienia. Inicjuje ono produktywne zachowania11. Jest związane z indywidualnym postrzeganiem autonomii i władzy. Skutkuje zwiększonym zaangażowaniem i wewnętrzną motywacją12.
Liderzy, chcąc zapewnić przetrwanie organizacji, potrzebują nowych pomysłów, które
– w procesie innowacyjnym – przekształcane zostaną w produkty, usługi i technologie. Kluczowe dla przywódców jest stymulowanie twórczych zachowań swoich zwolenników poprzez
kształtowanie ich zaangażowania. Zaangażowane osoby pracują z pasją i przekraczają oczekiwania pracodawcy13. Kierują się dobrem organizacji i jej celami, ponieważ identyfikują
się z wizją i wartościami. Są ambasadorami firmy. Proponują takie zmiany w jej funkcjonowaniu, aby zapewnić jej długookresowy sukces. Gdy napotykają wyzwanie, bez wahania
korzystają z własnego potencjału kreatywności. Wykazują innowacyjne zachowania w celu
6 B. M. Bass, Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend Organizational and
National Boundaries?, „American Psychologist” 1997, vol. 52, no. 2, s. 130–139.
7 H. Mintzberg, Covert Leadership: Notes on Managing Professionals, „Harvard Business Review” 1998, November–December.
8 J. Collins, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, MT Biznes, Warszawa 2001.
9 H. Mintzberg, Covert…, op.cit.
10 Ibidem.
11 E. L. Deci, J. P. Connell, R. M. Ryan, Self-determination in a Work Organization, „Journal of Applied Psychology” 1989, vol. 74, no. 4, s. 580–590.
12 X. Zhang, K. M. Bartol, Linking Empowering Leadership and Employee Creativity: the Influence of Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Creative Process Engagement, „Academy of Management Journal”
2010, vol. 53, no. 1, s. 107–128.
13 M. Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012.
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rozwiązania problemu. Wyniki badań potwierdzają pozytywne skorelowanie poziomu zaangażowania z innowacjami14.

3. Model przywództwa Instytutu Kapitału Ludzkiego
Badania nad fenomenem przywództwa, prowadzone przez Instytut Kapitału Ludzkiego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doprowadziły do opracowania autorskiego modelu
przywództwa15.
Jego fundamentem jest postrzeganie przywództwa jako procesu, w którym następuje wzajemne oddziaływanie lidera i jego zwolenników, wyzwalające aktywność i zaangażowanie,
które przekładają się na realizowanie wspólnych celów. Skuteczna realizacja procesu przywództwa możliwa jest dzięki posiadaniu przez liderów odpowiednich kompetencji. Dlatego model
obejmuje umiejętności niezbędne w procesie przywództwa, ujawniające się w zarządzaniu
zmianami. W modelu wyróżnione zostały cztery elementy składowe procesu przywództwa:
1) tworzenie wizji,
2) kształtowanie zaangażowania,
3) wspieranie rozwoju,
4) kreowanie zmian i innowacyjność.
Dla każdego z elementów modelu określono od 5 do 10 kluczowych umiejętności. Ich
zestawienie pokazane jest na rysunku 1.
Na etapie tworzenia wizji kluczowe jest dostrzeganie szans dla organizacji. Przełożony
definiuje i komunikuje zarówno długookresową wizję, jak i krótkookresowe cele. Dzięki
wysiłkom przełożonych pracownicy rozumieją korzyści ze zmian. Identyfikacja właściwych
zachowań pracowników oraz osobisty przykład menadżera wspierają realizację celów. Przełożony ma odpowiednie kontakty zawodowe, niezbędne w pracy oraz podejmuje decyzje,
uwzględniając potrzeby interesariuszy.
Kształtowanie zaangażowania wymaga pozytywnej współpracy wewnątrz i na zewnątrz
zespołu. Pracownicy podążą za wizją swojego szefa, jeśli będą mieli do niego zaufanie. Angażujący lider potrafi zachęcić podwładnych do udziału w zmianach i zainspirować do wykonania
odpowiednich zadań. Motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie polega na indywidualizacji rozwiązań poprzez dopasowanie ich do potrzeb pracowników, w ramach kompleksowych systemów motywacyjnych organizacji. Wymaga elastyczności od przełożonych.
Wspieranie rozwoju rozpoczyna się od rozpoznania słabych i mocnych stron pracowników. Przełożony dopasowuje zadania do potrzeb rozwojowych podwładnych. Doradza
w lepszym wykonywaniu zadań.
14 J. Krueger, E. Killham, The Innovation Equation, „Gallup Management Journal” 2007, 12 April, http://www.
cscc.edu/about/hcd/files/The_Innovation_Equation_20070412.pdf, dostęp 9.12.2017.
15 Przywództwo w organizacji 2017. Raport z badań statutowych, Instytut Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1. Model przywództwa opracowany przez IKL SGH
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Inspiruje do stałego doskonalenia kompetencji, w szczególności wychwytuje momenty,
w których pracownicy potrzebują konkretnych szkoleń i podejmuje odpowiednie działania.
Etap kreowania zmian skoncentrowany jest wokół własnej innowacyjności przełożonego.
Potrafi on samodzielnie podejmować inicjatywę. Generuje pomysły i doskonali organizację
i produkty. Skuteczny przełożony przewiduje problemy i odpowiednio zarządza ryzykiem.
W procesie zmian jasno komunikuje się ze swoimi podwładnymi. Jest elastyczny – dostosowuje swoje działanie do zmiennych warunków.

4. Kompetencje przywódcze polskich menadżerów
– wyniki badań
Celem badań, przeprowadzonych przez Instytut Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie,
była identyfikacja i analiza kompetencji polskich menadżerów. Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2017 r., metodą CATI, na próbie 385 menadżerów, którzy w ciągu
dwóch lat poprzedzających badanie aktywnie uczestniczyli w procesach zmian. Ankietowani byli wybierani w sposób losowy z określonej bazy kontaktów. Struktura próby badawczej przedstawiona jest w tabeli 1.
Tabela 1. Struktura próby badawczej (w %)
Płeć

kobieta

65

mężczyzna

35

poniżej 25
Wiek

Wykształcenie

18

36–45

43

46–55

21

powyżej 55

15

średnie

13

wyższe licencjackie lub równorzędne

12

wyższe magisterskie lub równorzędne

69

doktorat / studia podyplomowe
Stanowisko

kierownicze
właściciel
prywatne przedsiębiorstwo

Sektor

Wielkość firmy

3

26–35

6
95
5
92

urząd lub organizacja podobna

4

państwowe przedsiębiorstwo lub organizacja podobna

3

inny

1

średnia firma, zatrudniająca 50–249 osób

84

duża firma, zatrudniająca powyżej 250 osób

16
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1–5 lat

Staż pracy

8

6–10 lat

11

11–15 lat

21

16–20 lat

21

21–25 lat

17

26–30 lat

9

powyżej 30 lat

13

Źródło: opracowanie własna na podstawie raportu z badań CATI.

Badanie składało się z 33 pytań badawczych. Celem trzech pierwszych pytań było ustalenie roli w procesie, głębokości oraz poziomu osiągnięcia wyznaczonych celów zmiany.
Kolejne 30 pytań dotyczyło samooceny kompetencji niezbędnych menadżerowi w procesie
zmian, zgodnie z modelem opracowanym przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Menadżerowie mieli za zadanie ocenić w skali 1 (zdecydowana
potrzeba rozwoju) do 4 (wybitny/ekspercki) swój poziom kompetencji.
Polscy menadżerowie ocenili własne umiejętności przywódcze średnio na poziomie 2,9. Zróżnicowanie poziomu kompetencji, charakteryzujących poszczególne etapy
procesu przywództwa, jest stosunkowo niewielkie: najniższe kreowanie zmian i innowacyjność wynosi 2,81, najwyższe – tworzenie wizji 2,88. Przeciętnie od 43–46% kierowników
posiada umiejętności na poziomie odpowiednim, 21–26% na poziomie wybitnym, 25–29%
dostrzega potrzebę rozwoju i 6–7% zauważa zdecydowaną potrzebę rozwoju. Rozkład częstości średnich odpowiedzi na pytania z poszczególnych etapów procesu przywództwa
znajduje się na rysunku 2.
Badani polscy menadżerowie wskazali, że ich najmocniejszymi stronami są następujące
umiejętności:
• dawanie dobrego przykładu zachowań innym pracownikom – średnia ocena 3,12;
• budowanie pozytywnej współpracy wewnątrz zespołu – średnia ocena 3,03;
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów potrzebnych w pracy zawodowej i karierze
– średnia ocena 2,97;
• indywidualne traktowanie poszczególnych pracowników – średnia ocena 2,97.
Na uwagę zasługuje fakt, że tylko dwie umiejętności spośród wszystkich badanych zostały
ocenione powyżej 3, co odpowiada poziomowi „odpowiedniemu”. Z czterech najwyżej ocenionych kompetencji dwie należą do procesu tworzenia wizji i dwie do kształtowania zaangażowania. Najniżej ocenione zostały:
• włączanie pracowników w podejmowanie decyzji – średnia ocena 2,68;
• trafne przewidywanie problemów, jakie mogą występować podczas wprowadzania zmian
– średnia ocena 2,68;
• nowe pomysły, wymyślanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań – średnia ocena 2,69;
• dostrzeganie i wykorzystywanie szans na poprawę sytuacji w organizacji – średnia
ocena 2,69.

6

7

2 potrzeba rozwoju

3 poziom odpowiedni

średnia

Kreowanie zmian i innowacyjność

6

29

2,81

44

21

4 poziom wybitny/ekspercki

Wspieranie rozwoju

26

2,84

46

22

25

2,86

44

24

Kształtowanie zaangażowania

1 zdecydowana potrzeba rozwoju

Tworzenie wizji

6

25

2,88

43

26

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badań CATI.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rysunek 2. Ś rednie wyniki diagnozy przywództwa polskich menadżerów dla poszczególnych etapów procesu przywództwa (w %)
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2,00
6

Jasne zdefiniowanie jakie zachowania
pracowników są właściwe

2,92

22

5
5
6
11
6

Zdobywanie zaufania pracowników

Indywidualne traktowanie poszczególnych
pracowników

Tłumaczenie zadań w sposób wywołujący
chęć do udziału w zmianach

Włączanie pracowników w podejmowanie
decyzji

Elastyczne, dopasowane do poszczególnych
osób i sytuacji motywowanie pracowników
2,70

44

44

44

2 potrzeba rozwoju

34

2,68 28
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5
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technologii, produktów, usług
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5

5

3

6

9

8

Samodzielne podejmowanie inicjatywy
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Wymyślanie nowych pomysłów,
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rozwiązań

5
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rozwojowych pracowników
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16
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25

48

5,00 100%
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Wśród umiejętności najsłabiej rozwiniętych u polskich kierowników znajdują się: po jednej z procesu tworzenia wizji i kształtowania zaangażowania oraz dwie z kreowania zmian
i innowacyjności. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że menadżerowie zauważają
zróżnicowanie poziomu poszczególnych umiejętności w ramach każdego etapu procesu
przywództwa. Słabsze strony są równoważone przez silne, co powoduje niskie zróżnicowanie średnich poziomów ocen. Na rysunku 3 przedstawione są częstości względne odpowiedzi na wszystkie pytania, dotyczące badanych umiejętności.

5. Kompetencje przywódcze w instytucie badawczo-wdrożeniowym – studium przypadku
Model przywództwa opracowany przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został wykorzystany do diagnozy kompetencji menadżerów w wiodącym
instytucie badawczo-wdrożeniowym „X”. Zgodnie z misją i strategią badanej organizacji jej
długookresowy sukces uzależniony jest od innowacyjności pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Działania kadry kierowniczej instytutu powinny wspierać
innowacyjność zatrudnionych dzięki odpowiednim kompetencjom przywódczym. Diagnoza
objęła menadżerów zarządzających dwoma pionami. W badaniach uczestniczyło 17 kierowników z pionu A i 23 – z pionu B. Badanie zostało przeprowadzone metodą PAPI w grudniu
2017 r. Z przeprowadzonych badań wynika, że menadżerowie w instytucie „X” ocenili swoje
kompetencje przywódcze średnio na poziomie 3,0, czyli nieznacznie (o 4%) powyżej poziomu
przeciętnego polskiego menadżera.
Wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące oceny kompetencji przywódczych w badanej
organizacji zostały porównane z wynikami badań ogólnopolskich przeprowadzonych przez
Instytut Kapitału Ludzkiego SGH (zob. rysunek 4). Na podstawie analizy różnic między
średnimi wynikami w Polsce i w instytucie „X” zidentyfikowane zostały kluczowe przewagi i wyzwania.
Z przeprowadzonych porównań wynika, że kluczowymi przewagami instytutu „X”
w zakresie przywództwa w stosunku do polskiego rynku są:
• umiejętność samodzielnego podejmowania inicjatywy przez liderów,
• elastyczne działanie w różnych warunkach,
• wskazywanie pracownikom korzyści ze zmian w dłuższym okresie.
Natomiast wyzwaniem w stosunku do polskiego rynku są następujące umiejętności:
• jasne definiowanie koncepcji rozwoju organizacji,
• dopasowywanie zadań do potrzeb rozwojowych pracowników,
• zgłaszanie pracowników na szkolenia.

2,7

3,1

3,3

średnia Instytut_RAZEM

2,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badań PAPI.
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Szczegółowa ocena kompetencji menadżerskich różniła się w poszczególnych pionach
badanej organizacji. Menadżerowie pionu B dostrzegli u siebie umiejętności tworzenia wizji
oraz kreowania zmian i innowacyjności. Zarysowała się ich skłonność do tradycyjnego
podejścia, w którym źródłem innowacji jest przełożony. Wydaje się to niewystarczające do
sukcesu w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Współczesne organizacje zmuszone są do
korzystania z innowacyjności wszystkich swoich pracowników, nie tylko kadry menadżerskiej. Zachowania innowacyjne ujawniane są dzięki zaangażowaniu pracowników. Dlatego
jednym z celów programów rozwojowych powinno być budowanie świadomości znaczenia
zaangażowania oraz upowszechnianie technik jego kształtowania.
Przewagi wskazane przez menadżerów pionu A dotyczą obszarów: kształtowanie zaangażowania i kreowanie zmian oraz innowacyjność. Oznacza to, że dostrzegają oni kluczowe
znaczenie zaangażowania w wywoływaniu innowacyjnych zachowań. Do swoich mocnych
stron zaliczyli umiejętności włączania pracowników w decyzje i elastycznego motywowania. Są to najniżej ocenione kompetencje w badanej grupie polskich kierowników. Obie te
umiejętności mogą stanowić podstawę budowania przewagi konkurencyjnej instytutu „X”
w długim okresie. Menadżerowie pionu A mają dobre podstawy do przyjmowania postawy
angażującego przywódcy.

6. Podsumowanie
Stosunkowo wysoka samoocena kompetencji przeciętnego polskiego menadżera nie jest
zaskoczeniem – charakteryzuje przyjętą metodę badawczą. Może ona stanowić punkt odniesienia do dalszych badań jakościowych i badań typu Development Centre. Łącznie pozwolą
one na rzetelną identyfikację faktycznego poziomu kompetencji polskich liderów. Wyniki
przeprowadzonych badań pozwalają, już na tym etapie, na relatywne porównanie dokonanych
ocen w badanej zbiorowości z samoocenami menadżerów określonych organizacji. Polscy
menadżerowie w obszarze kreowania wizji najwyżej ocenili umiejętność dawania dobrego
przykładu zachowań, a najniżej – dostrzegania i wykorzystania szans na poprawę sytuacji.
W ramach grupy kompetencji odpowiedzialnych za kreowanie zaangażowania badani najwyższe noty przyznali budowaniu pozytywnej współpracy wewnątrz zespołu, a najniższe
– włączaniu pracowników w podejmowanie decyzji. Wśród umiejętności wspierających rozwój pracowników respondenci docenili doradzanie pracownikom w lepszym wykonywaniu
zadań i najsłabiej ocenili rozpoznawanie słabych i mocnych stron pracowników i dopasowywanie zadań do potrzeb rozwojowych pracowników. Kreowanie zmian i innowacyjność kierownicy realizują dzięki umiejętności elastycznego działania w różnych warunkach i pomimo
niedostatków trafnego przewidywania problemów. Na podstawie przedstawionych wyników
badań rysuje się skłonność przeciętnych polskich menadżerów do koncentracji w procesach
zmian na własnej innowacyjności – dawaniu przykładu i doradzaniu. Wprawdzie dbają oni
o dobrą atmosferę, ale zatrudnieni nie są wystarczająco stymulowani do innowacyjności
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i rozwoju. Oznacza to, że w polskich przedsiębiorstwach drzemie spory potencjał innowacji,
który mógłby zostać wydobyty dzięki wzmocnieniu u polskich kierowników kompetencji
kształtowania zaangażowania. Analiza przypadku kadry kierowniczej instytutu „X” potwierdzała wnioski z badań na ogólnopolskiej próbie. Kierownicy mniej doświadczeni w formułowaniu ocen, hołdujący tradycyjnym zasadom zarządzania, bazowali głównie na własnej
innowacyjności. Menadżerowie posiadający doskonalszy warsztat liderski potrafili sprawniej
kształtować zaangażowanie i lepiej dbać o rozwój podległego personelu.
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Pro-innovative Competence of Polish Managers
Summary
The aim of this article is to diagnose the pro-innovative competence of Polish mangers. It presents
the state and challenges related to the level of skills supporting innovative behaviour on the basis of
research of a sample of 385 Polish managers and a case study determining leadership competence of
managerial staff in innovative organisations. The research was preceded by the analysis of the idea of
leadership, its involvement and relation to innovativeness. The conclusions drawn from the conducted
analyses include further directions of research and development of leadership competences in Poland.
Keywords: leadership competence, involvement, leadership
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W poszukiwaniu organizacyjnych
przestrzeni kreatywności

Streszczenie
Kreatywność jest procesem lub rezultatem przejawiającym się w określonej przestrzeni. W badaniach
zastosowano oryginalny model wymiarów przestrzeni organizacji, odnosząc poszczególne wymiary,
takie jak: przestrzeń fizyczna, globalna, lokalna, topiczna czy też cyberprzestrzeń, do uwarunkowań
kreatywności. Tekst ma charakter teoriopoznawczy, oparty na rozumowaniu dedukcyjnym, konceptualizacji oraz studiach literaturowych.
Słowa kluczowe: organizacja, przestrzeń, kreatywność, model konceptualny
Kody klasyfikacji JEL: M200, O310

1. Wprowadzenie
Jak zauważa jeden z najważniejszych myślicieli XX w. M. Foucault „epoka współczesna
będzie być może nade wszystko epoką przestrzeni, żyjemy w czasach symultaniczności, epoce
przemieszczenia i zestawienia, epoce bliskości i oddalenia, przybliżenia i rozproszenia”1.
1

M. Foucault, O innych przestrzeniach. Heterotopie, tłum. M. Żakowski, „Kultura Popularna” 2006, nr 2, s. 7.
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 rzestrzeń jako byt a także jako kategoria epistemologiczna zawsze towarzyszyła człowiekowi,
P
stanowiąc jeden z najważniejszych wymiarów świata2. Pojęcie przestrzeni ma silny związek
z aktywnością człowieka oraz społeczeństw w każdych uwarunkowaniach cywilizacyjnych.
Również w kontekście organizowania się zbiorowości przestrzeń była jednym z ważniejszych
wymiarów „organizacyjnych”. Wszystkie działania człowieka i zorganizowanych społeczności
dzieją się bowiem w jakiejś przestrzeni. Konsekwencją „konieczności” przestrzeni jest przyjęcie założenia, że procesy kreatywności mają zawsze swój kontekst przestrzenny, to znaczy
mają miejsce (dzieją się, zachodzą) w konkretnej przestrzeni: fizycznej, wirtualnej, kulturowej.
Co prawda w przypadku pojęcia kreatywności występują problemy co do samej interpretacji tego zjawiska. W kontekście analizy kreatywności dominują dwa podejścia, pierwsze
traktujące kreatywność jako proces, drugie jako wynik czy rezultat. W przypadku wyniku:
kreatywność rozumiemy jako nowy (nowatorski) wartościowy pomysł. Uznanie kreatywności jako procesu prowadzi do jego interpretacji jako ciągu, sekwencji procesów myślowych
i działań prowadzących do sformułowania nowej idei, pomysłu, rozwiązania. Kreatywność
ma „miejsce” w przestrzeni organizacji, gdzieś zachodzi zarówno w przypadku aktywności
jednostki, jak i, co częstsze, grup (zespołów kreatywnych). Jednocześnie coraz częściej procesy kreatywności wykraczają poza granice przestrzeni fizycznej organizacji3. Wytwarza się
swoista przestrzeń międzyorganizacyjna4, związana z środowiskami otwartej innowacji czy
też międzyorganizacyjnym dorobkiem zespołów projektów kreatywnych w zakresie technologii, ale również designu czy innych działań biznesowych.
Celem artykułu jest konceptualizacja zagadnienia kreatywności w kontekście przestrzeni
organizacji. Metodyka badań opierała się na rozumowaniu dedukcyjnym oraz konceptualizacji zagadnień związanych z identyfikacją przestrzeni i potencjału kreatywnego organizacji
bazujących na oryginalnym modelu oraz na studiach literaturowych.

2. Przestrzenie organizacji
Kanwą rozważań przedstawionych w niniejszym opracowaniu jest model5 wymiarów przestrzeni organizacji, wyróżniający cztery główne wymiary przestrzeni: przestrzeń organizacji,
przestrzeń glokalną, przestrzeń topiczną i cyberprzestrzeń (rysunek 1). Wspomniany model
2

P. Pachura, Management and Space — Introduction to Conceptualization, „Przegląd Organizacji” 2016, 1.
J. Strużyna, M. Okopska, Kategoryzacja otwartości organizacji i rozciąganie granicy praktyki zarządzania,
w: Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa
2014, s. 19–28; A. Amin, J. Roberts, Community, Economic Creativity, and Organization, Oxford University Press,
Oxford 2008; M. Crang, N. Thrift, Thinking space, Routledge, London 2000.
4 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, red. A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
5 Model został szeroko zaprezentowany w: P. Pachura, O przestrzeni w zarządzaniu. Studium metodologiczne,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
3
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został opracowany na bazie podejścia ontologicznego do kategorii przestrzeni, w przeciwieństwie do innych podejść, opierających się głównie na metaforycznej interpretacji przestrzeni6.
Przyjęcie koncepcji występowania wymiarów przestrzeni w kontekście funkcjonowania organizacji miało na celu holistyczne podejście do badanej problematyki. Równocześnie stanowiło
proces porządkowania i systematyzacji wiedzy z różnych dziedzin w celu uzyskania swoistego
narzędzia w postaci modelu teoretycznego, mogącego znaleźć zastosowanie w badaniach nad
przestrzenią i jej znaczeniem w funkcjonowaniu współczesnych organizacji.
Rysunek 1. Dwuwymiarowy obraz modelu wymiarów przestrzeni dla organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Pachura, O przestrzeni w zarządzaniu. Studium metodologiczne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016.

W ramach badań teoriopoznawczych przedstawionych w artykule przyjęto założenie,
że można dokonać analizy zagadnienia kreatywności w kontekście funkcjonowania organizacji na podstawie zaproponowanych w modelu (por. rysunek 1) wymiarów przestrzeni.
Badanie procesów kreatywności oraz ich konceptualizacja natrafiają na wiele trudności, gdyż
zagadnienia te przekraczają granice poszczególnych dyscyplin naukowych, mając wyraźny
charakter interdyscyplinarny. Dlatego też przyjęcie logiki modelu może stanowić użyteczną
kanwę dla poszukiwań przestrzeni kreatywności związanych z funkcjonowaniem organizacji.
6 Na przykład T. Hernes dzieli przestrzeń organizacji na trzy wymiary: przestrzeń fizyczną, przestrzeń wirtualną i przestrzeń regulacyjną; por. T. Hernes, The Spatial Construction of Organization, Benjamins, Amsterdam
2004.
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3. Klasyczna interpretacja przestrzeni organizacji a kreatywność
Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu fizyczny wymiar przestrzeni jest głównym obszarem zainteresowania. Najbardziej klasyczne ujęcie zagadnienia przestrzeni w obszarze nauk
o organizacji i zarządzaniu to ujęcie, po pierwsze, dzielące przestrzeń na przestrzeń organizacji oraz przestrzeń zewnętrzną, oraz, z drugiej strony, wyróżniające rodzaje przestrzeni
wewnętrznej. Fizyczność przestrzeni w zarządzaniu warunkuje bowiem na przykład problematykę granic organizacji czy też kontrolę przestrzeni organizacyjnej w różnych jej aspektach.
M. Romanowska i J. Cygler argumentują, że „przyjęcie za ekonomią i antropologią kulturową paradygmatu ewolucyjnego pozwala współczesnym badaczom śledzić proces rozmywania się i zacierania granic i złożone relacje między elementami organizacji i otoczenia, które
w tym procesie powstają”7. Kwestia granic organizacji to bardzo obszerne zagadnienie poruszane na przykład przez S. Cyferta, który stwierdza, iż „typologia granic pozwala na wyróżnienie dwóch kategorii granic: zewnętrznych, opisujących relacje zawiązujące się pomiędzy
organizacją i otoczeniem, oraz granic wewnętrznych, definiujących sposoby wewnętrznego
ukształtowania organizacji”8. Uwarunkowania przestrzeni wewnętrznej organizacji przejawiają się poprzez fizyczne rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu organizacji.
Jak zauważają A. Styhre i T. Engberg przestrzeń organizacyjna jest przede wszystkim
domeną systemów produkcji9. Przestrzeń fizyczna organizacji jest przestrzenią hierarchiczną,
jest wyrazem miejsca w hierarchii organizacji i konstytuuje składniki systemu organizacyjnego. Przestrzeń ta, po pierwsze, jest materialna i widoczna, a po drugie, wiąże zasoby organizacji w przestrzeni i czasie. Fizyczny wymiar przestrzeni umożliwia stabilizację ludzkiego
działania oraz tworzy środowisko interakcji. Organizacja przestrzeni w przedsiębiorstwach
stanowi narzędzie wspomagające komunikację, kreatywność, innowacyjność, wzmacniając
procesy uczenia się10. Przestrzeń fizyczna w postaci układu pomieszczeń, architektury budynków, ergonomii miejsca pracy czy też władzy organizacyjnej wynikającej z układu struktur
może stanowić ważny czynnik wpływający na potencjał kreatywności organizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań prezentowanych w literaturze naukowej11
7 Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa
2014, s. 13.
8 S. Cyfert, System granic architektury procesów organizacji – determinanty kształtowania i dysfunkcje w definiowaniu, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
2014, nr 340, s. 244; S. Cyfert, Mechanizmy zarządzania granicami – propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań
empirycznych, „Współczesne Zarządzanie” 2012, 3.
9 A. Styhre, T. Engberg, Space of Consumption: from Margin to Centre, „Ephemera” 2003, 3/2, s. 115–125.
10 T. Peters, Liberation Management: Necessary Disorganization for the Nanosecond Nineties, Macmillan, London 1992.
11 Np. W. Cieśliński, Kwantowanie przestrzeni organizacyjnej z zastosowaniem zaawansowanych technologii
na przykładzie sportu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 2016, nr 23 t. 1, s. 74–82;
A. Adamik, A. Zakrzewska-Bielawska, Organizacja w sieciach współpracy – od prostych do złożonych form współ-
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nad przestrzenią wewnątrzorganizacyjną oraz klasycznie rozumianą dychotomią – organizacja i jej otoczenie – można dokonać próby wskazania przykładowych uwarunkowań przestrzeni organizacji w kontekście potencjału kreatywności. Do istotnych kategorii w tym
obszarze można zaliczyć: płynność granic organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych (stopień zhierarchizowania), architekturę, organizację miejsc pracy czy też na przykład
ergonomię stanowisk.

4. Przestrzeń topiczna organizacji a kreatywność
Przestrzeń otaczająca człowieka jest przestrzenią spersonalizowaną. Człowiek zmieniał,
przekształcał przestrzeń, dostosowując ją do swoich potrzeb również w wymiarze symbolicznym. Podobne procesy zachodzą w środowisku organizacyjnym. Członkowie organizacji
starają się najczęściej akcentować granice swojej przestrzeni w miejscu pracy, oznaczając ją
spersonalizowanymi artefaktami (kalendarzami, zdjęciami itp.). Jednocześnie zdolność do
personalizowania otaczającej przestrzeni jest powiązana z miejscem w hierarchii społecznej
organizacji. Wyższe miejsce w hierarchii pozwala na więcej przestrzeni i większe możliwości nadawania jej osobistych znaczeń.
Symboliczne znaczenie przestrzeni przejawia się również poprzez związek przestrzeni
z kulturą organizacyjną. Kultura organizacyjna jako synteza wielu aspektów społecznych
funkcjonowania organizacji wyraża się poprzez przestrzeń. Na przykład, przestrzeń w organizacjach kreatywnych czy też reprezentacyjne hole recepcji instytucji finansowych. Wydaje
się, że jedno z najciekawszych i inspirujących podejść do interpretacji przestrzeni topicznej
w kontekście kreatywności w organizacji przedstawili teoretycy i praktycy japońskiej szkoły
zarządzania. Wprowadzili oni, na bazie inspiracji japońską szkołą filozofii, kategorie przestrzeni „Ba”12. Przestrzeń „Ba” jest specyficzną przestrzenią składającą się z przestrzeni fizycznej oraz przestrzeni kontekstu. Uczestnicy przestrzeni fizycznej dzielą się w tej przestrzeni
czy też raczej poprzez tą przestrzeń kontekstami, tworząc nowe rozumienie, pojmowanie
myśli, idei, co staje się fundamentem procesu kreatywności. Jednocześnie przestrzeń ta jest
miejscem wyłaniania się nowych struktur relacji między uczestnikami, tworzy się zatem
nowa wiedza13. Wykorzystanie przestrzeni topicznej miejsca wydaje się właśnie szczególnie
ważne w kontekście zarządzania kreatywnością organizacji. Wynikiem analizy doniesień
pracy międzyorganizacyjnej, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 440–473; G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu
organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; J. Brzóska, Model biznesowy – współczesna forma
modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie” 2009, nr 2, 6.
12 Szerzej na ten temat: P. Pachura, BA jako przestrzeń kontekstu w procesie zarządzania wiedzą, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 422, s. 71–80.
13 I. Nonaka, R. Toyama, T. Hirata, Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-based Firm, Palgrave
Macmillan, Basingstoke, New York 2008; I. Nonaka, G. von Krogh, S. Voelpel, Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary Paths and Future Advances, „Organization Studies” 2006, 27 (8), s. 1179–1208.

60

Piotr Pachura

literaturowych14 w tym zakresie jest propozycja uznania za ważne przykładowych uwarunkowań przestrzeni topicznej organizacji w kontekście potencjału kreatywności, do których
można zaliczyć: kulturę organizacyjną, bliskość kognitywną, wspólnotę doświadczeń, kontekst kultury miejsca czy też potencjał wielokulturowości w organizacji.

5. Przestrzeń glokalna a kreatywność
Najważniejszy klasyk badań nad procesami globalizacji A. Giddens postrzega globalizację jako procesy relacji społecznych kształtowanych poprzez przestrzeń. Jednocześnie uznając, że procesy na poziomie lokalnym są kształtowane przez procesy dziejące się globalnie15.
Jak zauważa S. Yip, przestrzeń dla przedsiębiorstw ma wymiar globalny, ale również lokalny,
gdyż jednym z bardzo ważnych zjawisk jest wykorzystywanie lokalności czy eksploracja
lokalnych zasobów oraz zakorzenienie w miejscu fizycznej lokalizacji16. Co ciekawe, wspomniana powyżej koncepcja przestrzeni „Ba” zakłada również kontekst wiedzy globalnej,
który wykracza poza lokalność miejsca, czyli tej swoistej lokalnej przestrzeni wytwarzanej
pomiędzy uczestnikami określonego miejsca w przestrzeni fizycznej organizacji. Kontekst
wiedzy globalnej (ang. greater Ba) jest czymś, co wpływa na przestrzeń lokalną. Greater Ba
jest zatem zespołem uwarunkowań kontekstowych na poziomach przestrzeni globalnej17.
Współcześnie wykorzystywanie przestrzeni globalnej do działalności biznesowej staje się
czymś oczywistym. Jednocześnie uwarunkowania kontekstu lokalnego stają się często elementem budowania przewagi konkurencyjnej (ang. place brand). Przestrzeń glokalna, czyli
rozpięta pomiędzy lokalnością a globalnością, stała się naturalnym polem działalności biznesowej, stanowiąc jednocześnie duże wyzwanie w kontekście budowania czy wykorzystywania potencjału kreatywności organizacji18. Badania nad znaczeniem przestrzeni globalnych
i lokalnych w działalności przedsiębiorstw19 mogą wskazywać na możliwość wyodrębnie14

Np. B. Nogalski, Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998; Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi” 2008, nr 6; M. Kostera, Kultura i kultura organizacyjna, „Przegląd Organizacji” 1989, nr 8; Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa 2002; M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001; B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
15 A. Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford 1990, s. 64.
16 S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
17 T. Hernes, Organization as Evolution of Space, w: The Northern Lights: Organization Theory in Scandinavia,
red. B. Czarniawska-Joerges, G. Sevon, Liber, Malmö, Oslo 2003.
18 J. Bieńkowska, Kultura sieci, w: Metody zarządzania kulturą organizacyjną, red. Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski,
Difin, Warszawa 2014.
19 Np. J. Stachowicz, Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 83; W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012; J. Niemczyk, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013; K. Krzakiewicz, S. Cyfert, The Network Concept of Strategic Management and its Limitations, „Management” 2013, vol. 17, no. 1, s. 19–30; A. Koźmiński, D. Latusek-Jarczak, Relacje międzyorganizacyjne
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nia przykładowych uwarunkowań pomiędzy glokalnością a kreatywnością organizacji, jak
np. przepływy międzyorganizacyjne, udział w globalnych sieciach, otwarte innowacje.

6. Cyberprzestrzeń a kreatywność
Jak twierdzi I. Castells, przestrzeń tworzona poprzez system relacji jest nierozerwalnie
związana z technologią20. Technologie cyberprzestrzeni stanowią narzędzie kształtujące system relacji społecznych, wytwarzając i kształtując specyficzną przestrzeń. Mając do czynienia
ze zjawiskiem „everything connected”21 oraz systemami „Internetu rzeczy” (ang. Internet of
Things)22, można zauważyć, że wytwarzana jest ogromna dynamiczna przestrzeń interakcji
ludzi oraz organizacji. Strategiczną więc kwestią dla organizacji staje się zmiana modeli biznesu, polegająca na transgresji poza dotychczasowe czy też klasyczne modele działalności23.
Transgresji polegającej na zmianie granic percepcji związanych z możliwościami eksploracji „nowych” przestrzeni rynku. C. Suszyński analizuje zagadnienia wyłaniania się specyficznych modeli działań organizacji w cyberprzestrzeni, jak np. samoorganizujących się
zbiorowości sprzedawców i nabywców (portale aukcyjne itp.) czy też wirtualnych platform
sprzedaży (Amazon itp.)24.
Kreatywne wykorzystywanie potencjału cyberprzestrzeni staje się kluczowym zagadnieniem dla organizacji biznesowych, jak zauważa K. Perechuda „przedsiębiorstwa w większym
stopniu niż kiedyś, działają w przestrzeni wirtualnej, staje się ona bardziej realna niż przestrzeń fizyczna”25. Analizując inne wyniki badań26 w zakresie znaczenia cyberprzestrzeni czy
w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kulwer, Warszawa 2014; A. Sopińska, W. Mierzejewska,
Zasobowe uwarunkowania otwartych innowacji, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. A. Kaleta,
K. Moszkowicz, A. Witek-Crabb, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 444.
20 M. Castells, The Informational City. Infromation Technology, Economic Restructuring and the Urban-regional
process, Basil Blackwell, Oxford 1989.
21 A. Magruk, Analiza niepewności w złożonych dynamicznych systemach – przypadek Interentu Rzeczy, „Przegląd Organizacji” 2016, 1, s. 53–59.
22 Zob.: D. Evans, The Internet of Everything, Cisco Internet Business Solutions Group, 2012, http://www.cisco.
com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoE.pdf, dostęp 15.07.2017.
23 D. Jelonek, Przestrzeń internetowa w otoczeniu organizacji. Implikacje dla zarządzania strategicznego, Prace
Naukowe WWSZiP 2012, nr 22 (2).
24 C. Suszyński, Współtworzenie wartości jako proces przesuwający granice organizacji i zarządzania, w: Granice
zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s. 41–42.
25 K. Perechuda, W. Cieśliński, I. Chomiak-Orsa, Nielokalność inkrementalnej strategii zarządzania kapitałem
relacyjnym w cyberprzestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw, Prace Naukowe WWSZiP 2012, nr 22 (2).
26 D. Jelonek, Zarządzanie relacjami z klientami w wirtualnym otoczeniu organizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 136; T. Falencikowski, Spójność modeli biznesu, koncepcja i pomiar,
CeDeWu, Warszawa 2013; L. Kiełtyka, Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002; K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013; M. Sopińska, Innowacyjne modele biznesu dla IT – wyzwania i perspektywy rozwoju, „Informatyka Ekonomiczna, Business informatics” 2014, 1/31; D. Jelonek, Przestrzeń
internetowa w otoczeniu organizacji. Implikacje dla zarządzania strategicznego, Prace Naukowe WWSZiP 2012,
nr 22 (2).
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też przestrzeni wirtualnej w procesach kreatywności w organizacjach można zidentyfikować przykładowe znaczenia cyberprzestrzeni w kontekście potencjału kreatywności organizacyjnej, do których można zaliczyć zjawiska prosumeryzmu i wykorzystywania przestrzeni
doświadczeń, rozwój wirtualnych modeli biznesu, wytwarzanie nowych przestrzeni rynku.

7. Podsumowanie
Przyjmując, że kreatywność, jej potencjał, rozwój i występowanie mają związek z przestrzenią organizacji, można uznać relacje pomiędzy przestrzenią a procesami kreatywnymi za
interesujące, lecz wymagające dalszych studiów pole badawcze. Perspektywa zaprezentowana
w niniejszym artykule ma charakter teoriopoznawczy, a przedstawione badania cechują się
podejściem eksploracyjnym i deskryptywnym. Podejście to ma na celu wstępne określenie
obszaru badań oraz stanowi próbę opisu zjawisk, będących podstawą do dalszych szczegółowych analiz i opracowań empirycznych.
W tabeli 1 zaprezentowano przykładowe wymiary kreatywności w powiązaniu z wymiarami przestrzeni organizacji, które mogą stanowić pole do rozwoju dalszych badań.
Tabela 1. Wymiary przestrzeni organizacji w kontekście kształtowania potencjału kreatywności
Wymiary przestrzeni

Wymiary kreatywności

Przykłady

Przestrzeń organizacji

Środowisko pracy, hierarchiczność struktur

Zespoły projektowe, przywództwo

Przestrzeń glokalna

Sieci międzyorganizacyjne, wykorzystanie
potencjału miejsca a działalność globalna

Przedsiębiorczość born global*

Przestrzeń topiczna

Interakcje międzyludzkie zanurzone
w kontekście przestrzeni

Kreatywne środowisko pracy: Google,
CD Projekt

Cyberprzestrzeń

Nowe modele biznesu

Netflix, Uber

* A. Sopińska, P. Wachowiak, Pozyskiwanie wiedzy w organizacjach Born Global, w: Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości,
red. K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
Źródło: opracowanie własne.

Przykłady relacji pomiędzy uwarunkowaniami przestrzeni a potencjałem aktywności kreatywnych organizacji (por. tab. 1) takie jak wirtualne modele biznesu, kreatywne środowiska
projektowe itp. mogą wskazywać na istniejący potencjał podejścia badawczego zarysowanego
w niniejszym tekście. Jednakże autor ma świadomość wielu ograniczeń zaprezentowanego
podejścia, szczególnie że badania zarówno przestrzeni, jak i kreatywności są trudne ze
względu na ich interdyscyplinarność. Wydaje się, iż można wyrazić przekonanie, że problematyka wiążąca kreatywność i wielowymiarową przestrzeń organizacji może być naukowo
interesująca w perspektywie nauk o organizacji i zarządzaniu.
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Streszczenie
Dążenie osiągnięcia cyfrowej dojrzałości, czyli stanu, w którym organizacja gospodarcza zwiększa swoją
skuteczność działania dzięki stosowaniu zaawansowanych rozwiązań ICT, nigdy jeszcze nie było takie
duże. Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych ostatnich lat doprowadził do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej mianem SMAC (ang. Social, Mobile, Analytics, Cloud),
a tworzącej – z technologią IoT (ang. Internet of Things) swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych
organizacji inteligentnych gospodarki globalnej. Celem artykułu jest ukazanie kierunku ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji inteligentnych w procesie dojrzewania
cyfrowego. Rozważania ilustrowane są wynikami autorskich badań sektora MSP na wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego z okresu 2014–2017.
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1. Wprowadzenie
Rozwiązania ICT rewolucjonizują od lat modele i przebiegi procesów biznesowych. Umiejętności efektywnego wykorzystywania potencjału technologii cyfrowych i kompetencji
cyfrowych organizacji stają się źródłem przewagi konkurencyjnej całych branż i gospodarek. W 2020 r. stopień nasycenia światowej gospodarki osiągnie 25%, podczas gdy w 2005 r.
było to tylko 15%1. Funkcjonowanie organizacji inteligentnych w gospodarce globalnej stało
się synonimem nowoczesnego gospodarowania. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie transformacji cyfrowej, której istota sprowadza się do budowania efektywniejszych relacji z klientami na bazie nowych modeli biznesowych, wspomaganych zaawansowanymi
rozwiązaniami ICT. Docelowym stanem tych przemian jest osiągnięcie pełnej dojrzałości
cyfrowej, w której:
• kluczową rolę w cyfryzacji kraju odgrywa postawa konsumentów, bowiem bez ich cyfrowych potrzeb nie wykształci się podaż na e-produkty i e-usługi;
• procesy digitalizacji obejmują swoim zasięgiem kolejne obszary, wypierając z nich rozwiązania „analogowe”; to niezwykle ważna wskazówka na przyszłość dla organizacji,
np. w ramach konieczności wdrażania analityki cyfrowej, rozwiązań w chmurze, obecności w mediach społecznościowych, rozwoju e-commerce itp.;
• wraz z upowszechnianiem się zaawansowanych rozwiązań ICT, zwiększy się zapotrzebowanie na tzw. pracowników wiedzy, wyposażonych w cyfrowe kompetencje;
• w ślad za gospodarką musi podążać państwo, zwiększając zasoby danych cyfrowych i ułatwiając, m.in. za pomocą regulacji prawnych, cyfrową transformację organizacji oraz
instytucji (w tym administracji publicznej i samorządowej).
Przy analizowaniu dojrzałości cyfrowej gospodarki najczęściej bierze się pod uwagę, jak
cyfryzacja – rozumiana jako proces wykorzystywania technologii i narzędzi cyfrowych do
prowadzenia działalności gospodarczej – rozpowszechnia się w poszczególnych działach
gospodarki i jak wpływa na jej otoczenie. Oznacza to branie pod uwagę głównych komponentów gospodarki cyfrowej2:
• zasobów cyfrowych – infrastruktury teleinformatycznej,
• e-biznesu – wykorzystania ICT w relacjach biznesowych (głównie B2B i B2C),
• otoczenia biznesowego – mogącego działać jako katalizator bądź spowolnienie zmian
w gospodarce,
• kompetencji cyfrowych – praktycznych umiejętności społeczeństwa w zakresie wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań ICT.

1 P. Arak, A. Bobiński, Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski, Polityka Insight, Warszawa 2016,
s. 15; P. Corcoran, S. K. Datta, Mobile-edge Computing and the Internet of Things for Consumers: Extending Cloud
Computing and Services to the Edge of the Network, „IEEE Consumer Electronic Magazine” 2016, vol. 5, no. 4, s. 73.
2 S. Denecken, Conquering Disruption Through Digital Transformation, SAP White Paper, New York 2015, s. 9.
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Problematyka pomiaru dojrzałości cyfrowej organizacji gospodarczych niezbyt często
podejmowana jest w literaturze przedmiotu. Wśród polskich publikacji można wskazać prace
kilku autorów3. Szerzej ten temat jest opisywany w literaturze zagranicznej4.
Celem artykułu jest ukazanie procesu dojrzewania cyfrowego polskich organizacji inteligentnych w zakresie ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania. Rozważania będą ilustrowane wynikami badań ankietowych i obserwacji własnych autora, jakie
przeprowadzono w okresie 2014–2017 w wybranych 120 przedsiębiorstwach sektora MSP
województw mazowieckiego i wielkopolskiego wraz z odniesieniem ich od ogólnych tendencji rozwojowych w omawianym zakresie.

2. Rozwój systemów SMAC w organizacjach inteligentnych
Funkcjonowanie nowoczesnych organizacji w ramach gospodarki globalnej wymaga stosowania metod zarządzania i strategii rozwoju adekwatnych do nowych warunków gospodarowania na etapie transformacji cyfrowej. Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych
w ostatnich latach doprowadził do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej
mianem SMAC (ang. Social, Mobile, Analytics, Cloud), a tworzącej swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych, pozwalający organizacjom rozwijać swoją działalność przy mniejszych nakładach finansowych i maksymalnym zasięgu oddziaływania. Platforma ta stanowi
naturalne rozwinięcie możliwości w zakresie cyfrowego dojrzewania organizacji poprzez oferowanie nowych możliwości w tym zakresie. Stale rosnące ilości danych, dostarczane przez
urządzenia mobilne, platformy społecznościowe, przeglądarki internetowe i programy lojalnościowe, tworzą nowy model biznesu oparty na informacjach generowanych przez środowisko gospodarcze. Odpowiednie przetworzenie tych informacji jest warunkiem koniecznym
do osiągnięcia biznesowego sukcesu. Według badań firmy Cisco Global Cloud Index pod
koniec 2018 r. połowa populacji ludności świata będzie miała dostęp do Internetu, a ponad
53% tej populacji będzie korzystało z narzędzi do przechowywania danych w „chmurze”,
wykorzystując urządzenia mobilne5.

3 Np. E. Lechman, The Diffusion of ICT, Routledge – Taylor & Francis Group, London, New York 2018; J. Kisielnicki, Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2013; Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse
i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016; J. Jurek, Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016; J. Surma, Cyfryzacja życia w erze Big Data, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2017.
4 Np. J. Beckford, The Intelligent Organization. Realising the Value of Information, Routledge – Taylor & Francis Group, London, New York 2016; S. N. Grösser, R. Zeier, Systematic Management for Intelligent Organizations,
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2012; M. Schwaninger, Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2010; E. Waltz, Knowledge Management in the Intelligence
Enterprise, Arteh House, Boston 2003.
5 Cisco Global Cloud Index 2013–2018, Cisco Systems Inc., San Jose 2014, s. 77.
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Organizacja inteligentna to taka, która opiera swoją filozofię działania na zarządzaniu
wiedzą6. Termin ten upowszechnił się w latach 90. XX w. za sprawą ekspresowego rozwoju
ICT, dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wzrostu konkurencyjności
rynkowej. Szybka ewolucja ICT oraz wzrost wymogów konkurencyjności gospodarki globalnej sprawiły, że wiedza stała się kluczowym czynnikiem kreatywności nowoczesnych organizacji. Stanowi ona niematerialne zasoby firmy, związane z ludzkim działaniem, których
zastosowanie może być podstawą przewagi konkurencyjnej. Termin zarządzanie wiedzą (ang.
Knowledge Management, KM) określa proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, mający na celu poprawę pozycji konkurencyjnej firmy, a wspierany przez cztery
czynniki: przywództwo, kulturę organizacyjną, technologię i system pomiarowy.
Informacja i efektywne nią zarządzanie to jeden z kluczowych czynników rozwoju nowocześnie funkcjonujących organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Podstawową rolę
odgrywają tu zaawansowane rozwiązania z zakresu ICT. U podstaw technologii legły idee
głoszone m.in. przez A. Tofflera o tzw. trzeciej fali (rewolucji informacyjnej). Dynamiczny
rozwój ICT i pragmatyki zarządzania sprawił, że paradygmat czasu stał się na równi obowiązujący z paradygmatem kosztów w działalności gospodarczej ery społeczeństwa informacyjnego. Praktyczne skrócenie ścieżki czasu w cyberprzestrzeni i abstrahowanie od granic
geograficznych powodują znaczące przyspieszenie procesów biznesowych w globalnych łańcuchach logistycznych.
Dynamiczny rozwój ICT doprowadził do wykształcenia się nowego standardu technologicznego, jakim są systemy SMAC, umożliwiające realizowanie nowych modeli biznesowych. Opierają się na czterech filarach7.
1. Social – sieci społecznościowe przełamują bariery przepływu informacji między ludźmi
i stają się platformami, dzięki którym szybka wymiana wiedzy jest coraz bardziej efektywna. Komunikacja w ramach platform społecznościowych bardzo mocno wypiera
komunikację telefoniczną czy mailową. Zjawisko to ma miejsce również w obszarze biznesowym, gdzie szybka wymiana informacji jest niezwykle ważna. Wykorzystanie sieci
społecznościowych pozwala na uzyskanie lepszej interakcji z klientami, dzięki czemu
możliwe staje się szybsze reagowanie na problemy i budowanie bazy wiedzy na podstawie preferencji i zachowań użytkowników. Pracownicy zrzeszeni w społeczność mogą
dużo łatwiej i szybciej wymieniać doświadczenia, interesujące treści i przyspieszać rozwiązywanie problemów.
2. Mobile – urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, na stałe zagościły już w naszym
życiu. Zwiększyły również możliwość dotarcia firm do klientów, którzy korzystając z urządzeń mobilnych, przyzwyczaili się do robienia zakupów i używania różnego rodzaju serwisów i aplikacji w każdym czasie i w każdym miejscu. Wzrost popularności zakupów
6 P. Adamczewski, ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy, „Management” 2016, vol. 20, no. 2, s. 201; M. Schwaninger, Intelligent…, op.cit., s. 39.
7 Cisco Global…, op.cit., s. 79; N. Marz, J. Warren, Big Data, Manningen Publications Co., New York 2015,
s. 145; J. McConnell, The Organizations in the Digital Age, New York 2017, s. 34.
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mobilnych jednocześnie wymógł na przedsiębiorcach konieczność rozwijania swoich
kanałów marketingu internetowego oraz udostępniania klientom kanałów mobilnych.
W tych warunkach prezentowanie oferty na urządzeniach mobilnych jest podstawą do
zdobycia lub utrzymania wysokiej pozycji rynkowej.
3. Analytics – zrozumienie zachowań i preferencji klientów jest jedną z największych zalet
korzystania z narządzi analitycznych. Z zebranych danych, analizowanych przez zaawansowane algorytmy, przedsiębiorcy są w stanie wywnioskować, jak zadbać o lojalność
klientów, ulepszyć kampanie marketingowe, usprawnić procesy rozwoju produktów
i świadczyć usługi, które pasują do preferencji i wymagań klientów. Dzięki poznaniu
upodobań użytkowników przedsiębiorcy są w stanie m.in. prezentować treści zgodne
z ich oczekiwaniami. Nadrzędnym celem wykorzystania narzędzi analitycznych w prowadzeniu biznesu jest zatem podejmowanie prawidłowych decyzji na podstawie aktualnych i zagregowanych informacji.
4. Cloud – technologia chmury obliczeniowej oferuje narzędzia umożliwiające sprawne gromadzenie informacji i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Korzystanie z narzędzi
dostępnych w chmurze pozwala organizacjom na obniżenie kosztów ICT, przełamanie
barier geograficznych i posiadanie dostępu do danych w dowolnym czasie i miejscu.
Chmura jest czynnikiem, który spaja pozostałe elementy składające się na SMAC.
Na przestrzeni lat nie brakuje licznych przykładów, które świadczą o rozmijaniu się oczekiwań i faktycznych korzyści w zakresie wykorzystywania rozwiązań ICT. Przyczyną takiego
efektu może być brak odpowiedniego stopnia integracji pomiędzy wdrażanymi systemami.
Kluczem do odniesienia sukcesu przy zastosowaniu technologii SMAC jest połączenie czterech wspomnianych technologii, które, komunikując się między sobą, pozwalają na uzyskanie efektu synergii. Żadna z tych czterech technologii nie daje pełnego efektu samodzielnie.
Jedynie synergia wytworzona przez wszystkie elementy SMAC pracujące wspólnie pozwala
na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Organizacje inwestowały do tej pory w mobilność,
chmurę, analitykę biznesową oraz wykorzystanie w biznesie mediów społecznościowych,
tworząc samodzielne, najczęściej niewspółpracujące rozwiązania. Połączenie ich w ramach
trzeciej platformy ICT umożliwia tworzenie nowych usług generujących przychody, pogłębiających relację z klientami, a także poprawiających efektywność funkcjonowania organizacji, co w końcowym rezultacie sprzyja cyfrowemu dojrzewaniu organizacji.

3. Transformacja cyfrowa
Transformacja cyfrowa (ang. digital transformation) to zmiana dotychczasowego podejścia do klienta i kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby funkcjonowania przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych8. Jej wynikiem jest integracja
8

Cyfryzacja…, op.cit., s. 47.
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technologii cyfrowych i procesów biznesowych, prowadząca do powstania nowego modelu
funkcjonowania organizacji, której rdzeniem są technologie cyfrowe. Mimo że przez niektórych analityków branżowych traktowana jest jako kolejne modne hasło marketingowe,
to jest to nieunikniony proces, który już się rozpoczął i nabiera tempa, obejmując wszystkie
branże. Stąd rosnąca (i nieco zmieniająca się) rola czołowych dostawców rozwiązań ICT: od
dostarczania inżyniersko przygotowanych platform technologicznych do rozwijania biznesu
(od małych firm po globalne korporacje), pomoc w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji
oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia na każdym etapie jej wdrażania.
Wśród branż najbardziej dojrzałych w transformacji cyfrowej wymienia się najczęściej:
telekomunikacyjną, technologiczną, medialną i rozrywkową, produkcyjną, nauk przyrodniczych, motoryzacyjną, usług finansowych, produktów konsumenckich, ubezpieczeniową.
Najważniejsze inwestycje w technologie informatyczne planowane przez firmy tych branż
na najbliższe trzy lata kształtują się następująco9:
• infrastruktura konwergentna,
• technologie o bardzo dużej wydajności, np. flash,
• rozwiązania analityczne (ang. Analytics) oraz wielkie zbiory danych (ang. Big Data),
• technologie Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT).
Główne przewidywania, które będą kształtowały procesy cyfrowej transformacji przedsiębiorstw na świecie, można ująć następująco10:
• pod koniec 2018 r. blisko 66% firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową
transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej,
• do 2019 r. prawie 60% firm, które mają wpisaną cyfrową transformację w swoją strategię rozwoju, utworzy niezależne stanowiska wykonawcze na poziomie zarządu, którego
zadaniem będzie nadzór nad realizacją procesów zmian,
• do 2019 r. blisko 80% firm z sektora B2C utworzy i wprowadzi strategię wielokanałowej
obsługi dla swoich partnerów biznesowych, klientów i pracowników,
• w 2018 r. prawie 66% dużych przedsiębiorstw będzie działać na podstawie informacji,
koncentrując się w szczególności na rozwoju kapitału ludzkiego,
• do 2020 r. ponad 66% firm podwoi swoją produktywność dzięki cyfrowej transformacji
głównych procesów operacyjnych,
• do 2019 r. 10% zasobów pracy w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej będzie oparte
na ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy) i sieć niezależnych specjalistów (ang.
free agent),
• do 2019 r. przynajmniej 20% pracowników będzie wykorzystywało technologie automatycznego wsparcia zarówno w realizacji codziennych obowiązków, jak i w podejmowaniu decyzji.

9
10

IBM Solutions Connect, Warszawa 2016, s. 39.
Cisco Global…, op.cit., s. 47.
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W ciągu najbliższych dziesięciu lat aż 40% spółek z indeksu S&P 500 przestanie istnieć, jeśli nie uda im się przeprowadzić cyfrowej transformacji swojego biznesu. W Polsce,
według badań firmy Deloitte z 2016 r., zaledwie 41% polskich przedsiębiorstw dysponuje
planem inwestycyjnym odnośnie do cyfrowej transformacji, 36% ustaliło plan operacyjny
w tym zakresie, a na wdrażanie i monitorowanie etapów transformacji jest gotowych jedynie 29% organizacji11.
Z badań autora wynika12, że największy wpływ na zmianę sposobu prowadzenia biznesu
na rynkach rozwijających się miały technologie mobilne. Według przedstawicieli dużych
przedsiębiorstw i korporacji w Polsce trzy najmocniejsze trendy, które zaraz po urządzeniach
mobilnych napędzały zmiany w ich firmach, to13:
• chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) – 49%,
• analityka dużych zbiorów danych (ang. Analytics — Big Data) – 48%,
• sieci społecznościowe (ang. social media) – 29%.
Stopień dojrzałości cyfrowej w poszczególnych obszarach polskiego sektora MSP można
ująć następująco (procent badanych przedsiębiorstw):
• obszar finansowo-księgowy – 82%,
• zasoby ludzkie – 71%,
• gospodarka magazynowa – 58%
• zarządzanie produkcją – 19%,
• zarządzanie relacjami z klientami – 49%,
• wspomaganie prac biurowych – 93% (tym 98% obsługi poczty elektronicznej),
• obsługa procesów zakupowych lub sprzedażowych – 54%,
• dla 25% badanych najważniejszym trendem w informatyzacji jest dynamiczny rozwój
systemów informatycznych wspierających ich rozwój,
• 23% badanych przedsiębiorstw największe znaczenie przypisuje rozwojowi internetowych
narzędzi handlowych (np. sklepom internetowym czy zamawianiu usług przez Internet).
Badane przedsiębiorstwa powszechnie używają laptopów i komputerów stacjonarnych
(98% wskazań). Średnio posiadają 13 komputerów. Zdecydowana większość korzysta również z telefonów stacjonarnych i smartfonów. Tablety używane są natomiast w co trzecim
przedsiębiorstwie (36%). W tym przypadku średnio na firmę przypadają 4 tablety. Dopełnieniem powyższych statystyk jest wskaźnik 45% w zakresie wykorzystywania w swoim
działaniu komunikatorów internetowych oraz wspomagania się „zewnętrznymi” siłami
ICT (ang. freelancer) na poziomie 55%. Najczęściej nie stosują wielowarstwowych zabezpieczeń przetwarzania danych – wybierają tylko podstawowe programy antywirusowe (88%
wskazań). Co drugie przedsiębiorstwo (53%) zabezpiecza swoje dane poprzez ujednoliconą
11

Cyfryzacja…, op.cit., s. 54.
W okresie 2014–2017 badaniami objęto 120 przedsiębiorstw sektora MSP w województwach mazowieckim
i wielkopolskim.
13 P. Adamczewski, E-logistics as the ICT Support in Modern Polish Organizations, „Chinese Business Review”,
2017, vol. 16, no. 8, s. 396.
12
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politykę ustalanych haseł użytkowników. Z kolei niecała połowa badanych (46%) szyfruje
pocztę e-mail. Jedynie co trzecia firma korzysta z backupu danych (35%), w tej liczbie aż 88%
ma ten proces zautomatyzowany. Co ciekawe, backup jako środek zabezpieczający firmowe
dane częściej stosują podmioty, które nie uważają bezpieczeństwa ICT za obszar kluczowy
dla swojej działalności. Wśród głównych barier wdrożeniowych rozwiązania SMAC na gruncie MSP wymieniano: ograniczenia finansowe (77%), braki kadrowe (59%), niedostateczną
wiedzę z zakresu możliwości ICT (52%).
Dla pokolenia informacji technologie te stanowią podstawę lub integralną część każdej
strategii rozwoju, redefiniują istniejące i stwarzają nowe modele biznesowe, a codzienne funkcjonowanie firm musi w coraz większym stopniu uwzględniać preferencje rosnącej grupy
„cyfrowych klientów” i pracowników. Blisko co trzeci badany przedstawiciel dużych polskich
firm i korporacji (34%) zadeklarował, że efektem obfitości i dostępności danych jest wyraźny
wzrost możliwości realizacji celów biznesowych jego organizacji. Niewiele więcej respondentów (36%) stwierdziło, że rozwiązania Analytics – Big Data pomagają ustalić, jakie kroki
powinna podjąć jego organizacja, aby zwiększyć swoje przewagi konkurencyjne – z tą jednak różnicą, że ich organizacje nie są jeszcze w stanie przełożyć tej informacji na realne
efekty biznesowe. Pod kątem biznesowego wykorzystania dostępnych wolumenów danych
duże polskie organizacje tylko nieznacznie odbiegają od swoich konkurentów spoza granic
naszego kraju. Spośród tych ostatnich 36% zadeklarowało wyraźny wzrost swoich możliwości biznesowych, a 38% wskazało na uzyskanie informacji, które skutkowałyby wzrostem
przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie szans, jakie płyną z analizy wartkich strumieni
danych, można ocenić na podstawie opinii respondentów na temat zdolności ich organizacji
do przekształcania zgromadzonych danych w informacje użyteczne z biznesowego punktu
widzenia. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych uczestników badania przeważały
w tym względzie opinie pozytywnie – odpowiednio 77 i 71%.

4. Rozwój dojrzałości cyfrowej w organizacjach inteligentnych
Proces cyfrowego dojrzewania należy rozumieć jako adaptację organizacji do skutecznego
współzawodnictwa w coraz bardziej cyfrowym środowisku. Dojrzałość ta wykracza daleko
poza prostą implementację nowych technologii poprzez dostosowanie strategii funkcjonowania i rozwoju, kultury organizacyjnej, technologii i struktury organizacji do oczekiwań
klientów, pracowników i partnerów. Inaczej – cyfrowa dojrzałość jest ciągłym procesem adaptacji do zmieniającego się cyfrowego otoczenia. Z tego powodu zasadne staje się używanie
terminu „dojrzewanie” zamiast „dojrzałego” (ang. maturing instead of mature).
Wraz z dynamicznym rozwojem zaawansowanych rozwiązań ICT na gruncie organizacji inteligentnych pojawiają się propozycje wyodrębniania tzw. poziomów ich dojrzałości
cyfrowej. Tabela 1 stanowi próbę typologii w tym zakresie, która na jej najwyższym, piątym poziomie opiera się na wyuczonej zdolności reagowania na cyfrowe zmiany środowiska
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biznesowego14. Należy zaznaczyć, że w określaniu poszczególnych poziomów dojrzałości
cyfrowej konkretnej organizacji należy brać pod uwagę szerokie uwarunkowania biznesowe, tj. kraj, branże, kulturę organizacyjną, ale i uwarunkowania cywilizacyjno-kulturowe. Ma to ścisły związek z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w społeczeństwo
wiedzy, w którym zasoby wysoko przetworzonych danych i umiejętności ich efektywnego
wykorzystywania należą do strategicznych elementów funkcjonowania organizacji i ich
rozwoju w ramach procesów transformacji cyfrowej15. Z „Raportu o postępie cyfrowym
Europy” autorstwa Komisji Europejskiej wynika, że Polska zajmuje 22. miejsce wśród 28
państw członkowskich UE (indeks DESI 2016), a co powinno szczególnie martwić, to tempo
nadrabiania przez nią zaległości jest niższe w porównaniu z wynikami DESI z roku 201516.
Tabela 1. Poziomy dojrzałości cyfrowej organizacji inteligentnych
Poziom

Opis

5

Cyfryzacja stanowi jądro strategii funkcjonowania i rozwoju organizacji. Realizowane procesy (usługi)
biznesowe są domyślnie cyfrowe i bazują na technologiach SMAC i IoT. Kultura cyfrowa jest trwała
oraz zwinna, zorientowana na użytkownika, innowacyjna i elastyczna. W organizacji funkcjonuje
tzw. pełnomocnik ds. cyfryzacji

4

Naczelna kadra zarządcza organizacji poczyniła widoczne postępy w przekazywaniu wizji, planów cyfryzacji
i wdrażaniu nowych rozwiązań w tym zakresie poprzez redefiniowanie głównych procesów biznesowych
(usług) na domyślnie cyfrowe i dojrzałości procesowej. Technologie SMAC stają się obowiązującym
standardem, a IoT staje się rozwiązaniem rekomendowanym

3

Naczelna kadra zarządcza organizacji realizuje skoordynowane obowiązki w zakresie ustalenia celów,
opracowywania strategicznych wizji i planów digitalizacji przy pełnym podejściu procesowym. Cyfryzacja
jest postrzegana jako kluczowy element transformacji organizacji. Opracowana strategia transformacji
bazuje na technologiach SMAC

2

Wybrane procesy biznesowe (usługi) stają się cyfrowe w ramach podejścia procesowego, ale często ich
zakres jest ograniczony. Pojawiają się rozwiązania ICT dla wybranych jednostek organizacyjnych. Występują
ograniczenia budżetu w zakresie cyfryzacji. Brak koordynacji działań w zakresie cyfryzacji na poziomie całej
organizacji. Pojawiają się wybrane zastosowania technologii SMAC (głównie Cloud computing i Mobility)

1

Brak w kierownictwie organizacji świadomości potrzeb cyfryzacji procesów biznesowych (usług), nie
są przydzielone zasoby, nie ma cyfrowych wizji rozwoju, strategii, planów i systemu mierników. Nie ma
zrozumienia dla najlepszych praktyk funkcjonowania i rozwoju organizacji

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: Ch. Perera, R. Ranjan, L. Wang, S. Khan, A. Zomaya, Privacy of Big Data in the
Internet of Things Era, „IEEE IT Professional Magazine” 2015, PrePrint (Internet of Anything), Retrieved 1 February, s. 188.

Rosnąca popularność systemów SMAC oraz IoT17, malejące koszty przetwarzania danych
oraz powszechna dostępność Internetu powodują, że znajdujące się w otoczeniu biznesowym
14

P. Adamczewski, The Process of Digital Maturing on Intelligent Organizations, „Scientific Challenges. Economic and Legal Challenges” 2018, vol. I, National Academy of Scientific Development, Lvov 2018, s. 10.
15 Spośród badanych podmiotów województw mazowieckiego i wielkopolskiego okresie 2014–2017 tylko 5%
osiągnęło poziom 4, blisko 28% – poziom 3, 52% – poziom 2, a pozostałe organizacje – poziom 1.
16 https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi, dostęp 30.12.2017.
17 Gartner Group, Top 10 Strategic Technology Trends for 2018, New York 2018, s. 103; Internet of Things. Nowy
paradygmat rynku, red. Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, Difin, Warszawa 2018.
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urządzenia końcowe generują miliony terabajtów danych. Możliwość analizowania wszystkich tych informacji oraz wyciągania z nich wniosków stwarza duże szanse dla biznesu.
Niebagatelną rolę do odegrania na tym polu ma sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence) i systemy kognitywne, jako narzędzia pomagające w wydobywaniu wartości biznesowej z danych. Systemy kognitywne to odpowiedź na rosnące ilości danych pochodzących
z mediów społecznościowych, obrazów oraz danych generowanych przez czujniki i sensory
umieszczane na przykład w maszynach produkcyjnych czy pojazdach w ramach rozwiązań
IoT. Jednak bez rozwiązań analizujących te dane i ich relacje w czasie rzeczywistym wartość
ich jest minimalna. Systemy kognitywne pozwalają radzić sobie z zalewem danych w organizacjach inteligentnych. Ich kluczową zaletą jest też to, że potrafią się uczyć i przewidywać,
jakie informacje potencjalnie zainteresują odbiorcę. Według badań analitycznych w najbliższym czasie wzrośnie liczba producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, które
wykorzystują techniki kognitywne (ang. cognitive computing)18. Chodzi o takie funkcje, jak
np.: komputerowe rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie języka naturalnego czy techniki
maszynowego uczenia się.
Systemy kognitywne wykorzystują takie metody przetwarzania, jak zaawansowana analiza danych, widzenie komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe.
Przekształcają one funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sposób, w jaki ludzie komunikują
się ze światem. Jednym z głównych zadań oprogramowania kognitywnego jest usprawnianie ludzkich procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie większej dokładności, zaufania
i szybkości. Dzięki przetwarzaniu rozproszonych danych pochodzących z wielu źródeł rozwiązania kognitywne coraz częściej wspierają decyzje biznesowe. Wiele informacji zawartych
m.in. w filmach wideo, plikach dźwiękowych i obrazach nie jest widocznych dla dzisiejszych
systemów analitycznych. Ponad 80% danych jest nieustrukturyzowanych. Przetwarzać je
mogą jedynie systemy kognitywne. Do zarządzania danymi potrzebna jest też nowa infrastruktura, naśladująca działanie ludzkiego mózgu. W celu zintensyfikowania badań w tym
zakresie IBM skonstruował superkomputer IBM Watson. Jest to jedna z pierwszych implementacji spopularyzowanego systemu kognitywnego, mającego zdolności wykorzystania
własnej wiedzy i zdobytych doświadczeń na sposób podobny do ludzkiego rozumowania.
Pierwsze próby w tym zakresie są wielce obiecujące i rozwiązanie to znalazło już prekursorskie wdrożenia m.in. w branżach19: bankowej (Alior Bank dostarcza swoim konsultantom
Private Banking aplikację na iPada, wspartą analityką biznesową IBM), lotniczej (Aeroflot
używa analityki IBM do wyciągania wniosków z danych dostępnych w mediach społecznościowych, strony rezerwacyjnej oraz systemów rozliczeń) czy hotelarskiej (sieć hoteli Hilton
uruchomiła pilotażowy program robota-konsjerża, informującego gości o hotelowych usługach

18

Report IDC FutureScape, Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale,
New York 2016, s. 55.
19 IBM…, op.cit., s. 48.
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oraz wartych obejrzenia miejscach w najbliższym sąsiedztwie). Dodać należy, że w rozwiązaniach tych użytkownicy komunikują się zazwyczaj z systemem w języku naturalnym.

5. Podsumowanie
Kierunkiem rozwojowym okresu dojrzewania cyfrowego organizacji inteligentnych
w zakresie zarządzania wiedzą staje się obecnie wykorzystanie technologii informatycznych
SMAC oraz IoT, które oprócz elastycznego i efektywnego gromadzenia danych, ich analizy
oraz generowania wiedzy poprzez automatyczne wyciąganie wniosków na podstawie wyników tej analizy, potrafią również „zrozumieć” znaczenie zjawisk zachodzących w otoczeniu
organizacji. Do technologii posiadających te cechy można zaliczyć systemy kognitywne. Stają
się one swoistym megatrendem, czyli kluczowym obszarem rozwoju, łączącym potrzeby biznesu i szerokich kręgów społeczeństwa. Rozwiązania poznawcze od lat z powodzeniem stosuje się w firmach branży telekomunikacyjnej, bankowej i e-commerce.
Przemiany gospodarcze w ramach procesu transformacji cyfrowej i ewolucja relacji
biznesowych powodują, że organizacje inteligentne, chcąc skutecznie konkurować na rynkach globalnych, muszą nadać decydujące znaczenie swojej elastyczności i jej zdolności
do wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych wraz z reorganizacją procesów (usług)
z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań tzw. III platformy ICT. Pozwoli to w końcowym rezultacie na osiąganie wyższych poziomów dojrzałości cyfrowej, co przełoży się
na większą efektywność funkcjonowania tych organizacji w okresie transformacji cyfrowej – widoczne są już znaczące zmiany w rekonfiguracji procesów logistycznych i komunikacji biznesowej.
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Towards Digital Maturity of Intelligent Organisations
Summary
The aspirations to achieve a digital maturity, i.e. the state which allows a business organisation to improve its effectiveness thanks to the application of advanced ICT solutions have never been so great
before. A dynamic development of information communication technologies has led to the popularisation of the so-called third platform called SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), creating, together
with the IoT (Internet of Things), a specific eco-system of IT solutions in the global economy intelligent
organisations. The article is aimed at the presentation of the direction of evolution of management
processes support in intelligent organisations in the course of achieving digital maturity. The considerations are illustrated with the results of author’s own research of the SME sector on the example of
selected enterprises in the Masovian and Greater Poland voivodeships in the period of 2014–2017.
Keywords: digital maturity, IoT, intelligent organisation, SMAC, knowledge management
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Inteligencja organizacji w erze IR 4.0

Streszczenie
Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także czwarta rewolucja przemysłowa
(IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych przedsiębiorstw. Zwłaszcza IR 4.0 stawia przed nimi niespotykane dotąd wyzwania i priorytety. Organizacje, chcące zapewnić powodzenie
swych działań rynkowych, muszą w związku z tym wykazywać się specyficzną dla tej ery inteligencją
organizacyjną tzw. inteligencją IR 4.0. Celem opracowania jest próba zasygnalizowania, w jaki sposób
kształtuje się profil inteligencji organizacji w wieku IR 4.0 i jaki ma on wpływ na zdolność konkurowania przedsiębiorstw w środowisku IR 4.0. Dla realizacji tego zadania dokonano analizy literatury
z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii biznesu oraz istoty koncepcji IR 4.0. Artykuł ma charakter poglądowy i koncepcyjny. Dla
przedstawienia wyników badań wykorzystano metodę opisową.
Słowa kluczowe: inteligencja organizacji, profil inteligencji organizacji ery IR 4.0, wymagania Industry 4.0, konkurencyjność w erze Industry 4.0
Kody klasyfikacji JEL: D21, D23, D91, L22, O33
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1. Wprowadzenie
Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy oraz będąca ich konsekwencją
czwarta rewolucja przemysłowa kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych przedsiębiorstw. Popularnie nazywa się je środowiskiem ery: Przemysłu 4.0, Indstry 4.0, 4th Revolution,
Internet of Things lub SMART, Industry Revolution 4.0 (IR 4.0). Determinuje ono w znaczący
sposób nie tylko sposób działania, lecz także ich konkurencyjność. W środowisku tym przenikają się dwie rzeczywistości funkcjonowania, realna (ang. Physical Reality, PR) i wirtualna
(cyberprzestrzeń, ang. Virtual Reality, VR)1. Rozwijają się także intensywnie różnego typu
sieci współpracy międzyorganizacyjnej (ang. Network Cooperation, Virtual Network), nowe
technologie oparte m.in. na komputeryzacji, cyfryzacji, robotyzacji (ang. Cyber-Physical Systems, CPS), dynamicznym przetwarzaniu dużej ilości danych w czasie rzeczywistym (ang. Big
Data Analytics, BDA), powiązaniach internetowych (ang. Internet of Things, IoT; Internet of
Services, IoS), bliskich, partnerskich relacjach międzyludzkich (ang. Coopertion, Partnering,
Team Working), międzyorganizacyjnych2 (ang. Strategic Partnering, SP, Knowledge Partnering, KP; Coopetition), ale i pomiędzy maszynami (ang. Machine to Machine Communications, M2M; Artificial Intelligence; Neural Networks). Stan ten powoduje, iż era IR 4.0 narzuca
przedsiębiorstwom (a także i innego typu organizacjom) specyficzne wyzwania i priorytety
w ich zachowaniach. Dla zapewnienia sukcesu swych działań muszą one wykazać się swoistą
dla dzisiejszych czasów inteligencją organizacyjną (ang. organizational intelligence), inteligencją organizacji ery IR 4.0 (ang. OI 4.0).
Zagadnienie inteligencji organizacji opisywane jest dość szeroko w literaturze międzynarodowej, rzadziej jednak ma odzwierciedlenie w polskich publikacjach. Poza tym zagadnienie to rozważane jest częściej w aspekcie psychologii, zarządzania kadrami i kompetencji
menadżerskich. Rzadziej jeszcze odnoszone jest do poziomu całej organizacji, gdzie w ostatnich latach zyskuje znacząco szerszy wymiar i nową jakość. Jest podstawą rozwoju nowego
typu organizacji, tzw. organizacji inteligentnych3. Wydaje się, iż jakość ta istotnie determi1 A. Adamik, M. Nowicki, Dynamizowanie działalności przedsiębiorstw poprzez współpracę na płaszczyźnie wirtualnej, w: Strategie przedsiębiorstw w sieci, red. J. Szostak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu” 2017, 19, s. 85–101.
2 A. Adamik, The Mechanism of Building Competitiveness through Strategic Partnering, „Management” 2016,
University of Zielona Góra, vol. 20, no. 1, s. 292–310.
3 Organizacja inteligentna rozumnie nawiguje w otoczeniu, unikając porażek i odnosząc sukcesy. Uzyskanie założonych celów odbywa się poprzez generowanie i selekcjonowanie informacji płynących z własnego (oraz
innych podmiotów) doświadczenia, które ulega przetworzeniu na profesjonalną wiedzę oraz umiejętności sprawnego jej wykorzystania. To podmiot uczący się, który posiada umiejętności w zakresie tworzenia, pozyskania,
organizowania i dzielenia się wiedzą oraz jej wykorzystania dla modyfikowania swych zachowań organizacyjnych.
Oprócz procesów uczenia się oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz informacji w użyteczną wiedzę, potrafi również poprzez zdefiniowanie i implementację odpowiednich struktur wewnętrznych
stworzyć warunki właściwe do upowszechniania i wykorzystania wiedzy. Organizacja inteligentna jest pewną
metaforą i niekończącą się formą organizacyjnego doskonalenia struktury i sposobów funkcjonowania, realizowaną poprzez systematyczny proces uczenia się i wykorzystywania wiedzy dla przetrwania i dalszego rozwoju.
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nuje konkurencyjność współczesnych organizacji4. Szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza
jeden z jej obszarów, tzw. inteligencja technologiczna, która to zaczyna coraz silniej wyznaczać
wymagania dla pozostałych obszarów inteligencji organizacji. Stanowiło to przesłankę do
podjęcia badań literaturowych w tym zakresie. Postanowiono zbadać, jak kształtuje się swoisty
wzorcowy profil inteligencji organizacji ery IR 4.0 i w jaki sposób oddziałuje on na możliwości ich konkurowania. Celem opracowania jest zidentyfikowanie specyfiki (profilu) oraz
znaczenia inteligencji organizacji i jej składowych w procesach skutecznego funkcjonowania
w środowisku IR 4.0. Dla realizacji tego celu zastosowano studia i analizę literatury z zakresu
zarządzania strategicznego, zarządzania organizacjami, zarządzania kadrami, psychologii
biznesu oraz istoty koncepcji IR 4.0. Poszukiwano w niej odniesień do różnych sposobów
postrzegania inteligencji. Artykuł ma charakter przeglądowo-koncepcyjny. Do prezentacji
wyników badań posłużono się metodą deskryptywną.

2. Ewolucja w postrzeganiu inteligencji
Inteligencja, obok szczupłości, elastyczności i kooperatywności jest, zdaniem M. Romanowskiej, jedną z czterech strategicznych, przy tym komplementarnych, cech modelu nowoczesnego przedsiębiorstwa5. Niestety w literaturze zagadnienia kategoria ta jest niejednolicie
definiowana, a na dodatek wciąż przechodzi skomplikowaną ewolucję postrzegania oraz skali
i sposobów eksploatowania. Początkowo inteligencję utożsamiano jedynie ze zdolnościami
intelektualnymi człowieka, tj. jego umiejętnościami w zakresie abstrakcyjnego myślenia,
uczenia się, dostrzegania zależności i relacji zachodzących pomiędzy różnymi faktami, oraz
wyciągania na tej podstawie różnych wniosków. Z czasem termin ten zaczęto traktować
znacznie szerzej, a mianowicie generalnie jako zdolność do adaptacji w nowych warunkach
i wykonywania nowych zadań przy wykorzystaniu środków myślenia. Dało to podstawę do
tego, by móc odnosić inteligencję także do tworzonych przez człowieka podmiotów społecznych, czyli np. organizacji6. Powstał tak termin inteligencja organizacji (ang. Organizational
Intelligence, OI). W organizacji, analogicznie jak u ludzi, inteligencja to unikalna, niepowtarzalna kombinacja wielu ich różnych zdolności, która tworzy indywidualny profil inteligencji
P. Sydänmaanlakka, An Intelligent Organization. Integrating Performance, Competence and Knowledge Management, Capstone, London 2002, s. 200; C. W. Choo, Information Management for the Intelligent Organization: The
Art of Scanning, the Environment. „ASIS&T Monograph Series” 2002, s. 12.
4 T. Falencikowski, Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym – wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH
w Warszawie, Warszawa 2016; E. Karaś, A. Piasecka-Głuszak, Nowy wymiar organizacji – organizacja ucząca się
i inteligentna, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2014, nr 3 (41), s. 245–256.
5 B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 26.
6 C. Albrecht, Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking outside the Silos, www.karlalbrecht.com; C. Bratianu, S. Vasilache, I. Jianu, In Search of Intelligent Organizations, „Management & Marketing,
Economic Publishing House” 2006, vol. 1 (4), s. 76; F. Leon, G. Atanasiu, Integrating Artificial Intelligence into
Organizational Intelligence, Management & Marketing, Economic Publishing House 2005, s. 417.
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danego podmiotu. Każda organizacja posiada charakterystyczny dla siebie poziom inteligencji. Odpowiednie metody zarządzania, wspomagające procesy decyzyjne oprzyrządowanie
techniczne, klimat współpracy wewnątrz- i międzyorganizacyjnej, skuteczny proces pozys
kiwania, integracji i rozwoju wiedzy wytwarzają w ich ramach efekt synergii, który ostatecznie wpływa na wyższy poziom inteligencji danej organizacji7.
W ostatnich latach inteligencja zaczyna być odnoszona także do tworzonych przez człowieka, a opartych na wysoko zaawansowanej wiedzy i technologii systemów i „bytów technicznych”, np. komputerów (ang. Cyber-Physical Systems), robotów i innych maszyn (ang.
Artificial Inteligence, Autonomous Robots), produktów (ang. Augmented Reality), software
(ang. Vertical and Horisontal Software Integrations), budynków (ang. Smart Buildings), a nawet
rozbudowanych całych kompleksów/systemów produkcyjnych, czyli fabryk (ang. Smart Factories), czy osadniczych, czyli miast (ang. Smart City). To swoisty wyraz posiadanej przez
organizacje inteligencji technologicznej (ang. Technologic Intelligence, TI).
Warto zauważyć, że zarówno całe organizacje, jak i „byty techniczne”, zwłaszcza w XXI w.,
coraz częściej bazują lub są wspierane przez jeszcze nowszą odmianę inteligencji, tzw. Business Intelligence (BI)8. To specyficzny zespół koncepcji, metod oraz procesów, których celem
jest nie tylko poprawa decyzji biznesowych, ale także wspieranie strategii organizacji9. Służą
one dostarczaniu właściwych informacji właściwym osobom, we właściwym czasie, celem
wspomagania lepszego podejmowania decyzji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej10. To
swoista inteligencja informacyjna.
Przedstawiony powyżej podgląd na zjawisko inteligencji współczesnych organizacji komplikuje fakt, iż może być ona postrzegana wielowymiarowo. W literaturze zagadnienia dla
każdej z sygnalizowanych płaszczyzn jej postrzegania (personalnej, organizacyjnej, technologicznej, informacyjnej) wyodrębnia się liczne odmiany. Wybrane, najpowszechniej analizowane w literaturze, płaszczyzny i odmiany inteligencji oraz kluczowe parametry ewolucji
zagadnienia zebrano w tabeli 1. Wydaje się, że może ona stanowić punkt wyjścia do dalszych
analiz, a jednocześnie swoisty przewodnik po zjawisku inteligencji.

7 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. W jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść
sukces zawodowy, Media Rodzina, Poznań 1999, s. 413–414; Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo
informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003,
s. 92.
8 C. M. Olszak, Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu Business Intelligence – wybrane zagadnienia,
w: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C. Olszak, E. Ziemba, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, s. 11–12; C. M. Olszak,
Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo
AE w Katowicach, Katowice 2007.
9 C. M. Olszak, Z. Ziemba, Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise, w: Informing Science
and IT Education, red. E. Cohen, E. Boyd, The Informing Science Institute, Santa Rosa 2003, http://proceedings.
informingscience.org/IS2003Proceedings/docs/109Olsza.pdf
10 SAS, Information Evaluation Model, http://www.sas.com/software/iem/, wrzesień 2011.

Inteligencja personalna
(podmiot badań: człowiek)

F. Hesselbeine)

T. Oleksynd)

T. Szapiroc)

R. J. Sternberg,
K. Sternberb)

E. Kowalczyka)

Autor
Umiejętność przystosowania się do nowych warunków

Przegląd wybranych rodzajów

Inteligencja językowa – umiejętność czytania, pisania
i porozumiewania się za pomocą słów
Umiejętność adaptacji do warunków środowiska,
Inteligencja logiczna lub matematyczna – umiejętność
dopasowania środowiska do potrzeb jednostki
rozumowania oraz liczenia
i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla
Inteligencja wizualno-przestrzenna – umiejętność
satysfakcjonującego działania. To także umiejętność wyboru
malowania, rysowania, robienia artystycznych kompozycji,
innego środowiska, w którym jednostka może wykorzystywać
wyobrażania trójwymiarowych kształtów
swoje zdolności
Inteligencja muzyczna – umiejętność układania piosenek,
Zdolność znalezienia się w każdej, zwłaszcza nowej, sytuacji
śpiewania, gry na instrumencie
poprzez kolejne modyfikacje zachowania lub zdolność do
Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umiejętność
postrzegania współzależności pomiędzy faktami w sposób
nawiązywania kontaktów
kierujący działania ku pożądanym celom
Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – umiejętność
skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność
Zdolność do odnoszenia korzyści z doświadczenia
wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń
Umiejętność adaptacji, skutecznego działania w środowisku
i umiejętność planowania
i realizowania nowych zadań
Inteligencja ruchowa/kinestetyczna – zdolności
Umiejętność uczenia się i skutecznego działania w nowych
manualne oraz umiejętności sportowe
warunkach
Inteligencja przyrodnicza – umiejętność rozumienia praw
Umiejętność szerszego i szybszego spostrzegania, dająca
natury i postępowania zgodnie z nimi
możliwość bardziej efektywnego myślenia i połączenia
Inteligencja konwergencyjna – zdolność do takiego
wszystkiego, czego się człowiek w życiu nauczył, przyciąga
przetwarzania informacji, które prowadzi do jednego wyniku
innych ludzi do przywódcy i sprawia, że wiążą ich z nim
Inteligencja dywergencyjna – zdolność do takiego
symbiotyczne związki
przetwarzania informacji, które prowadzi do pozyskania
możliwie wielu wyników

Definicja inteligencji

Tabela 1. Przewodnik po istocie i ewolucji zjawiska inteligencji

Inteligencja organizacji w erze IR 4.0

85

Inteligencja organizacji
(podmiot badań: byty
społeczne)

cd. tab. 1

R. Borowieckig)

D. Goleman
f)

Autor
Inteligencja ekologiczna – twórcze wykorzystanie wiedzy
ekologicznej. Uczenie się organizacji może przebiegać
w sposób adaptacyjny lub twórczy, który występuje
w szczególności w przypadku rozwiązywania zagadnień
strategicznych
Inteligencja gospodarcza – zbiór działań polegających
na poszukiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu
(rozumianemu jako wykorzystywanie) informacji przydatnych
podmiotom ekonomicznym
Inteligencja produktowa – zdolność dostarczenia
wyrobów lub usług zgodnie z wymogami klienta (we
właściwym czasie i miejscu, odpowiedniej jakości
i w konkurencyjnej cenie)
Inteligencja technologiczna – umiejętność wprowadzenia
i wykorzystywania różnorodnych technik, narzędzi, metod
i środków technicznych (w szczególności rozwiązań IT),
dokonywania zmian w tych urządzeniach lub w organizacji
sposobów wytwarzania do poprawy swej działalności
i osiągnięcia wyższej efektywności działania niż inne
organizacje.
Inteligencja organizacyjno-procesowa – zdolność do
dynamicznego tworzenia i transformowania swej struktury
(zasobów) oraz szybkich zmian w sposobach funkcjonowania
dla pozyskania i efektywnej realizacji zlecenia klienta.
Inteligencja organizacyjno-procesowa przejawia się w jej
zwinności, zdolności do osiągania wysokich wskaźników
efektywności, skutecznej pracy zespołowej, szybkiej
adaptacji do potrzeb odbiorcy i trendów rynkowych oraz
profesjonalizmie partnerów w samoorganizacji i optymalizacji
swych działań
Inteligencja skrystalizowana – schematy pojęciowe,
reguły wnioskowania i myślenia strategicznego utrwalone
w doświadczeniu indywidualnym

Organizacja jako całość, podobnie jak składające się na nią
grupy i zespoły, posiada swego rodzaju inteligencję.
Inteligencja organizacji jest umiejętnością rozwiązywania
problemów, stawiania czoła wyzwaniom czy też tworzenia
wartościowych produktów. Inteligencja organizacji jest
zatem umiejętnością, wynikającą ze złożonych oddziaływań
wzajemnych ludzi, ich powiązań, ról i kultury tej organizacji
Inteligencja przedsiębiorstwa może być praktykowana jako
efekt zespołu działań uruchamiających wszelkie umiejętności
ludzi podlegające pomiarowi (np. wynikające z poziomu
wykształcenia) oraz te, które mogą zostać w wyniku tych
działań uruchomione, a które zwykle nie są dostrzegane
i doceniane. Idzie zatem o uzyskanie takiego efektu
synergicznego ze zorganizowanych działań ludzkich, który
przynieść może maksymalne korzyści

Przegląd wybranych rodzajów
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Filozofia zarządzania oraz narzędzie, które pomaga zarządzać
i podejmować efektywniejsze decyzje
Procesy i produkty, które są wykorzystywane do tworzenia
użytecznych informacji niezbędnych do funkcjonowania
w globalnej gospodarce oraz predykcji zachowań otoczenia
biznesu
BI łączy ludzi i dane, oferując różnorodne sposoby patrzenia
na informacje, które wspomagają proces podejmowania
decyzji
Kombinacja produktów, technologii oraz metod do
odkrywania kluczowych informacji, aby poprawiać zyski
i wydajność w organizacji

A. Lonnqvist,
V. Pirttimakih)

Z. Jourdan et al.i)

Cognosj)

W. Williams,
S. Williamsk)

Marketing intelligence – wszechstronna analiza klientów,
segmentacja rynku, marketing bezpośredni, modelowanie
i przewidywanie zdarzeń rynkowych
Finance intelligence – integrowanie informacji finansowej
z wielu źródeł, co jest szczególnie ważne dla grup
kapitałowych i korporacji międzynarodowych. Służy między
innymi wielowymiarowej sprawozdawczości finansowej,
z wykorzystaniem danych czasu rzeczywistego, takich jak
cash flow, wynik finansowy, pomiar efektywności organizacji
z wykorzystaniem karty wyników
Competitive intelligence – systematyczne identyfikowanie
i analizowanie wszelkich poczynań konkurencji. Utożsamiane
jest także z wywiadem gospodarczym, oznaczającym ogół
działań polegających na poszukiwaniu, przetwarzaniu
i rozpowszechnianiu informacji przydatnych podmiotom
gospodarczym

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

b)

a)

E. Kowalczyk, Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 56.
R. J. Sternberg, K. Sternber, Cognitive Psychology, Wadsworth Publishing Company, s. 2015.
c)
T. Szapiro, Co decyduje o decyzji, PWN, Warszawa 1993, s. 70–71.
d)
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 87–88.
e)
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f)
D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. W jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces zawodowy, Media Rodzina, Poznań 1999, s. 413–414.
g)
Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003, s. 92.
h)
A. Lonnqvist, V. Pirttimaki, The Measurement of Business Intelligence, „Business Intelligence” 2006, no. 23 (1).
i)
Z. Jourdan, R. K. Rainer, T. E. Marshall, Business Intelligence: An Analysis of the Literature, „Information Systems Management” 2008, no. 25 (2).
j)
Cognos, Cognos & Business Intelligence: What Is Business Intelligence? Cognos Corporation, http://www.cognos.com/products/cognos8businessintelligence/businessvalue/whatis-business-intelligence.html, July, 2007.
k)
W. Williams, S. Williams, The Profit Impact of Business Intelligence, Morgan Kaufmann, San Francisco 2007.
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Ze względu na fakt, że od kilkunastu już lat według światowych raportów, np. Australian
Computer, Oracle, Teradata czy Society Gartner Group, wśród priorytetów inwestycyjnych
współczesnych organizacji na pierwszych pozycjach znajdują się rozwiązania i technologie
wspierające Business Intelligence11 można wnosić, iż najnowsze generacje systemów informatycznych zarządzania zyskują na znaczeniu. Stratedzy organizacji zaczynają coraz powszechniej doceniać ich rolę oraz płynące z nich wsparcie dla procesów podejmowania decyzji,
optymalizacji procesów biznesowych, reagowania na potrzeby klientów oraz inne sygnały
pochodzące z rynku. Zaczyna się w ten sposób coraz wyraźniej kształtować swoista inteligencja informacyjna współczesnych organizacji, która coraz wyraźniej kształtuje profil
inteligencji organizacji ery IR 4.0.

3. Specyfika i wymagania ery IR 4.0
Era IR 4.0 to dla organizacji era wysoce niepewnego, turbulentnego otoczenia, pełnego
przemian społecznych, technologicznych, politycznych i ekonomicznych12. To czas m.in.
przełomów branżowych, wysokiego tempa innowacji, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
i ich procesów biznesowych (ang. Digital Transformation, DX), dominacji inteligentnych procesów produkcyjnych i logistycznych (ang. Smart Production, Smart Logistic), masowej personalizacji produktów (ang. Mass Customization), a także różnego typu form współpracy,
zarządzania wiedzą i ciągłego uczenia się13. Wymaga on nowej jakości funkcjonowania, tak
organizacji, jak i całej ludzkości.
W wyniku rewolucji IR 4.0 powstaje świat, w którym technologie informacyjne integrują
procesy produkcyjne, organizacyjne, a nawet społeczne. W sferze biznesu następuje transformacja działań produkcyjnych z poziomu nowoczesnych, samodzielnie funkcjonujących
przedsiębiorstw w formułę optymalnie zorganizowanych, w pełni zautomatyzowanych środowisk produkcyjnych (sieci). W sieciach tych procesy produkcyjne, logistyczne i usługowe
partnerów są silnie powiązane poprzez różnego typu sensory, maszyny czy systemy IT, tworząc zintegrowane, komunikujące się w czasie rzeczywistym cyberfizyczne systemy (ang.
Cyber-Physical Systems, CPS), a w szerszej skali, tzw. inteligentne organizacje, np. fabryki,
magazyny, sklepy. Układ taki rozszerza łańcuchy ich wartości poza granice poszczególnych

11 T. H. Davenport, J. G. Harris, R. Morison, Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results, Harvard
Business Press, Boston 2010; B. H. Wixom, H. J. Watson, The BI-Based Organization, „International Journal of
Business Intelligence Research” 2010.
12 R. Geissbauer, J. Vedso, S. Schrauf, Industry 4.0: Building the digital enterprise: 2016 Global Industry 4.0
Survey, PwC (Pricewaterhouse Coopers), 2016.
13 M. E. Porter, J. E. Heppelmann, How Smart, Connected Products Are Transforming Competition, „Harvard
Business Reviev” 2016, 92, 18; S. Shamim, S. Cang, H. Yu, Y. Li, Management Approaches for Industry 4.0: A Human
Resource Management Perspective, Proceedings of the 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC),
Vancouver, BC, Canada, 24–29 July 2016, s. 5309–5316.
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przedsiębiorstw14. Dzięki temu cykle produkcyjne i usługowe organizacji ery IR 4.0 są krótsze,
potrzeby ich klientów spełniane są w czasie rzeczywistym, a ich obsługa jest w pełni zautomatyzowana15. Do pracy w takich warunkach organizacje potrzebują pracowników o specyficznych, a przy tym wysokich kompetencjach oraz reprezentujących niezbędne w erze IR
4.0 postawy16. Dodatkowo organizacje powinny potrafić wypracować wspierające, zarówno
pracowników, jak i zarządzających, adekwatne do warunków rozwiązania strukturalne17 oraz
strategiczne18. Gdy zestawi się sygnalizowane w międzynarodowej literaturze wybrane, kluczowe dla ery IR 4.0 technologie, rozwiązania strategiczne, strukturalne, a także niezbędne
kompetencje i postawy społeczne powstaje swoista baza wiedzy o IR 4.0 (tabela 2).
Wydaje się, że przedstawione powyżej informacje dają dość dobry podgląd na to, iż organizacje mające aspiracje sprawnie funkcjonować w erze IR 4.0 zdecydowanie nie mają łatwo.
W procesach modelowania swego rozwoju, kształtowania konkurencyjności czy też budowy
przewagi konkurencyjnej muszą wykazywać się wysoką, przy tym z rozległą wiedzą, elastycznością działań, kooperatywnością, a zwłaszcza wyjątkową inteligencją w zakresie właściwego
łączenia faktów i doboru metod reakcji na dostrzeżone szanse, zagrożenia czy wymagania.
Inteligencja zwykle bowiem w praktyce „spina” dostępną podmiotowi wiedzę i inspiruje do
dalszych kroków. Zwizualizowanie i zrozumienie istoty oraz roli wzorcowego profilu inteligencji niezbędnej organizacjom w trakcie trwania rewolucji 4.0 może okazać się istotnym
wsparciem dla strategów, menadżerów oraz pracowników współczesnych organizacji19. Każda
z tych grup ma dzięki temu szanse lepiej przygotować się na stojące przed nimi wyzwania
i obowiązki, a także pełniej wykorzystać rysujące się możliwości. Badania wykazują, że organizacje, dzięki wzrostowi swej inteligencji organizacyjnej, najczęściej odnotowują: podwyższenie lub umocnienie pozycji na rynku, korzystny wizerunek i rozpoznawalność marki,
14 J. Kopp, J. Basi, Study of Readiness of Czech Companies to the Industry 4.0, „Journal of System Integration”
2017, 3, s. 40–45.
15 What is Industry 4.0?, DIN – German Institute for Standardization, http://www.din.de/en/innovation-andresearch/industry-4-0/what-is-industry-4–0, dostęp 13.03.2017.
16 M. Shanker, O. Bin Sayeed, Organizational Commitment: Some Linkages with Emotional Intelligence, „The
Indian Journal of Industrial Relation” 2015, vol. 51, no. 2; H. Jafri, C. Dem, S. Choden, Emotional Intelligence and
Employee Creativity: Moderating Role of Proactive Personality and Organization Climate, „Business Perspectives
Research” 2016, 4 (1), s. 54–66; S. Ahmad-Mughal, Q. A. Nisar, N. Othman, B. A. M. Kamil, Do Emotional Intelligence & Organizational Politics Influence the Employee Work Behaviors and Attitudes? Mediating Role of Political
Skill, „Jurnal Pengurusan” 2017, 51; D. Simson, Znaczenie inteligencji kulturowej w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami projektowymi, „Horyzonty Polityki” 2017, vol. 8, no. 23, s. 163–182.
17 A. Zakrzewska-Bielawska, Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej przedsiębiorstw:
ambidextrous approach, „Management Forum” 2015, vol. 3, no. 1, s. 105–111; R. Dubey, An Assiduous Study on
Linkage between Competitive Inelligence and Field Leadership for Organizational Development, „International
Journal of Information, Business and Management” 2013, vol. 5, no. 2, s. 194–209.
18 S. Bawany, The Future of Leadership in the Fourth Industrial Revolution, „Leadership Excellence Essentials”
2017, 12, s. 18–19, HR.com; G. Kesler, A. Kates, T. Oberg, Design Smart Decision-Making into the Organization,
„PEOPLE+STRATEGY” 2016, vol. 39, iss. 3, s. 36–40; T. Neeley, Global Teams that Work, „Harvard Business
Review” 2015, 93, no. 10, s. 74–81.
19 G. Meisler, Exploring Emotional Intelligence, Political Skill, and Job Satisfaction, „Employee Relations” 2014,
36 (3), s. 116–135.
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wzrost wartości przychodów ze sprzedaży, wzrost rentowności sprzedaży, skuteczność rywalizowania o klienta, zdobycie nowych rynków, usprawnienie organizacji pracy w firmie20.
Tabela 2. Baza wiedzy o wymaganiach IR 4.0
Obszary kluczowych wymagań
Technologie IR 4.0

Strategie IR 4.0

Technologie
teleinformatyczne:
cyfryzacyjne,
techniki symulacyjne
i prognostyczne,
zintegrowane Software,
techniki bezpośredniej
komunikacji między
maszynami (M2M),
innowacyjne metody
zbierania i przetwarzania
ogromnej ilości danych
(ang. Big Data), działania
w chmurze (ang. Clouds),
cyberfizyczne systemy
(CPS), Internet Rzeczy
(IoT), Internet Usług (IoS),
Cybersecurity
Nowoczesne technologie:
rozszerzonej rzeczywistości
(AR), rzeczywistości
wirtualnej (VR), Digital
Twins, sztucznej inteligencji
(AI), sieci neuronowe (NN),
Mass Customization;
autonomiczne roboty (AR)

Kluczowe zasoby: pracownicy,
wiedza, relacje, zdolności
dynamiczne, nowoczesne
technologie
Strategie rozwoju
i konkurencyjności: eklektyczne,
elastyczne, zwinne, dynamiczne,
innowacyjne, nowatorskie,
proaktywne
Strategie budowy przewagi
oparte na przewagach:
jakościowych, rozproszonych,
niematerialnych, nierzeczywistych,
nietrwałych, synergicznych
Nowoczesne strategie
funkcjonalne: ZZL, logistyczne,
marketingowe, produkcyjne,
finansowe itp.
Kluczowe rozwiązania:
strategie relacyjne oparte
na współpracy, aliansach
i koopetycji, partnerstwie
strategicznym, współpracy
sieciowej, ekonomia
współdzielenia (C2C, B2C, B2B),
Co-creation, Ambidexterity;
otwartość strategii zarządzania:
wiedzą (ang. Knowledge
Partnering, Open Knowledge),
innowacjami (ang. Open
Innovation), zasobami
(ang. Open Resources);
orientacja na usługi;
orientacja na klienta;
społeczna odpowiedzialność
organizacji

Rozwiązania strukturalne
IR 4.0

Postawy i kompetencje
społeczne IR 4.0

Wiodące rozwiązania:
organiczny model
organizacji;
otwartość kulturowa;
decentralizacja władzy;
Empowerment;
płaskie, elastyczne
struktury organizacyjne;
praca w kreatywnych
zespołach zadaniowych,
projektowych;
dominacja komunikacji
poziomej;
szybki proces decyzyjny;
krótkie kanały
komunikacji,
międzywydziałowe
dzielenie się wiedzą
Rekomendowane
struktury: sieciowa,
macierzowa,
hybrydowa, oparta
na zespołach

Kompetencje:
wiedza merytoryczna,
umiejętność uczenia się,
umiejętność pracy
zespołowej;
umiejętność pracy
w środowisku
wielokulturowym;
umiejętność pracy
na odległość;
znajomość języków
obcych
wiedza z zakresu IT,
umiejętność dzielenia
się wiedzą
Postawy:
chęć ciągłego rozwoju;
orientacja na cele,
otwartość na nowe
doświadczenia,
kreatywność, elastyczne
myślenie, zwinność,
wysoka tolerancja
niepewności;
społeczna
odpowiedzialność

Zharmonizowanie działań
Wdrożenie rozwiązań
Potencjał konkurencyjności organizacji w erze IR 4.0
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
20 A. Ginter, H. Kałuża, Inteligentna organizacja jako źródło sukcesu organizacji na wybranym przykładzie,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlacach” Seria: Administracja i Zarządzanie 2013, 97, s. 96–123.
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4. Profil inteligencji organizacji ery IR 4.0 – ujęcie modelowe
Era IR 4.0 to era szeroko pojętej wiedzy, nowych technologii, digitalizacji, informatyzacji,
współpracy i sprawnego przepływu informacji. Żeby skutecznie działać, organizacje tej ery
muszą umiejętnie wykorzystywać dostępne im unikalne zasoby materialne i niematerialne,
za co w znacznej mierze odpowiedzialna jest ich inteligencja. Profil inteligencji organizacji
IR 4.0 różni się jednak istotnie od profili organizacji poprzednich er przemysłowych. Czego
innego wymagała od ówczesnych organizacji pierwsza rewolucja – rewolucja, inne wymagania miała druga rewolucja – przemysłowa, a jeszcze inne trzecia – rewolucja postindustrialna21. Wymagania IR 4.0 znacznie od nich odbiegają. Ich opis nie jest jednak tematem
niniejszego opracowania.
W celu zidentyfikowania profilu inteligencji organizacji ery 4.0 zestawiono ze sobą dane
odnośnie do wymagań IR 4.0 z informacjami o specyfice współcześnie postrzeganej inteligencji. Synteza danych i analiza jakościowa znaczenia poszczególnych czynników pozwoliły
na zaproponowanie modelu inteligencji organizacji ery IR 4.0 (tabela 3).
W modelu tym warunki powodzenia wyznaczają wymagania ery IR 4.0. Ich świadomość,
zrozumienie i zaakceptowanie to punkt wyjścia do budowy konkurencyjności organizacji.
Kolejnym elementem jest potencjał konkurencyjności organizacji i jego zbieżność z wymaganiami tej ery. Chodzi tu zarówno potencjał technologii 4.0, strategii 4.0, rozwiązań strukturalnych, a także postaw i kompetencji pracowniczych niezbędnych w erze IR 4.0. Im jest
on większy, tym większe możliwości skutecznego konkurowania. Posiadanie potencjału
to jednak nie wszystko. Należy go umiejętnie zharmonizować, a później w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie wykorzystać.
Jedynie właściwa integracja jego elementów będzie w stanie generować odpowiednio
wysoki efekt synergiczny. Za sprawność i jakość wyborów w tym zakresie odpowiada inteligencja danej organizacji. Im jej profil lepiej współgra z wymaganiami ery IR 4.0, tym
wyższe efekty jej działania. O współgraniu tym w erze czwartej rewolucji technologicznej
decyduje coraz silniej tzw. inteligencja informacyjna, reprezentowana m.in. przez Business
Intelligence, czyli posiadanie sprawnych „systemów inteligencji biznesowej”, tj. systemów
wspomagania decyzji, systemów zarządzania relacjami z klientami, systemów zarządzania łańcuchem dostaw, zintegrowanych systemów zarządzania (ang. Manufacturing Resorce
Planning, MRP II, Enterprise Resource Planning, ERP), zaawansowanych systemów do filtrowania informacji, systemów e-learningu oraz informacji gromadzonych w mediach społecznościowych. Umożliwiają one organizacjom nie tylko dokonywanie szybkich analiz
biznesowych, prognozowanie oraz monitorowanie różnych zjawisk gospodarczych, lecz także
pobudzają ich kreatywność i innowacyjność. Poza tym ułatwiają odkrywanie nowej wiedzy,
21 A. Adamik, Creating of Competitive Advantage in the age of Industry 4.0, „Organizacja i Kierowanie” 2018;
K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Crown Business, Penguin Random House, New York 2017.
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opracowywanie atrakcyjnych wyrobów i usług oraz kreowanie nowych relacji z klientami,
dostawcami i innymi interesariuszami22.
Tabela 3. Model inteligencji organizacji ery IR 4.0
Wymagania ery IR 4.0
Potencjał konkurencyjności organizacji w erze IR 4.0
Technologie IR 4.0 Strategie IR 4.0 Rozwiązania strukturalne IR 4.0 Postawy i kompetencje społeczne IR 4.0

Inteligencja informacyjna/Business Intelligence

Inteligencja
technologiczna

Inteligencja
strategiczna

Inteligencja
strukturalna

Profil inteligencji organizacji ery IR 4.0

Inteligencja
społeczna

Wymagania ery IR 4.0

Wymagania ery IR 4.0

Zharmonizowanie działań

Wdrożenie rozwiązań
Konkurencyjność organizacji ery IR 4.0
Wymagania ery IR 4.0
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Mając na uwadze specyficzne wymagania ery IR 4.0, w tym towarzyszące jej technologie,
strategie, rozwiązania strukturalne i kompetencje ludzkie, uznano, że organizacje potrzebują
w ich zakresach szczególnego wsparcia. Będą nim umiejętności związane z odpowiadającymi im obszarami inteligencji organizacji23. Posiadając inteligencje informacyjną, technologiczną, strategiczną, strukturalną i społeczną typu 4.0 organizacje będą trafniej dobierać
ilość, jakość, płaszczyznę i skalę wdrożenia (na miarę swych możliwości i potrzeb) rozwiązań
technologicznych ery 4.0. Łatwiej też im będzie projektować i z powodzeniem eksploatować
niezbędne strategie 4.0, zarówno na poziomie całych korporacji, strategicznych jednostek
biznesu, jak i czysto funkcjonalne. Gromadzone dzięki Business Intelligence dane, wsparte
inteligencją strukturalną i społeczną, ułatwią także przemyślane działania organizacyjno-strukturalne oraz kadrowe. Znając kierunek rozwoju, wyznaczany przez erę IR 4.0, oraz
swój potencjał w tym zakresie organizacje będą mogły nie tylko poszukiwać pracowników
o konkretnych kompetencjach i postawach typu 4.0, lecz także rozwijać w tych zakresach
dotychczasowy personel (patrz tabela 2).

22 D. Davydoff, The Benefits of Integrating Intelligence and Investigative Analysis, „Security” 2018, January,
SecurityMagazine.com, s. 23–24.
23 Poprawność rozumowania potwierdzają badania zawarte w: S. Faletta, W. Combs, The Organizational Intelligence Model in Context, „OD PRACTITIONER” 2018, vol. 50 no. 1, s. 22–29.
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Profil inteligencji organizacji ery IR 4.0 musi zatem posiadać filar/trzon w postaci silnie
rozwiniętego modułu inteligencji informacyjnej / Business Intelligence oraz oparte na nim,
operacjonalizujące jego wykorzystanie, cztery obszarowe moduły: inteligencję technologiczną,
strategiczną, strukturalną i społeczną. Trafność wdrożonych dzięki ich wsparciu rozwiązań będzie kształtowała ostatecznie poziom konkurencyjności organizacji ery IR 4.0. (patrz
tabela 3). W ten sposób poziom inteligencji organizacji odzwierciedlony będzie w praktyce
w umiejętnościach poprawy konkurencyjności, skuteczności i efektywności ogółu działań
biznesowych podejmowanych na coraz bardziej wymagającym rynku. Inteligencja organizacji, dzięki sprzężonym z nią procesom, tj. przyswajaniu, zrozumieniu, nauczaniu, rozwiązywaniu, komunikacji i myśleniu, wytworzy bowiem klimat nieustannej adaptacji do wymagań
IR 4.0, a jego odzwierciedleniem będzie ciągłe dostosowywanie się i analiza stanu organizacji. W ten sposób organizacja będzie coraz sprawniej radzić sobie z nieznanymi sytuacjami
rynkowymi, przyswajać nowe podejścia związane ze strategią i taktyką działania oraz rozwijać kluczowe kompetencje. Poza tym doskonalenie i stałe podporządkowanie struktury
i procesów wymaganiom ery 4.0 pozwoli organizacji zyskać, a z czasem podnosić konkurencyjność na zmiennym i konkurencyjnym rynku24.

5. Podsumowanie
W erze IR 4.0 inteligencja, tak poszczególnych osób, jak całych organizacji, bądź wykorzystywanych przez nie „bytów technicznych” odgrywa kluczową rolę w procesach skutecznego funkcjonowania i konkurowania. Niezbędna jest na jak najwyższym poziomie w każdej
organizacji, tak w mikro, małej, średniej, jak w dużej. W równym stopniu powinny pracować nad jej rozwojem organizacje produkcyjne, handlowe, usługowe, publiczne i społeczne.
Jej profil w znaczący sposób determinuje możliwości organizacji co do spełniania wymagań
rynkowych oraz szans na przywództwo i sukces rynkowy. W erze IR 4.0 musi być on oparty
na adekwatnych do wymagań 4.0 umiejętnościach, aktywnościach, strategiach, procesach,
technologiach i systemach. Podstawą ich jest wiedza o nowych technologiach, zwłaszcza
cyfrowych i informacyjnych, człowieku, środowisku jego funkcjonowania oraz relacjach
pomiędzy nimi.
Przedstawiony w opracowaniu model inteligencji organizacji ery IR 4.0 wydaje się stanowić interesujące wsparcie dla praktyków stojących przed wyzwaniem projektowania rozwoju
i strategii podnoszenia konkurencyjności swych organizacji. Z jednej strony, wskazuje im
kluczowe dziś płaszczyzny oraz kierunki przemian, usprawnień czy też niezbędnych inwestycji. Z drugiej, naświetla korzyści płynące ze świadomego zaangażowania się w rozwój tej
cechy organizacji. Dla akademików może natomiast stanowić inspirację do dalszych badań
24

M. J. Thannhuber, The Inteligent Enterprise: Theoretical Concepts and Practical Implications, PhysicaVerlag,
A Springer Company, New York 2005, s. 11.
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w zakresie problemów organizacyjnych najbliższych lat. Ze względu na swą kompleksowość,
próbę systematyki, zwizualizowanie istoty oraz zasygnalizowanie roli zagadnienia inteligencji organizacji w erze IR 4.0 ułatwia zidentyfikowanie priorytetowych dziś obszarów badawczych. Ujęcie modelowe zagadnienia może im także pomóc lepiej zrozumieć istotę i źródła
problemów związanych z rozwojem organizacji, uszczegółowić dane dotyczące współczesnych
organizacji, a niektóre z nich lepiej zinterpretować. Poza tym jest ono wkładem w tworzenie
spójnego języka w zakresie nauk o zarządzaniu.
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Organisational Intelligence in the Era of IR 4.0
Summary
Globalisation, technological, social and cultural progress, and the fourth industrial revolution (IR 4.0)
create a special environment for contemporary enterprises. It is the IR 4.0 in particular that poses unprecedented challenges and priorities for them. In this connection, the organisations which want to be
successful in their market operations should possess the organisational intelligence, specific to this era,
the so-called intelligence IR4.0. This study aims to outline the way of the creation of the organisational
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intelligence profile in the era of IR 4.0 and its impact on the corporate competition ability in the 4.0
environment. In order to complete this task, an analysis was made of the literature on strategic management, human resources management, business psychology and the idea of IR 4.0 concept. The article is
explanatory and conceptual in character. A descriptive method is used to present the research results.
Keywords: organisational intelligence, organisational intelligence profile in the era of IR4.0, requirements of Industry 4.0, competitiveness in the era of Industry 4.0
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Państwo i rynek w warunkach rewolucji cyfrowej
i przesilenia cywilizacyjnego

Streszczenie
Współczesną gospodarkę światową cechuje narastający dynamizm i przełomowy charakter przemian,
kreowanych przede wszystkim przez rewolucję cyfrową. Świat doświadcza bowiem tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0), przechodzi od wzorca cywilizacji przemysłowej do nowego, wciąż
jeszcze niedodefiniowanego wzorca poprzemysłowego. Sprawia to, że rozwiązania instytucjonalne
stosowane w polityce społeczno-gospodarczej coraz częściej okazują się nieprzystające do wymogów
nowego modelu gospodarki. Dochodzi do zjawiska blokady, zamknięcia w dotychczasowych ramach
systemowych (ang. lock-in effect). Stanowi to barierę rozwoju społeczno-gospodarczego, a zarazem
przejaw słabości państwa. Wskazuje to na konieczność zmian modelu państwa, ukierunkowanych
na optymalne wykorzystanie potencjału rewolucji cyfrowej.
Słowa kluczowe: przesilenie cywilizacyjne, rewolucja cyfrowa, rola państwa, kapitalizm, Internet Rzeczy
Kody klasyfikacji JEL: D00, E60, L50, O10, O30
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1. Wprowadzenie
„Żyjemy w czasach «stawania się» i wszyscy stajemy się nowicjuszami”1. Do takiego wniosku dochodzi K. Kelly, znany futurolog, odznaczający się trafnością prognozowania. W najnowszej książce pod znamiennym tytułem „NIEUNIKNIONE. Jak inteligentne technologie
zmienią nasza przyszłość” Kelly podkreśla nieuchronność owego nowicjuszostwa. Wynika
to z tempa i charakteru przemian technologicznych. Zdaniem Kelly’ego, większość technologii, które zdominują funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa za 30 lat, nie została jeszcze
wynaleziona. W związku z tym prognozuje, że do końca wieku 70% dzisiejszych zawodów
zostanie zastąpionych przez automatyzację/robotyzację2. Technologie i produkty coraz szybciej się starzeją, tracąc przydatność. Prowadzi to w stronę wzorca świata, w którym „nową
normalnością staje się to, co nieprawdopodobne”3. Rewolucja cyfrowa wciąż kreuje nowe,
wcześniej nieznane zjawiska, kształtując nową gospodarkę i nowe jej podmioty, wcześniej
zupełnie nieznane. Ilustruje to obserwacja znawcy nowoczesnych mediów, T. Goodwina, który
zauważa, że największa na świecie firma taksówkowa, UBER, nie jest właścicielem taksówek,
najpopularniejsza na świecie firma medialna, FACEBOOK, sama nie tworzy żadnych treści,
światowy gigant handlu detalicznego, ALIBABA, nie ma zapasów towarów ani magazynów,
zaś największy na świecie oferent zakwaterowania, AIRBNB, nie posiada hoteli. To najlepsze
dowody, że w świecie coś wielkiego się dzieje4. Nowe napiera w tempie dotychczas niespotykanym. Nadzwyczaj szybkie tempo pojawiania się nowych technologii wyprzedza możliwości wcześniejszego przygotowania się na zmiany. Stąd też, zdaniem Kelly’ego, wieczne
nowicjuszostwo staje się cechą naszych czasów. W takich warunkach zadawanie pytań ma
większą moc niż szukanie odpowiedzi5.
W związku z dokonującym się na naszych oczach przełomem cywilizacyjnym i przemianami, jakie przynosi rewolucja cyfrowa z jej potencjałem współdzielenia i dostępności,
jednym z fundamentalnych pytań staje się pytanie o rolę państwa w nowej rzeczywistości.
I właśnie wokół tego pytania skoncentrowane są przedstawione w tym artykule refleksje. Ich
podstawą są studia krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz obserwowane w praktyce zmiany instytucjonalne, dokonujące się w skali krajowej i globalnej.

1 K. Kelly, NIEUNIKNIONE. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, tłum. P. Cypryański, Poltext, Warszawa 2018, s. 23.
2 Ibidem, s. 75.
3 Ibidem, s. 383.
4 T. Goodwin, The Battle is for the Customer Interface, CRUNCH NETWORK, https://www.linkedin.com/
pulse/battle-customer-interface-tom-goodwin, Posted Mar 3, 2015 by Tom Goodwin 30.01.2018.
5 K. Kelly, NIEUNIKNIONE…, op.cit., s. 401.
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2. Państwo i jego funkcje – interpretacyjne meandry
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii we współczesnej gospodarce jest rola państwa, w tym relacje między państwem a rynkiem. Począwszy od lat 70. minionego wieku większość gospodarek Zachodu podporządkowana była doktrynie neoliberalnej, według której
rola państwa w gospodarce powinna być sprowadzona do minimum. W okresie reaganomiki
i thatcheryzmu teza ta była silnie forsowana6. Na silne w minionych dekadach umocowanie
koncepcji państwa-minimum jako podstawy kształtowania polityki społeczno-gospodarczej
wielu krajów wpłynęły liczne, synergicznie sprzężone czynniki. Zwykle w takich przypadkach podstawowe znaczenie ma ścieranie się rozmaitych interesów, w tym zwłaszcza preferencji wielkich, ponadnarodowych korporacji. Zarazem jednak wiele wskazuje, że istotną
rolę odegrały też ułomne interpretacje dzieł A. Smitha, XVIII-wiecznego myśliciela uznawanego za intelektualnego ojca klasycznej ekonomii i liberalizmu7.
Wbrew poglądom Smitha, w ekonomii neoklasycznej przypisano mu tezę o państwie
w roli stróża nocnego, czyli państwie, którego rola jest pasywna, sprowadzona do niezbędnego
minimum. Jest to interpretacyjne nadużycie, bowiem w żadnym z dzieł Smitha nie występuje teza o państwie w roli stróża nocnego. Natomiast niesłusznie przypisywane Smithowi
sformułowanie „państwo w roli stróża nocnego” (Nachtwächterstaat) – pochodzi od niemieckiego socjalisty Ferdinanda Lassalle’a, który posłużył się tym terminem w 1862 r. podczas wiecu socjalistów w Berlinie. Przestrzegał wówczas, że gdy państwo sprowadzane jest
jedynie do roli stróża nocnego, to jego cała funkcja ogranicza się do zapobiegania rozbojom
i włamaniom. Gdyby zatem nie było rabusiów i złodziei, państwo byłoby całkowicie zbędne8.
Takiemu pojmowaniu roli państwa przeczy wiele tez Smitha. Świadczy o tym chociażby
fakt, że myśliciel ten wskazywał na redystrybucyjną rolę państwa, opowiadając się za progresją
podatkową: „Nie jest rzeczą nierozsądną, aby bogaci uczestniczyli w publicznych wydatkach
nie tylko proporcjonalnie do swych dochodów, ale nieco powyżej tej proporcji”9. Wskazuje
to na uwrażliwienie i ukorzenienie społeczne teorii Smitha, a tym samym przypisywanie
aktywnej roli państwu w kształtowaniu porządku społeczno-gospodarczego. „Sprawiedliwość (…) jest główną kolumną, która podtrzymuje cały gmach. Jeśli się ją usunie, wielka,
potężna struktura społeczności ludzkiej, ta struktura, której wzniesienie i podtrzymanie
6 R. Reagan, przemówienie inauguracyjne, Rząd nie jest lekarstwem z tej prostej przyczyny, że to on stanowi
problem, http://wpolityce.pl/polityka/125769‑ronald-reagan-przemowienie-inauguracyjne-rzad-nie-jest-lekarstwem-z-tej-prostej-przyczyny-ze-to-on-stanowi-problem
7 W dalszej części opracowania wykorzystane zostały wybrane tezy z: E. Mączyńska, Rola państwa w gospodarce – kontrowersje i ich podłoże, w: Państwo a gospodarka, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2017, s. 30–44.
8 F. Lassalle, Das Arbeiter-Programm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes, 12. April 1862, https://www.marxists.org/deutsch/refereb, [nz/
lassalle/1862/04/programm.htm
9 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, księga V, rozdz. II, cz. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 522.
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zdaje się być w tym świecie, jeśli mogę tak powiedzieć, szczególną i ukochaną troską Natury,
musi wkrótce rozsypać się na małe cząsteczki”10.
Forsowanie w minionych kilku dekadach koncepcji państwa-minimum stanowiło podstawę zwolnienia państwa z odpowiedzialności za rozmaite społeczno-gospodarcze dysfunkcje. Zgodnie bowiem z tą koncepcją, wolny rynek skutecznie może im przeciwdziałać.
O tym, że tak nie jest, przekonał nie tylko światowy kryzys finansowy I dekady XXI w., lecz
także obserwowane od wielu lat w gospodarce globalnej groźne wynaturzenia, w tym m.in.
takie jak skrajnie asymetryczny rozkład światowego bogactwa i nasilanie się nierówności
społecznych. Obecnie uznawane jest to za wysoce niebezpieczne zjawisko, a nawet przypisywane są mu wręcz cechy bomby z opóźnionym zapłonem. Nieprzypadkowo też od kilku
lat kwestia ta jest jednym ze stałych tematów corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W wyniku wysoce asymetrycznego podziału światowego bogactwa, dokonujący się we współczesnym świecie i dynamizujący się postęp technologiczny nie przekłada
się w dostatecznym stopniu na poprawę jakości życia ludzi. Nawet w materialnie zasobnych
krajach i społecznościach nasilają się negatywne procesy społeczne, takie jak dehumanizacja, pogarszające się relacje społeczne, wzrost rozmaitych szkodliwych zjawisk, w tym takich
jak terroryzm, erozja demokracji i inne.
Niekorzystne trendy trafnie odzwierciedla prorocza wręcz opinia A. Einsteina, który
już w 1946 r. stwierdził: „Jestem przekonany, że przerażający upadek moralności, jakiego
jesteśmy świadkami w dzisiejszych czasach, jest rezultatem mechanizacji i dehumanizacji
naszego życia – zgubnych produktów ubocznych mentalności naukowo-technicznej. Nostra
Culpa!”11. Współczesny świat z jego rozlicznymi dysfunkcjami i globalnie naruszoną równowagą potwierdza słuszność takich opinii. Powstaje w związku z tym pytanie, komu i w jakim
stopniu owa Nostra Culpa (nasza wina) może być przypisana oraz pytanie, czy i w jakim stopniu możliwe jest przeciwdziałanie występującym nieprawidłowościom oraz jaką rolę ma tu do
odegrania państwo. Poszukiwania odpowiedzi na tak postawione pytania wskazują na wielość składających się na taki stan czynników. Podstawową rolę odgrywa tu jednak, z jednej
strony, sam charakter przemian technologicznych kształtowanych przez rewolucję cyfrową,
a z drugiej, wyznaczany przez ramy ustrojowe sposób funkcjonowania państwa, przy czym
między tymi czynnikami występują synergiczne sprzężenia zwrotne.

3. Rewolucja cyfrowa lock-in effect
Współczesną gospodarkę światową cechuje narastający dynamizm i przełomowy charakter przemian, kreowanych przede wszystkim przez rewolucję cyfrową, przez Internet. Świat
10

A. Smith, Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, PWN, Warszawa 1989, s. 127.
List Alberta Einsteina do Ottona Juliusburgera, z 11.04.1946, cyt za: A. Calaprice, Einstein w cytatach, pełne
wydanie, Poltext, Warszawa 2014, s. 373.
11
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doświadcza tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (określanej jako Przemysł 4.0). Dzięki Internetowi rozwija się gospodarka współdzielenia (ang. sharing economy), rozwijają się sieci społecznościowe i Internet Rzeczy (ang. Internet of Things). Towarzyszą temu opisywane przez
znanego ekonomistę futurologa J. Rifkina, spadające do niemal zerowego poziomu, koszty
krańcowe. To tylko niektóre przejawy fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa12. J. Kleer określa je jako przesilenie cywilizacyjne, przełom związany
z przekształcaniem się cywilizacji industrialnej w nowy, wciąż jeszcze niedodefiniowany,
poprzemysłowy jej wzorzec13.
Rewolucja cyfrowa skutkuje m.in. zakwestionowaniem zasad leżących u podstaw istniejących dotychczas modeli gospodarczych i społecznych, w tym modeli funkcjonowania
państwa14. Zmiany wymuszane przez technologie cyfrowe umożliwiają rozwój globalnych
powiązań horyzontalnych, sprzyjających większej swobodzie, wolności i decentralizacji działalności oraz jej delokalizacji. Kreuje to nowe, związane z globalnymi, swobodnymi przepływami kapitału, wyzwania i szanse, ale i zagrożenia dla poszczególnych państw. Zarazem
technologie cyfrowe ograniczają wady, typowych dla cywilizacji industrialnej i dotychczasowych modeli państwa, powiązań wertykalnych, opartych na rozmaitych podległościach
instytucjonalnych, w tym biznesowych. W związku z tym przeciwstawia się wzorzec dotychczas dominującego „kapitalizmu wertykalnego” wzorcowi „kapitalizmu horyzontalnego”.
W gospodarce opartej na technologiach cyfrowych coraz bardziej bowiem zacierają się granice
między sektorami a instytucjami. Odchodzenie od hierarchicznego modelu powiązań wertykalnych, na rzecz horyzontalnych, tworzy zarazem korzystne warunki dla transparentności,
demokratyzacji życia i relacji społecznych, efektywności i szybkości podejmowania decyzji.
Jednak zarazem przemiany, jakie przynosi rewolucja cyfrowa, sprawiają, że rozwiązania instytucjonalne, w tym regulacyjne i inne, stosowane w polityce społeczno-gospodarczej, coraz częściej okazują się nieprzystające do wymogów nowej gospodarki. Dochodzi do
swego rodzaju regresji kulturowej, zjawiska kulturowego zakotwiczenia, zamknięcia. Tego
typu opisywany w literaturze przedmiotu lock-in effect, efekt zamknięcia w dotychczasowych
ramach systemowych i przyjmowanych w podejmowaniu decyzji priorytetach, rozwiązaniach i narzędziach, stanowi barierę rozwojową15. Praktyka potwierdza, że narzędzia typowe
dla cywilizacji industrialnej są nadal stosowane, mimo ich ograniczonej i zmniejszającej się
skuteczności, co wynika ze zderzania się cywilizacji, przesilenia cywilizacyjnego i przechodzenia do nowej ery. Potwierdzają to m.in. analizy dotyczące uberyzacji16.

12 J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia.
Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
13 J. Kleer, Cywilizacje i ich przesilenia, „Studia Ekonomiczne INE PAN” 2016, nr 1, s. 52.
14 J. Rifkin, Społeczeństwo…, op.cit., s. 35.
15 J. T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
16 Uberworld, The World’s Most Valuable Start/up is Leading the Race to Transform the Future of Transport,
„The Economist” 2016, 3.09.
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Lock-in effect może być też w pewnym stopniu wyjaśnieniem meandrów w polityce społeczno-gospodarczej na poziomie krajowym i globalnym oraz słabości funkcjonowania instytucji państwa. Zwraca na to uwagę M. Sandel, konstatując, że „Polityka jest gorączkowa, bo
jest pusta, pozbawiona treści moralnej i duchowej. Nie radzi sobie z wielkimi pytaniami,
które są ważne dla ludzi (…) Moralna pustota współczesnej polityki ma kilka przyczyn. Jedną
z nich jest próba wykluczenia pojęcia dobrego życia z publicznego dyskursu”17.
Historia świata dowodzi bowiem, że prawie każdy głęboki przełom, głęboka transformacja
gospodarcza, technologiczna, polityczna czy ustrojowa zwiększa ryzyko destrukcji w systemie
wartości społecznych, czyli anomii. Na to nakłada się wspomniany wcześniej destrukcyjny
dla systemu wartości triumfalizm rynkowy i utowarowianie wszystkiego.
Nasilanie się anomii ma obecnie wymiar globalny, choć proanomijne czynniki są wysoce
zróżnicowane pod względem ich charakteru, zakresu i siły oddziaływania w poszczególnych
krajach. Anomijne zjawiska wynikają m.in. z cech charakteryzujących wolny rynek. Kwestię tę przedstawiają m.in. dwaj nobliści: G. A. Akerlof oraz R. J. Shiller w książce pod wielce
wymownym tytułem „Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa”18. Już sam tytuł
wskazuje na etyczno-moralne podłoże rozważań. Nobliści ci deklarują się jako zwolennicy
wolnego rynku, ale zarazem podkreślają, że w gospodarce prawdziwie wolnorynkowej ludzie
mają nie tylko pełną swobodę wyboru, lecz także niczym nieograniczoną swobodę naciągania innych. Autorzy tej książki odcinają się od przyjmowanego w neoklasycznej teorii ekonomii modelu homo economicus i dogmatu wolnego rynku, wskazując na jego immanentne
dysfunkcje. Ich przykładem są właśnie codzienne przejawy rozmaitych oszustw, przekrętów i manipulacji rynkowych. Rewolucja cyfrowa tworzy dodatkowe ku temu okazje. Zarazem jednak sprzyja wykrywaniu, wizualizacji i nagłaśnianiu manipulacji, co tworzy lepsze
warunki przeciwdziałania im, czemu sprzyja coraz większa dostępność nowych technologii
cyfrowych. Jak podkreśla Kelly „technologia zmierza do tego, żeby była dostępna bezpłatnie”19. Niestety, nowe technologie cyfrowe, mają także swe ciemne strony. Tworzą „całkowicie nowe sposoby na to, by kłamać, oszukiwać, okradać i terroryzować”20. Wystarczy choćby
wskazać m.in. na zjawisko internetowych fake newsów, tj. celowych oszustw i dezinformacji
oraz zjawisko internetowego hejtu, czyli przejawów agresji i nienawiści.
W tak złożonych warunkach, warunkach ambiwalentności, uwydatnia się coraz bardziej
absurdalność, bezzasadność przeciwstawiania państwa i rynku21. Zwraca na to uwagę uhonorowany w 2017 r. noblowskimi laurami, przedstawiciel ekonomii behawioralnej R. H. Thaler w książce napisanej wspólnie z C. R. Sunsteinem pt. „Impuls”. Autorzy ci podkreślają, że
„Wolny rynek jest zależny od rządu, który musi chronić własność prywatną i gwarantować
17

M. Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus Publishing, Warszawa
2012, s. 26.
18 G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Złowić frajera, Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa 2017.
19 K. Kelly, NIEUNIKNIONE…, op.cit., s. 266.
20 Ibidem, s. 381.
21 J. Rifkin, Społeczeństwo…, op.cit.
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przestrzeganie umów. (…) Istnieje jednak na świecie znaczna różnica między bezmyślnym
sprzeciwem wobec wszystkich «interwencji rządu» jako takich a sensownym twierdzeniem,
że kiedy rządy interweniują, powinny to robić w sposób, który wspiera wolność wyboru. (…)
Już sama złożoność współczesnego życia oraz oszałamiające tempo technologicznych i globalnych przemian podkopują argumentację za surowymi nakazami albo dogmatycznym
leseferyzmem”22. Jest to istotne tym bardziej, że rzeczywistość i realia życia podważają zasadność przyjmowanego w ekonomii neoklasycznej założenia o racjonalności decyzji podejmowanych przez ludzi, założenia o homo oeconomicus. Homo oeconomicus bowiem musiałby
potrafić „myśleć jak Albert Einstein, mieć pamięć jak BM's Big Blue i silną wolę jak Mahatma
Gandhi”23. A ludzie przeważnie tacy nie są. Stąd też potrzebują wskazówek, impulsów – jak
to określa Thaler – potrzebują „szturchańców”, naprowadzających ich na racjonalne decyzje
i korzystne dla nich wybory, dokonywane w różnych dziedzinach życia. Bowiem „podobnie jak sektor prywatny, także urzędnicy państwowi mogą ponaglać ludzi do pójścia w kierunku, który poprawi ich życie, jednocześnie kładąc nacisk, że ostateczny wybór należy do
jednostek, a nie do państwa”24.
W warunkach rewolucji cyfrowej, a zarazem w sytuacji dysfunkcji wolnego rynku, najważniejsze jest zatem, aby potencjał technologii cyfrowych był należycie wykorzystywany,
w sposób ukierunkowany na poprawę jakości życia ludzi, humanitaryzm i ograniczanie anomijnych destrukcji. Niezbywalną rolę ma tu do spełnienia państwo. Wskazuje to tym samym
na konieczność szukania rozwiązań ukierunkowanych na znalezienie złotego środka w relacjach państwo–rynek, na znalezienie optimum w tym obszarze.
Jednak społeczeństwa mogą być tworzone na różne sposoby i z wykorzystaniem rozmaitych wzorców i rozwiązań. Ich wynik w opinii I. Wallersteina, ale także innych badaczy,
„w znacznej mierze zależy od politycznych wizji i woli, które dominują w czasie największych
kryzysów, tworzących momenty początkowe w historii”25. Według Wallersteina współcześnie „program ruchów społecznych zakładał generalnie uzyskanie od państwa trzech podstawowych gwarancji dla ludności – edukacji, usług medycznych oraz napływu dochodów
przez całe życie. (…) Państwo gwarantujące takie cele nazywamy państwem opiekuńczym
(ang. welfare state), którego forma jest teraz częścią normalnego życia politycznego praktycznie każdego rządu na świecie, nawet jeśli poziom tego, co się oferuje, jest różny, a co w dużej
mierze zależy od tego, jak bogate jest państwo”26. Wypełnianie tego obowiązku wymaga rozwiązań i narzędzi ustrojowych, umożliwiających eliminowanie lub przynajmniej łagodzenie
zagrożeń i barier występujących w rozwoju społeczno-gospodarczym. Narzędzia te powinny

22

R. H. Thaler, C. Sunstein, Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje, ZYSK i S-KA, Poznań 2012, s. 286–287.
Ibidem, s. 7.
24 Ibidem, s. 217.
25 I. Wallerstein, C. Randall, M. Michael, G. Derluguian, C. Calhoun, Czy kapitalizm ma przyszłość?, Dialog,
Warszawa 2016, s. 14.
26 Ibidem, s. 33.
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być dostosowane do wyzwań wynikających ze zmieniających się uwarunkowań cywilizacyjno-technologicznych, z przemian globalnych.
Technologie cyfrowe niewątpliwie zwiększają siłę jednostek, umożliwiając każdemu, m.in.
poprzez sieci społecznościowe, forsowanie swoich opinii, postulatów i rozwiązań, umożliwiając forsowanie rozmaitych społecznych działań. Rzutuje to na kształtowanie się relacji państwo–rynek. Cytowany już Kelly przestrzega jednak, przed zero-jedynkowym traktowaniem
tej kwestii. Podkreśla, że jemu samemu jak i „większości ludzi na Zachodzie, (…) wpojono
przekonanie, że zwiększanie siły jednostki musi bezwarunkowo prowadzić do zmniejszania siły państwa i na odwrót. W praktyce jednak większość organizmów politycznych uspołecznia niektóre zasoby, a inne prywatyzuje i indywidualizuje. Większość państw opartych
na gospodarce wolnorynkowej uspołeczniło edukację i strzeżenie porządku publicznego”27.
Kelly – wskazując na powszechność i w dużej mierze bezpłatną dostępności nowych technologii oraz na kształtowane przez nie możliwości rozwoju gospodarki współdzielenia – mówi
wręcz o cyfrowym, technologicznym socjalizmie, uznając, że „podstawową walutą w tym
świecie jest dzielenie się”28. Stąd też Kelly traktuje nowe technologie jako potencjał i system,
który będzie działał zarówno na korzyść jednostki, jak i społeczności, system umożliwiający „zmaksymalizowanie zarówno autonomii jednostki, jak i siły ludzi pracujących razem.
Dzięki temu cyfrowe udostępnianie można postrzegać jako trzecią drogę, która unieważni
wiele dotychczas przyjmowanych prawd”29.
Nieprzypadkowo też wraz z dokonującymi się przemianami technologicznymi we współczesnej gospodarce, formułowane są nowe koncepcje państwa, w tym koncepcje państwa
cyfrowego (e-państwa) i inne. Jedną ze szczególnie intensywnie dyskutowanych obecnie
koncepcji jest koncepcja państwa przedsiębiorczego. Autorka tej koncepcji – M. Mazzucato – dochodzi do wniosku, że zważywszy na nowe wyzwania stojące przed państwami,
powinny one w większym stopniu włączać się w procesy stymulowania postępu technologicznego i innowacyjności w gospodarce. Jednak nie powinno to być wspieranie na zasadzie
bezzwrotnej (a takie dotychczas dominowało), lecz oparte na regułach biznesowych, zapewniających państwu udział w zyskach z przedsięwzięć, które dofinansowało i które zakończyły
się sukcesem. Dzięki temu zwiększać się będą środki państwa na finansowanie i kolejnych
innowacji, i sfery usług publicznych. Ponadto umożliwi to likwidację syndromu prywatyzacji zysków i upubliczniania strat30. Koncepcja państwa przedsiębiorczego nie spotkała się co
prawda z aprobatą zwolenników modelu państwa-minimum, ale wobec ujawnionych wad
tego modelu zyskuje zainteresowanie. Jest to koncepcja tym bardziej istotna, że globalizacja uszczupla rolę państw narodowych, przenosząc część ich domeny na szczeble ponadnarodowe. Jednak można zakładać, że struktury ponadnarodowe nie wyprą, w możliwej do
27
28
29
30

K. Kelly, NIEUNIKNIONE…, op.cit., s. 200.
Ibidem, s. 195.
Ibidem, s. 200–201.
M. Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo, Heterodox, Warszawa 2016.
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przewidzenia perspektywie, państw narodowych, nie mogą bowiem sprostać potrzebom
i specyfice każdego z krajów, z ich specyficznymi uwarunkowaniami kulturowymi, historycznymi, gospodarczymi i innymi.
Koncepcja Mazzucato także potwierdza, że bezzasadne jest przeciwstawianie państwa
rynkowi. Zwraca na to też uwagę m.in. I. Sachs: „W trwających obecnie dyskusjach o roli
państwa stawia się, z różnych powodów, niewłaściwe pytania. Punktem wyjścia dyskusji jest
przeciwstawienie państwa i rynku, podczas gdy każdy rynek musi być regulowany przez państwo, szczególnie jeżeli się chce, by gospodarka rynkowa pełniła też funkcje społeczne. Krytyka etatyzmu, stawiając słuszne zarzuty nadużyć i zbiurokratyzowania, upraszcza problem,
rzucając hasło: «mniej państwa», podczas gdy rzecz polega na tym, żeby państwo było bardziej
skuteczne, a tym samym kosztowało mniej”31. Podobną opinię formułuje noblista E. Phelps,
podkreślając, że „żaden rynek nie może długo istnieć bez wsparcia będących jego podstawą
instytucji publicznych. W warunkach terenowych instytucje publiczne i prywatne nie istnieją w odizolowanych światach, ale często są wymieszane i wzajemnie od siebie zależne32.

4. Podsumowanie
Potencjał technologii cyfrowych sprawia, że zwiększają się możliwości dostosowań roli
państw do wyzwań globalnych i specyfiki krajów. Zarazem technologie te kreują takie rodzaje
ryzyka i zagrożeń, które wymagają ingerencji państwa. Technologie te niewątpliwie wymuszać będą głębokie zmiany w funkcjonowaniu państwa i jego relacjach z rynkiem. Zmiany
te będą dokonywały się z różnym natężeniem i zakresem w poszczególnych krajach, co
potwierdzają rozmaite interdyscyplinarne badania przemiany cywilizacyjnego wzorca jako
wyniku rewolucji cyfrowej, w tym badania dotyczące przyszłości kapitalizmu. Analizujący
te kwestie, I. Wallerstein, dochodzi do wniosku, iż „możliwe, że z tej przemiany powstanie
kilka systemów-światów”33. Bowiem „technologia proponuje – ludzkość dysponuje”34.
Zważywszy na szeroki zasięg i następstwa, obejmującej wszystkie kontynenty rewolucji
cyfrowej, można zakładać, że doprowadzą one do ukształtowania się zróżnicowanych modeli
funkcjonowania państwa oraz modeli ustroju społeczno-gospodarczego. Mimo to stanowcze wyrokowanie co do konkretnych kierunków tych przemian byłoby nieuprawnione, tym
bardziej, że jak przypomina Wallerstein i inni współautorzy książki „Czy kapitalizm ma
przyszłość”: „Dwudziestowieczni myśliciele i przywódcy polityczni wszystkich opcji mylili
się w swoim ideologicznym przeświadczeniu, że do przyszłości prowadzi tylko jedna droga.
31
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Tak przekonywali i narzucali innym to przekonanie zagorzali obrońcy kapitalizmu, komunizmu i faszyzmu”35.
Jest zatem rzeczą naturalną, że kierunki rozwiązań wyznaczających rolę państwa, choć
intensywnie dyskutowane, wciąż pozostają w sferze pytań otwartych i niedodefiniowań. Podstawowe z nich to pytanie stawiane m.in. przez A. Szahaja, ale też pobrzmiewające niemal we
wszystkich cytowanych tu publikacjach: „jak zachować równowagę pomiędzy państwem traktowanym jako dobro wspólne a wolnym rynkiem, jak dopuszczać w imię owego dobra pewną
dawkę paternalizmu państwa, nie pozwalając mu na całkowite kierowanie naszym życiem
(gorsze od państwa minimalnego może być bowiem jedynie państwo wszędobylskie)”36. Są
to pytania otwarte, ukierunkowane na poszukiwanie złotego środka w relacjach państwo–
–rynek, a zarazem wskazujące na potrzebę nieustannych badań i analiz tej problematyki.
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State and Market in the Conditions of Digital
Revolution and Civilisation Turning Point
Summary
The present world economy is characterised by growing dynamism and breakthrough transformations,
created primarily by the digital revolution. The world experiences the so-called fourth industrial revolution (Industry 4.0); it shifts from the pattern of industrial civilisation to a new post-industrial pattern, which has not been defined yet. It gives rise to the situation when institutional solutions applied
in the socio-economic policy more and more often appear to be incompatible with the requirements
of a new model of economy. There is a phenomenon of lock-in effect, i.e. confinement to the current
systemic framework, which sets a barrier to the socio-economic development, and at the same time
it reflects the weakness of the state. It indicates the necessity for changes in the state model, oriented
to the optimal use of the digital revolution potential.
Keywords: civilisation turning point, digital revolution, the role of state, capitalism, Internet of things
(IoT)
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Różnice indywidualne w kreatywnym zespole
jako źródło ryzyka personalnego

Streszczenie
Celem opracowania jest – oparta na studium interdyscyplinarnej literatury przedmiotu – identyfikacja, wyprowadzonych z teorii twórczości różnic indywidualnych, które mogą rzutować na wystąpienie
i poziom różnych rodzajów ryzyka personalnego. Efektem przeprowadzonej analizy jest opracowanie
macierzy do oceny ryzyka personalnego, dotyczącego funkcjonowania kreatywnego zespołu.
Słowa kluczowe: kreatywny zespół, teorie twórczości, różnice indywidualne, ryzyko personalne
Kod klasyfikacji JEL: M54

1. Wprowadzenie
Ryzyko personalne (określające szanse i zagrożenia zarządzania kapitałem ludzkim),
dotyczy nie tylko poziomu organizacji czy indywidualnego kapitału ludzkiego, ale i zespołów,
także tych kreatywnych, i może implikować straty na ich wartości (w znaczeniu zarządzania
wartością). Zespół to – mniejszy lub większy – zbiór osób, pracujących nad określonym zadaniem/projektem, połączonych więziami społecznymi (bo gdyby one nie istniały należałoby

112

Anna Lipka

raczej mówić o grupie). W literaturze przedmiotu1 prezentowane są różne definicje, a tym
samym i cechy (np. różnorodność) rodzaju zespołu, jakim jest zespół kreatywny (inaczej
– twórczy). W niniejszym opracowaniu przyjęto, że zespół kreatywny to zespół osób posiadających kompetencje twórcze, ale jednocześnie taki, który łączy zachowanie autonomii
i współzależności (np. poprzez uzgadnianie opinii) swoich członków, a efekty jego pracy są
– zgodnie z kryteriami twórczości2 – oryginalne i jednocześnie wartościowe. Różne rodzaje
kreatywności3 pozwalają wyodrębnić zespoły badawcze, artystyczne lub wdrożeniowe, a zatem
zespoły tworzące: prawdę, piękno bądź produkty/infrastrukturę użytkową.
W literaturze przedmiotu zawierającej polskie i zagraniczne opracowania4 wyróżnia się
ryzyko związane z poszczególnymi fazami cyklu życia zespołów, które można odnieść także
do różnych zespołów kreatywnych (a zatem niezależne od rodzaju podejmowanej przez nie
twórczości, aczkolwiek poziom tegoż ryzyka może być z nim związany). Istnieje jednak wciąż
deficyt wiedzy na temat rodzajów ryzyka personalnego związanego z funkcjonowaniem
kreatywnych zespołów. Celem teoretyczno-metodycznym atrykułu jest więc podjęcie próby
jego, choćby częściowego, zniwelowania, natomiast sformułowany w związku z tym problem
badawczy brzmi: Czy i jakie teorie twórczości mogą dostarczyć wiedzy o rodzajach ryzyka
personalnego, których podłożem są różnice indywidualne w kreatywnym zespole? Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wymagało sięgnięcia do literatury źródłowej
dotyczącej nie tylko teorii twórczości (wzięto pod uwagę po jednej teorii klasycznej i współczesnej i aż pięć systemowych z uwagi na to, iż uwzględniają one interakcje twórców z otoczeniem), ale i opisującej 30 cech pięciu wymiarów osobowości wg modelu wielkiej piątki
P. T. Costy i N. McCrae; ich opis zawiera tabela 1. Wybór modelu podyktowany jest jego aplikacyjnością w ekonomii behawioralnej (ze względu na ramy opracowania nie uwzględniono
różnic temperamentalnych). Ponadto trzeba było przeanalizować prezentowane w literaturze
przedmiotu typologie ryzyka personalnego.
Rozważania mają służyć celowi utylitarnemu, tj. identyfikacji – na bazie teorii twórczo5
ści – różnic indywidualnych generujących ryzyko personalne i opracowaniu macierzy do

1

Zob. np.: E. Salas, M. A. Rosen, C. S. Burke, The Wisdom of Collectives in Organizations: An Update of the
Teamwork Competencies, w: Team Effectiveness in Complex Organizations: Cross-disciplinary Perspectives and
Approaches, red. E. Salas, G. F. Goodwin, C. S. Burke, Routledge, New York 2006, s. 39–79; P. L. McLeod, S. A. Lobel,
T. H. Cox, Ethnic Diversity and Creativity in Small Groups, „Small Group Research” 1996, no. 27, s. 248–264; A. Reckwitz, Odkrycie kreatywności. O procesie estetyzacji, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, s. 282–283.
2 J. Guilford, Creativity, „American Psychologist” 1950, no. 14, s. 469–479, za: J. Strelau, Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 552.
3 K. Wojnar, Polska klasa kreatywna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 44.
4 M.in. typologie wg E. Bułanowej, P. Bochniarza i K. Gugały, L. Kloti, J. M. Kobi, G. Ledig, A. Lipki,
A. E. Mitrofanowej, R. Rutki i M. Czerskiej, M. Tyrańskiej, X. Zhao i Z. Jia – zob. J. Dudek, Relacje rodzajów
ryzyka personalnego i komponentów postaw temporalnych w środowisku pracy, w: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak,
J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa 2014, s. 75–100.
5 Analizę przeprowadzono na podstawie opisów twórczości zawartych w: E. Nęcka, Psychologia twórczości,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012; K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2007.
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oceny ryzyka personalnego dotyczącego funkcjonowania kreatywnego zespołu. Jego bazę
będzie stanowić macierz wg J. E. Martina i P. F. Heaulme6.
Tabela 1. Cechy osobowości w koncepcji wielkiej piątki P. T. Costy i N. McCrae
Wymiar osobowości

Cechy osobowości wraz z ich krótkim opisem

Neurotyczność

Lęk (napięcie, nerwowość, zamartwianie się)
Agresywna wrogość (gniew i irytacja)
Depresyjność (poczucie winy, smutek, bezradność, samotność)
Impulsywność (trudności w kontrolowaniu popędów i pragnień)
Nadwrażliwość (podatność na stres, tendencja do bezradności)
Nadmierny samokrytycyzm (niskie poczucie wrtości)

Ekstrawersja

Serdeczność (zdolność do utrzymywania bliskich kontaktów)
Asertywność (tendencje dominujące i przywódcze)
Aktywność (tempo, energia, potrzeba bycia zajętym)
Poszukiwanie doznań (ryzyka, stymulacji)
Emocjonalność (skłonność do pozytywnych emocji)
Towarzyskość

Otwartość

Wyobraźnia (fantazja)
Estetyka (wrażliwość estetyczna, zainteresowanie sztuką)
Uczucia (otwartość na stany emocjonalne innych ludzi)
Aktywne poszukiwanie nowych bodźców
Idee (intelektualna ciekawość)
Wartości (otwartość na analizę różnych wartości)

Ugodowość

Zaufanie (przekonanie, że inni mają uczciwe intencje)
Prostolinijność (szczerość, naiwność społeczna)
Altruizm (koncentrowanie się na potrzebach innych ludzi)
Ustępliwość (potulność, niekonfliktowość)
Skromność (wyrażona stosunkiem do siebie samego)
Skłonność do rozczulania się

Sumienność

Kompetencja (przekonanie o możliwości radzenia sobie w życiu)
Skłonność do porządku (staranność, uporządkowanie)
Obowiązkowość (niezawodność, rzetelność)
Dążenie do osiągnięć (aspiracje, ambicje, pracoholizm)
Samodyscyplina (dążenie do zakończenia spraw)
Rozwaga

Źródło: L. Golińska, Temperament i osobowość – źródła indywidualnej niepowtarzalności, w: Wprowadzenie do psychologii dla
ekonomistów, red. E. Bielawska-Batorowicz, PWE, Warszawa 2012, s. 103.

2. Ryzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– teoria „twórczego inwestowania”
Koncepcja „twórczego inwestowania” R. Sternberga i T. Lubarta odnosi się do wyboru
tematu twórczości, a zatem do różnego rodzaju kreatywnych zespołów. Tematem może być
6 M. E. Martin, P. F. Heaulme, Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project
Management, Wyd. D. I. Cleland, Van Nostrand Reinhold, New York 1998, za: M. Pawlak, Ocena ryzyka projektu,
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 2, s. 52.
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np. projekt badawczy (zespół badawczy), performans (zespół artystyczny) czy sztuka użytkowa (zespół wdrożeniowy). Wybór ten determinuje: potrzebne nakłady (czasu, wysiłku,
materiałów, środków, a także nakłady związane „z uruchomieniem posiadanych kontaktów”).
Determinuje też – w określonym zakresie – przebieg procesu twórczego oraz jego efekt (sukces bądź porażkę). Wybór istnieje w zasadzie pomiędzy:
• „drogim kupowaniem” – związanym z poważnymi nakładami (poznanie gustów publiczności, trendów rynkowych czy też zapoznanie się z bardzo obszernym piśmiennictwem
naukowym), ale i z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu oraz koniecznością „drogiego sprzedania”,
• „tanim kupowaniem“ – związanym z niskimi nakładami oraz niskim prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, który jednak, gdy zostanie osiągnięty, jest na miarę poważnego odkrycia/wynalazku/przełomu.
Działanie zespołowe wymaga uzyskania konsensusu odnośnie do tego wyboru. Konsensus ten może być trudny do opracowania, jeśli członkowie zespołu różnią się stopniem nasilenia takich cech osobowościowych (por. tab. 1), jak: lęk, nadwrażliwość, samokrytycyzm,
aktywność, poszukiwanie doznań, wyobraźnia, aktywne poszukiwanie nowych bodźców,
idee, wartości, kompetencja, dążenie do osiągnięć, rozwaga. Różnice te mogą implikować
ryzyko: motywacji, komunikowania się, odejścia z zespołu, podziału zadań, kooperacji, lojalności, konfliktu, władzy, akceptacji, adaptacji, wizerunku, efektów twórczej pracy.
Autorzy analizowanej teorii twórczości wyróżniają:
• strategię inwestowania opartą na analizie technicznej (na analizie trendów),
• strategię analizy fundamentalnej (wybór tematu zawsze ważnego),
• strategię „dywersyfikacji portfela inwestycyjnego” (symultaniczne zajmowanie się większą liczbą tematów).
Do wyboru pierwszej z tych strategii może skłaniać nadmierny samokrytycyzm, do
wyboru drugiej – przekonanie o własnych wysokich kompetencjach lub mocne dążenie do
osiągnięć, a do wyboru trzeciej – aktywność i wysoka orientacja na idee. Różnice w kreatywnym zespole w tym zakresie mogą implikować takie rodzaje ryzyka, jak wyżej wymienione
odnośnie do „drogiego” bądź „taniego kupowania tematu”.
Według R. Sternberga i T. Lubarta, dopiero konfluencyjny, tj. łączny, wpływ takich zasobów indywidualnych, jak: intelekt, wiedza, styl myślenia, osobowość, motywacja oraz otoczenie społeczne, zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia i skutecznej realizacji twórczych
działań. Tymczasem członkowie zespołu różnić się mogą:
• zdolnościami analizy i syntezy,
• dostępem do różnych źródeł wiedzy (o ile nie jest wdrożony, choćby „zalążkowo” jakiś
system zarządzania wiedzą),
• dysponowanym rodzajem, poziomem i rozległością wiedzy,
• preferowaniem „ustawodawczego”, „monarchicznego” lub „anarchicznego” albo globalnego stylu myślenia,
• podejściem do ryzyka,
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•
•
•
•
•
•

tolerancją na niejasność informacji,
chęcią i zdolnością pokonywania barier,
typem motywacji (autoteliczna, instrumentalna, mieszana),
natężeniem motywacji,
„obiektem” motywacji,
doznawanym wsparciem podczas tworzenia.
Różnice te determinują ryzyko motywacyjne, komunikowania się, formalizacji, kosztów pracy, konfliktu, zaangażowania, dopasowania do zespołu, kooperacji oraz ryzyko
efektywnościowe.

3. Ryzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– koncepcja „Przypadek i konfiguracja”
Kolejną rozważaną teorią twórczości jest koncepcja D. Simontona „Przypadek i konfiguracja”. Autor przyjmuje w niej założenie, że twórczość jest rodzajem przywództwa w znaczeniu wywierania wpływu na innych poprzez tworzenie czegoś, co sprawia na nich wrażenie
oraz wywołuje zmiany. Tego rodzaju działanie, obok zdolności twórczych, wymaga – jak się
wydaje – wysokiego altruizmu (jeśli chodzi o zmiany społeczne) oraz wysokich kompetencji.
Ryzyko z tym związane to oczywiście ryzyko władzy i ryzyko akceptacji, ale także ryzyko
na tle podziału ról.
Inne, przyjmowane przez D. Simontona założenie to przyjmowanie, że tworzenie ma
miejsce przy udziale przypadku, stanowiąc analogię do procesu naturalnej ewolucji, co
można zilustrować kreatywnością performatywną, gdzie przypadkiem jest już określony
skład publiczności oraz rodzaje reakcji z jej strony. Według jego teorii proces twórczy obejmuje trzy etapy:
1) przypadkową (będącą efektem prób zestawiania różnych kombinacji pewnych elementów) permutację składników poznawczych (np. obserwacji, przeżyć, doświadczeń, reminiscencji),
2) wyłonienie się konfiguracji (względnie trwałej, tj. pojawiającej się częściej i regularnie,
„architektury” składników poznawczych, umożliwiającej lepsze zrozumienie rzeczywistości),
3) przekaz społeczny i akceptację dzieła (w przypadku performansu – odtwarzanych zachowań i „odchyleń” od ich wzoru).
Członkowie zespołu nie dysponują zazwyczaj identycznym w swej treści „pakietem składników poznawczych” i w związku z tym mogą nie dostrzeć i nie docenić – przynajmniej
w tym samym czasie – znaczenia przypadkowo wyłonionej ważnej (poznawczo, artystycznie, użytkowo) permutacji składników – „tworzywa twórczości”, co generuje ryzyko ewaluacyjne i komunikowania się. Może być to też związane z ich aktywnością czy aktywnym
poszukiwaniem nowych bodźców.

116

Anna Lipka

Drugi wymieniony etap zdaje się „być stworzony” dla osób z wysoką skłonnością do
porządku. Istnieje jednak tu ryzyko „błędu ludzkiego” związane z doborem osób do zespołu.
Z kolei trzeci etap wymaga znajomości kodów kulturowych i zdolności komunikacyjnych (zazwyczaj zróżnicowanych w kreatywnym zespole), wysokiej asertywności, otwartości
na stany emocjonalne innych ludzi i towarzyskości oraz kompetencji, a także – by móc prezentować dzieło – niskiej skromności (w sensie cech osobowościowych – por. tab. 1). Zagrożeniem może być tu ryzyko komunikowania się oraz ryzyko wizerunkowe, a także – ryzyko
logistyczne (by dzieło trafiało w „ducha czasu”). Najważniejszy jednak, występujący tu rodzaj
ryzyka, to ryzyko akceptacji.

4. Ryzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– koncepcja „Jednostka, pole i domena”
„Jednostka, pole i domena” – koncepcja M. Csíkszentmihályi odnosi się, jak wskazuje
sama jej nazwa, do poszczególnych osób. Autor nie miałby chyba jednak nic przeciwko temu,
żeby „jednostkę” poszerzyć do zespołu, gdyż nie zmienia to cech istotnościowych koncepcji.
W ramach zespołu funkcjonują osoby z różnym wyposażeniem genetycznym (o różnej
giętkości myślenia) i z różną aktywnością wyrażającą się m.in. w gotowości do przeprowadzania zmian, co może generować podwyższone ryzyko kooperacji i lojalności.
Pole, czyli osoby/instytucje oceniające „wyrokują”, które propozycje twórcze przechodzą
pozytywnie przez „sito selekcji” (w przypadku zespołów kreujących performanse ocena dokonywana jest bezpośrednio, „na żywo” przez zazwyczaj nieekspercką publiczność). Wynik tej
oceny może – wskutek różnej odporności psychicznej twórców – pogłębić ich agresywną wrogość, depresyjność, nadwrażliwość czy samokrytycyzm (w sensie cech osobowościowych).
Okres przed uzyskaniem oceny może natomiast nasilać ich lęk. W związku z tym trzeba się
liczyć z podwyższonym ryzykiem konfliktu i lojalności względem zespołu.
Także domena twórczości poszczególnych osób może się mniej lub bardziej (w przypadku
zespołów interdyscyplinarnych) różnić. Jeśli różnice są większe (co generalnie powinno
podwyższyć wartość zespołu), to jednocześnie istnieje podwyższone ryzyko komunikowania się (wskutek braku wspólnoty terminologicznej i dotyczącej zachowań oraz procedur
postępowania).

5. Ryzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– podejście postaciowe
W podejściu postaciowym kreowanie oznacza dążenie do zmiany sytuacji problemowej
poprzez „domykanie figury”, czyli wypełnianie „luk intelektualnych”, inaczej – znalezienie
brakujących elementów pozwalających na zbliżenie się do rozwiązania (efekt pośredni) lub
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osiągnięcie go (efekt finalny). Otrzymane rozwiązanie ma być nie tylko adekwatne do problemu,
lecz także eleganckie w swej formie, a przecież członkowie kreatywnego zespołu mogą się różnić pod względem wrażliwości estetycznej. Generuje to ryzyko nieakceptacji. Różnice dotyczą zresztą samego dążenia do osiągnięć (aspiracji, ambicji) i umiejętności uzyskania „dobrej
figury”. Może zatem także wystąpić podwyższone ryzyko motywacyjne i ryzyko konfliktu.

6. R
 yzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– transgresyjna koncepcja człowieka
Teorią twórczości, wartą rozważenia w analizowanym kontekście, jest też transgresyjna
koncepcja człowieka J. Kozieleckiego. Kluczowe jej słowo – transgresja – oznacza świadome
przekroczenie jakichś granic, na przykład poznawczych, artystycznych, społecznych. Osoby
w zespole mogą różnić się świadomością tegoż przekroczenia, nawet jeśli tego dokonali.
Już nawet samo dążenie do transgresji może dzielić członków zespołu ze względu na to, że
niektórzy po prostu wolą zachować status quo, mając określony system potrzeb, w którym
niekoniecznie potrzeba hubrystyczna (tj. dążenie do potwierdzania i podwyższania swojej wartości) może być najważniejsza. Może być ona wysoka u pracoholików z chwiejnym
poczuciem własnej wartości, nadmiernym samokrytycyzmem i z nastawieniem na perfekcyjność lub u osób z wysokim poziomem agresywnej wrogości wobec tych, z którymi rywalizują i z wysoką motywacją osiągnięć. Generuje to wysokie ryzyko biometryczne (ryzyko
dotyczące utraty zdrowia, a nawet życia) oraz konfliktu.

7. R
 yzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– koncepcja interakcji twórczej
Potencjalne różnice indywidualne mogą być również wyprowadzone z koncepcji interakcji twórczej E. Nęckiej. Mogą one być związane z różną oceną przez członków zespołu tego,
czy tzw. struktura próbna (próba osiągnięcia celu) odpowiada celowi aktywności twórczej.
Różnice w tej ocenie mogą wynikać z dyferencjacji posiadanej wiedzy / reprezentowanej
domeny twórczości. Dokonujący oceny mogą przy tym charakteryzować się zróżnicowanym
stopniem zaufania do kompetencji członków zespołu. Związane jest to z ryzykiem nieakceptacji rozwiązań. Może też wystąpić podwyższone ryzyko konfliktu na tle różnicy zdań
w zespole, dotyczącej realizowanych strategii twórczych (strategii zarodka, czujności, percepcji postaci, ukierunkowania emocji, „zamykania”, jasno określonego celu, wyniku idealnego, nadmiaru, twórczego oddalenia). Różnice dotyczą ponadto preferencji i umiejętności
stosowania operacji wykonawczych w postaci rozumowania dedukcyjnego, rozumowania
indukcyjnego, metaforyzowania, dokonywania skojarzeń, abstrahowania i dokonywania
transformacji. Najważniejsza różnica może się jednak odnosić do myślenia krytycznego,
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tj. wyniku ewaluacji i podjęcia decyzji o ewentualnej waluacji efektów procesu kreowania,
które mogą zostać uznane za efekty finalne lub tylko pośrednie. Różne nasilenie cech osobowościowych takich, jak nadwrażliwość czy rozwaga, może mieć wpływ na tę decyzję i jednocześnie wygenerować wyższe ryzyko konfliktu.

8. R
 yzyko personalne wynikające z różnic indywidualnych
– dwuwarstwowy model procesu twórczego
Pojęcie ewaluacji i waluacji występuje też w dwuwarstwowym modelu procesu twórczego
(ang. the two-tiered model of creative process) M. A. Runco, a zatem powyższe uwagi ich dotyczące można odnieść również do tej koncepcji twórczości. Oprócz tego koncepcja ta pozwala
zidentyfikować następujące potencjalne różnice pomiędzy członkami zespołu:
• zakres i głębokość posiadanej wiedzy deklaratywnej i procesowej,
• reprezentowany typ motywacji oraz jego natężenie,
• umiejętność dostrzegania problemów – „surowców twórczości”,
• zdolność do ideacji (do tworzenia czegość oryginalnego, do wielu, zróżnicowanych pomysłów twórczych – co w literaturze przedmiotu określa się płynnością i giętkością ideacyjną).
Podwyższyć one mogą ryzyko: podziału ról, konfliktu, komunikowania się, motywacyjne i efektywnościowe.

9. Macierz do oceny ryzyka personalnego, dotyczącego
funkcjonowania kreatywnego zespołu
Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono syntetycznie w postaci tabel. W tabelach 2
i 3 (w kolumnie 1) zestawiono wyżej zidentyfikowane rodzaje ryzyka, przy czym te oznaczone
numerami 1–7 odnoszą się do teorii „twórczego inwestowania”, numerami 8–11 – do koncepcji „Przypadek i konfiguracja”, numerami 12–14 – do koncepcji „Jednostka, pole i domena”,
numerem 15 – do podejścia postaciowego, 16 – do transgresyjnej koncepcji człowieka, numerami 17 i 18 – do koncepcji interakcji twórczej, zaś numerami 19–22 – do dwuwarstwowego
modelu procesu twórczego. W tabeli 2 wykorzystano własną (z 2002 r. – por. Bibliografia)
typologię ryzyka personalnego, obejmującą jego podział na ryzyko:
• specyficzne, obejmujące rodzaje ryzyka charakterystycznego dla poszczególnych subfunkcji personalnych, np. motywowania,
• niespecyficzne, obejmujące rodzaje ryzyka występujące w przypadku różnych subfunkcji
personalnych, tj. niecharakterystyczne wyłącznie dla jednej z nich, np. ryzyko konfliktu,
• innowacyjnego ZKL (zarządzania kapitałem ludzkim), związane np. z implementacją
controllingu personalnego i innych innowacji,
• wizerunkowe, dotyczące zarówno wizerunku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
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Tabela 2. Rodzaje ryzyka personalnego na tle różnic indywidualnych w kreatywnym zespole wraz
z ich typologicznym przyporządkowaniem
Rodzaj ryzyka personalnego / Grupa ryzyka

Innowacyjnego
ZKL

Specyficzne

Niespecyficzne

1. Ryzyko na tle wyboru tematu twórczości

X

X

X

2. Ryzyko na tle wyboru strategii tworzenia

X

X

X

3. Ryzyko na tle różnic zdolności analizy i syntezy

X

X

4. Ryzyko na tle różnic w wiedzy

X

X

5. Ryzyko na tle różnic stylu myślenia

X

X

6. Ryzyko na tle różnic dotyczących motywacji

X

X

7. R yzyko na tle otrzymywanego wsparcia
społecznego

X

X

8. Ryzyko na tle zdolności przywódczych

X

X

9. R yzyko na tle różnic w dostrzeganiu i docenianiu
permutacji składników poznawczych

X

10. Ryzyko na tle różnic oceny wytworu twórczości

X

X

11. Ryzyko dotyczące różnic preferowanej formy
prezentacji dzieła

X

X

12. R yzyko na tle różnic w gotowości
do przeprowadzania zmian

X

13. Ryzyko na tle różnic w reakcjach na ocenę
twórczości

X

14. Ryzyko, którego podłożem są zróżnicowane
domeny twórczości

X

15. Ryzyko różnic w podejściach do wypełniania luk
poznawczych/artystycznych/rynkowych

X

Wizerunkowe

X

X

16. Ryzyko dotyczące zróżnicowania świadomości
transgresji

X

17. R yzyko na tle różnic w umiejętnościach
stosowania operacji wykonawczych

X

18. R yzyko odnoszące się do dyferencjacji zdolności
do myślenia krytycznego

X

19. R yzyko dotyczące umiejętności dostrzegania
problemów do rozwiązania

X

X

20. R yzyko na tle dyferencjacji zdolności do
niestereotypowego myślenia

X

X

21. Ryzyko na tle różnic w płynności ideacyjnej

X

X

22. Ryzyko na tle różnic w giętkości ideacyjnej

X

X

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 skonstruowanej na podstawie ww. macierzy te same oceny poziomu ryzyka
mogą dotyczyć różnych kombinacji prawdopodobieństwa jego wystąpienia i skutków (z wyjątkiem 9,0: bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia i ekstremalne skutki, a także
3,5: bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia i niewielkie skutki):
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poziom 8,0 może wynikać z bardzo wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia i dużych
skutków lub wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia oraz ekstremalnych skutków,
poziom 7,0 to pochodna bardzo wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia i średnich
skutków lub wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia oraz dużych skutków lub średniego prawdopodobieństwa wystąpienia i ekstremalnych skutków,
poziom 5,0 stanowi rezultat wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia i średnich skutków lub średniego prawdopodobieństwa wystąpienia oraz dużych skutków lub małego
prawdopodobieństwa wystąpienia i ekstremalnych skutków,
poziom 2,0 determinuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia i minimalne
skutki lub wysokie prawdopodobieństwo przy niewielkich skutkach,
poziom 1,5 to efekt wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia i minimalnych skutków lub małego prawdopodobieństwa przy niewielkich skutkach,
poziom 3,0 bierze się z kombinacji: małe – średnie lub bardzo małe – duże.

Tabela 3. P
 rzykład oceny poziomu ryzyka personalnego wynikającego z różnic indywidualnych
w kreatywnym zespole
Rodzaj ryzyka personalnego / Poziom ryzyka

Minimalny

Niewielki

Średni

Duży

1. Ryzyko na tle wyboru tematu twórczości

9,0

2. Ryzyko na tle wyboru strategii tworzenia

8,0

3. Ryzyko na tle różnic zdolności analizy i syntezy

7,0

4. Ryzyko na tle różnic w wiedzy

7,0

5. Ryzyko na tle różnic stylu myślenia

7,0

6. Ryzyko na tle różnic dotyczących motywacji

7,0

7. R yzyko na tle otrzymywanego wsparcia
społecznego

3,5

8. Ryzyko na tle zdolności przywódczych

7,0

9. Ryzyko na tle różnic w dostrzeganiu i docenianiu
permutacji składników poznawczych

8,0

10. Ryzyko na tle różnic oceny wytworu twórczości

5,0

11. Ryzyko dotyczące różnic preferowanej formy
prezentacji dzieła

7,0

12. Ryzyko na tle różnic w gotowości do
przeprowadzania zmian

8,0

13. Ryzyko na tle różnic w reakcjach na ocenę
twórczości

3,5

14. Ryzyko, którego podłożem są zróżnicowane
domeny twórczości

9,0

15. R yzyko różnic w podejściach do wypełniania luk
poznawczych/artystycznych/rynkowych
16. R yzyko dotyczące zróżnicowania świadomości
transgresji

Ekstremalny

2,0
1,5
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cd. tabeli 3

Rodzaj ryzyka personalnego / Poziom ryzyka
17. Ryzyko na tle różnic w umiejętnościach stosowania
operacji wykonawczych

Minimalny

Niewielki

Średni

Duży

3,0

18. Ryzyko odnoszące się do dyferencjacji zdolności
do myślenia krytycznego

5,0

19. R yzyko dotyczące umiejętności dostrzegania
problemów do rozwiązania

8,0

20. R yzyko na tle dyferencjacji zdolności do
niestereotypowego myślenia

8,0

21. Ryzyko na tle różnic w płynności ideacyjnej
22. Ryzyko na tle różnic w giętkości ideacyjnej

Ekstremalny

7,0
8,0

Źródło: opracowanie własne.

Praktycy korzystający z zaproponowanej macierzy oceny powinni wdrażać metody
zarządzania ryzykiem personalnym kreatywnego zespołu począwszy od ryzyka, którego
podłożem są zróżnicowane domeny członków zespołu bądź też niepewność towarzysząca
wyborowi tematu twórczości.

10. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza objęła jedną klasyczną teorię twórczości (podejście postaciowe),
jedną – współczesną (koncepcja interakcji twórczej) oraz pięć systemowych (pozostałe wzięte
pod uwagę). Okazało się, że każda z tych teorii (niezależnie od jej typologicznego przyporządkowania) dostarcza wiedzy o rodzajach ryzyka personalnego, którego podłożem są różnice indywidualne w kreatywnym zespole. Stwierdzono ponadto, iż różnice indywidualne
w kreatywnym zespole najczęściej generują niespecyficzne ryzyko personalne, a typologia
ryzyka na jego cztery grupy (ryzyko specyficzne, niespecyficzne, innowacyjnego ZKL oraz
wizerunkowe) jest przydatna do jego określania. Z tabeli 3 wynika poziom ryzyka na poziomie 6,3 (suma jego poszczególnych wartości podzielona przez ich liczbę). Jest to zatem ryzyko
wysokie, wymagające zarządzania nim. Nie jest wykluczone, że tego rodzaju sytuacja dotyczy
niejednego kreatywnego zespołu. Z pewnością niezbędne są badania empiryczne na bazie
choćby pokazanego powyżej instrumentarium. Diagnozę ryzyka (personalnego) traktować
bowiem trzeba jako pierwszy etap zarządzania nim.
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Individual Differences in a Creative Team as a Source of Personal Risk
Summary
The article, which is based on the study of interdisciplinary literature, is aimed at the identification of
individual differences, derived from the theory of creation, which may affect the appearance and level
of various kinds of personal risk. As a result of the analysis the matrix was worked out to evaluate personal risk related to the operation of a creative team.
Keywords: creative team, creation theories, individual differences, personal risk
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Motywowanie pracowników do zachowań
kreatywnych – perspektywa kadry menadżerskiej1

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja działań motywujących pracowników do zachowań twórczych, podejmowanych przez polską kadrę kierowniczą. Artykuł składa się z części teoripoznawczej oraz empirycznej, zawierającej wyniki badań przeprowadzonych wśród 60 przedstawicieli kadry kierowniczej.
Wyniki badań wskazują, że w znacznej części przedsiębiorstw pracownicy nie są zachęcani do wyrażania swojego potencjału kreatywnego przez narzędzia finansowe lub narzędzia te stosowane są w bardzo
ograniczonym zakresie. W myśleniu menadżerów o motywowaniu do zachowań twórczych zaciera się
granica między „motywowaniem do…” i „tworzeniem warunków do…”. Dominuje przekonanie, że
emanacja kreatywności stanowi naturalną, wewnętrzną potrzebę pracowników, zatem rola organizacji
ogranicza się do stwarzania możliwości do działań twórczych. Jednocześnie respondenci w większości
przypadków działania motywujące do wykorzystywania potencjału kreatywności ocenili jako mało
skuteczne lub stwierdzili, że w ich środowisku pracy ich nie ma. Badani menadżerowie są świadomi
wartości kreatywności pracowników dla organizacji, ale znaczna ich część nie odczuwa osobistej odpowiedzialności za zachęcanie podwładnych do zachowań twórczych.
Słowa kluczowe: kreatywność, motywowanie, menadżerowie
Kody klasyfikacji JEL: O15, M5
1

Badania zrealizowane w ramach badań statutowych prowadzonych w Katedrze Organizacji i Zarządzania
na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i finansowane ze środków MNiSW na naukę.
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1. Wprowadzenie
Kreatywność pracowników to jeden z najważniejszych i coraz częściej podejmowanych
w nauce problemów zarządzania2. Jego atrakcyjność badawcza wynika z wielu przesłanek. Po
pierwsze, kreatywność pracowników ściśle wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy,
której wyróżnikiem jest dążenie przedsiębiorstw do zatrudniania pracowników dysponujących istotnym z punktu widzenia organizacji zespołem cech i kompetencji. Do najważniejszych wyzwań zarządzania należy stymulowanie i rozwój twórczego potencjału pracowników,
ukierunkowanego na budowanie kompetencji wyróżniających przedsiębiorstwa, co zwiększa jego odporność na niekorzystne zmiany w turbulentnym otoczeniu oraz stanowi źródło
przewagi konkurencyjnej i wartości3. Kreatywność najczęściej utożsamiania się z twórczym
myśleniem. W tym aspekcie przedstawiana jest głównie jako źródło nowych myśli, przeformułowywania dotychczasowej wiedzy na nowo i analizowania założeń w celu sformułowania nowych teorii i paradygmatów bądź też tworzenia świadomości4.
Celem artykułu jest identyfikacja działań motywujących pracowników do zachowań twórczych podejmowanych przez polską kadrę kierowniczą. Takie sformułowanie celu artykułu
wynika z faktu, że – mimo licznych badań na ten temat – wpływ menadżerów na aktywowanie potencjału kreatywności pracowników wciąż pozostaje niejednoznaczny5. Nadal otwarty
pozostaje również problem, czy zachowania kreatywne wymagają specjalnych oddziaływań
motywacyjnych, czy też, jak wynika z poznawczej teorii oceny6, dostarczanie pracownikowi
motywatorów zewnętrznych w celu wzmocnienia działań podejmowanych pierwotnie pod
wpływem czynników wewnętrznych powoduje wyparcie lub osłabienie motywacji wewnętrznej,
np. do zachowań twórczych. W tej teorii podstawowym motorem ludzkich zachowań zawodowych jest potwierdzanie własnej podmiotowości, niezależności, samodzielności i wartości.
W artykule tym postawiono następujący problem badawczy: Jakie działania podejmują
menadżerowie, aby zachęcić podwładnych do zachowań twórczych, które mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności organizacji? Badania opierają się na założeniu, że
jeżeli kreatywność ma się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa, na innowacyjne produkty
lub nowatorskie rozwiązania organizacyjne czy marketingowe, musi powstać „kreatywna”
2

L. Girdauskiene, The Key Factors for Creativity Implementation and Knowledge Creation in an Organization:
The Structural Approach, „Economics and Management” 2013, vol. 18, no. 1, s. 176.
3 A. Richtnér, H. Löfsten, Managing in Turbulence: How the Capacity for Resilience Inﬂuences Creativity, „R&D
Management” 2014, vol. 44, no. 2, s. 137.
4 S. Rodhause, Defining the creative industries, „Creative Industries Journal” 2009, vol. 1, s. 117.
5 C. J. Marjolein, K. de Stobbeleir, I. de Clippeleer, The Antecedents of Creativity Revisited: A Process Perspective, „Creative Industries Journal” 2014, vol. 23, no. 2, s. 107; R. Bissola, B. Imperatori, Organizing Individual
and Collective Creativity: Flying in the Face of Creativity, „Creative Industries Journal” 2011, vol. 20, no. 2, s. 86;
J. M. Moczydłowska, Professional Psychological Challenges in the Perception of Managers, w: Toyotarity. Human
Resources Management, red. S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka, University of Maribor, Celje 2012, s. 142–158.
6 J. M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008, s. 118–119.
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organizacja, charakteryzująca się proinnowacyjną kulturą organizacyjną oraz systemem
motywowania uwzględniającym zachęty do zachowań twórczych. Badaniami objęto próbę
60 menadżerów średniego i wysokiego szczebla, reprezentujących sektor przedsiębiorstw.

2. Kreatywność pracowników jako kapitał organizacji
W literaturze anglojęzycznej7 odpowiednikiem kreatywności jest creativity, którą tłumaczy
się zarówno jako kreatywność, jak i twórczość. Czy pojęcia te należy traktować jako tożsame?
W wielu publikacjach tak jest. Kreatywność i twórczość definiuje się jako proces psychiczny,
którego wynikiem jest powstanie nowych idei, nowych rozwiązań, produktów, wytworów
uznanych za nowe i użyteczne8. Działanie twórcze to działanie celowe. Jednak cel procesu
twórczego często jest niejasny oraz niestabilny. Oznacza to, że cel może się zmienić w trakcie
procesu twórczego i dzięki wynikom tego procesu. Ponadto w procesie twórczym nie dysponuje
się gotowymi sposobami osiągania celu, więc należy je samodzielnie wypracować9. W związku
z tym twórcze dzieła potrzebują długiej i intensywnej aktywności umysłowej. W ocenie autorki
bardziej trafne jest przyjęcie, że kreatywność to predyspozycja psychiczna, cecha osobowości
jednostki, oznaczająca dyspozycję do szeroko rozumianej twórczości. Proces twórczy obejmuje ujawnianie, selekcjonowanie, wymianę i łączenie faktów, idei oraz umiejętności10. To,
co odróżnia kreatywność i twórczość, to właśnie rezultat działania. Wyrazem kreatywności
jest działanie mające walor twórczy, jednak niekoniecznie jest nim sam wytwór, bowiem kreatywność stanowi uwarunkowanie twórczości w znaczeniu potencjalnym. W związku z tym,
jak każda potencjalność, kreatywność wymaga wielu warunków, by przekształcić się w kreatywne, twórcze rezultaty działania. W ocenie T. M. Amabile11 uzasadnia to traktowanie kreatywności jako wypadkowej interakcji kompetencji intelektualnych, uzdolnień twórczych, cech
osobowości jednostek oraz szeroko rozumianego otoczenia społeczno-kulturowego i gospodarczego. Przykładami okoliczności sprzyjających kreatywności są: proinnowacyjna kultura
organizacyjna czy system motywacyjny, zachęcający pracowników do rozwijania i przejawiania kreatywności. Budowaniu prokreatywnej kultury organizacji sprzyjają12:
7

M. Bajer, R. T. Leenders, G. R. Oldham, A. K. Vadera, Win or Lose the Battle for Creativity: The Power and
Perils of Intergroup Competition, „Academy of Management Journal” 2010, vol. 3, no. 4, s. 827–845.
8 A. Wojtczuk-Turek, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa
2010, s. 47.
9 I. Zdonek, D. Zdonek, Analiza procesu twórczego i zawodów kreatywnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 1933, s. 340.
10 J. M. Moczydłowska, Motivating Employees to Creative Behaviours in the Practice of Polish Small and Medium
Enterprises, w: Human Potential Management in a Company. Communication, red. S. Borkowski, R. Bobàk, Tomas
Bata University in Zlin, Zlin 2011, s. 52–61.
11 T. M. Amabile, Componential Theory of Creativity, Harvard Business School 2012, s. 4.; K. Szczepańska-Woszczyna, Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywności i innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 104.
12 A. Czerw, Jak stymulować kreatywność w organizacji?, www.competitiveskills.pl, dostęp 29.12.2017.
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•
•
•
•
•

eliminowanie nadmiernej kontroli menadżerskiej,
rozluźnianie sztywnych struktur hierarchicznych,
swobodny przepływ informacji,
akceptowanie i zachęcanie do podejmowania ryzyka,
rezygnacja z natychmiastowych efektów na rzecz wyników w dłuższej perspektywie czasowej,
• skracanie procesu analizy nowych pomysłów przez osoby decydujące o ich wdrożeniu,
• dostrzeganie i nagradzanie nawet drobnych nowych rozwiązań,
• dbanie o dobrą atmosferę w zespole pracowniczym.
Przestrzeganie powyższych zasad zwiększa prawdopodobieństwo powstawania nowych
rozwiązań, wyrastających z pomysłowości i wyobraźni ich twórców.
Kreatywność w naukach o zarządzaniu analizowana jest najczęściej w kontekście innowacyjności i przedsiębiorczości. „Kreatywność jest jedną z cech opisujących indywidualną
charakterystykę każdego przedsiębiorcy, a jej poziom jest ważnym wyznacznikiem jego innowacyjności”13. Kreatywność, obok wiedzy, traktowana jest wręcz jako warunek konieczny
do realizowania przedsiębiorczości rozumianej jako dostrzeganie, ocenianie i wykorzystanie szans14.
Kreatywność, jak każdy rodzaj zdolności, wzbudza dyskusje dotyczące jej źródła. Z jednej strony, promowana jest koncepcja egalitarna: twórczy może być każdy, kreatywność
jest cechą ciągłą, tzn. pracownicy mogą być twórczy na różnym poziomie, a samą kreatywność można rozwijać. Z drugiej strony, wskazuje się na wrodzony charakter kreatywności,
a to oznacza, że jest ona „dobrem” zarezerwowanym dla nielicznych, wyjątkowych ludzi,
którzy zostali nią obdarowani w procesie dziedziczenia. Należy pozyskać ich do przedsiębiorstwa w toku profesjonalnej rekrutacji i doboru, a następnie stworzyć im warunki doskonalenia kreatywności i wyrażania zdolności twórczych. Wydaje się, że rozstrzygnięciem
tego dylematu jest przyjęcie rozwiązania kompromisowego, czyli uznanie, że źródła kreatywności mają charakter zarówno wrodzony, jak i środowiskowy, jednak z pokorą trzeba
przyjąć, że kreatywności nie można się nauczyć. Można natomiast szukać sposobów aktywizacji tego potencjału w odniesieniu do ludzi, którzy już go posiadają, jednak z różnych
powodów zaniedbują, nie doceniają, nie korzystają z niego w takim stopniu, w jakim by
mogli. W tym kontekście ważne jest, że kreatywność koreluje z wysokim poziomem inicjatywy, otwartością na zmianę i ryzyko oraz wewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli, a także dumą z własnej produktywności15.

13

J. Karpacz, Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwania szans, „Przegląd Organizacji”
2011, nr 1, s. 8–9.
14 G. T. Lumpkin, B. B. Lichtenstein, The Role of Organizational Learning in the Opportunity – Recognition Process, „Entrepreneurship. Theory & Practice” 2005, vol. 60, no. 3, s. 307–315.
15 M. Frese, D. Fayad, Personal Initiative: An Active Performance Concept for Work in the 21 st. Century,
„Research in Organizational Behavior” 2001, vol. 23, s. 133–187.
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Analiza prac z zakresu nauk o zarządzaniu16 pozwala na sformułowanie wniosku o istnieniu bezpośredniej zależności pomiędzy kreatywnością pracowników a innowacyjnością
przedsiębiorstwa. Kreatywność postrzegana jest jako swoisty „motor” tworzenia nowych
idei i pomysłów, użytecznych i wartościowych produktów, usług, pomysłów, procedur przez
współpracujące ze sobą jednostki17. Upoważnia to do traktowania kreatywności pracowników
w kategoriach cennego kapitału organizacji i warunku budowania organizacji kreatywnej18.

3. Metodyka badań
Prezentowane w tym artykule wyniki badań stanowią element szerszego projektu badawczego. Badania przeprowadzono w grudniu 2017 r. i objęto nimi grupę 60 przedstawicieli
kadry kierowniczej wysokiego szczebla przedsiębiorstw, będących studentami Executive
MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. W zdecydowanej większości
(49 osób, 81,7% badanej próby) respondenci reprezentowali firmy duże i średnie. W badanej
próbie nie było menadżerów z sektora firm kreatywnych. Badani to osoby posiadające zróżnicowane wykształcenie, ale każda z nich ma doświadczenie w zarządzaniu na średnim lub
wysokim stanowisku kierowniczym (średnio – 5 lat).
Z uwagi na stosunkowo małą liczebność badanej próby (zwłaszcza niską reprezentację
kobiet – 18 osób) wyniki badań mogą być wykorzystane do wskazania pewnych trendów czy
tendencji oraz do sformułowania problemów do dalszych badań naukowych w grupie spełniającej kryteria reprezentatywności.
Mimo że miejscem przeprowadzenia badania była Warszawa, respondenci reprezentowali wszystkie regiony Polski. Badania opierają się na udokumentowanej w literaturze19
koncepcji samoświadomości, czyli procesu przetwarzania informacji o własnej osobie i relacjach z otoczeniem. Zakłada się występowanie u badanych menadżerów samoświadomości
zewnętrznej, odnoszącej się do zachowań, pełnionych funkcji społecznych oraz kontaktów
interpersonalnych. Dlatego sformułowano następujący problem badawczy: Jakie działania
podejmują menadżerowie, aby zachęcić podwładnych do rozwijania i przekształcania ich
kreatywności w zachowania twórcze? Narzędziem wykorzystanym do badania był autorski kwestionariusz ankiety. Do rozwiązania problemu badawczego wykorzystano pytania
otwarte, by nie sugerować treści odpowiedzi.
16

S. Siedel, Toward a Theory of Managing Creativity-intensive Processes: A Creative Industries Study, „Information System and e-Business Management” 2011, vol. 9, s. 408; E. Skrzypek, Kreatywność a zarządzanie wiedzą,
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, t. 24, nr 1, s. 176; M. Romanowska, Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad
gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
17 R. W. Woodman, J. E. Sawyer, R. W. Griffin, Toward a Theory of Organizational Creativity, „Academy of Management Review” 1993, vol. 18 (2), s. 293–321.
18 M. Collins, Creativity and the Organization, „IMPO” 2012, November/December, s. 54.
19 R. Radwiłowicz, Zaproszenie do samowiedzy, czyli o teorii treści i form samoświadomości, Kwartalnik
Naukowy „Prometeusz” 2005, nr 4, s. 78.
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4. Menadżerowie o motywowaniu pracowników do zachowań
twórczych – analiza wyników badań
Analiza odpowiedzi badanych menadżerów pozwoliła na wyodrębnienie kilku kategorii
działań motywujących, stosowanych w polskich przedsiębiorstwach w celu zachęcania pracowników do wyrażania ich kreatywności. Są to bodźce finansowe bezpośrednio powiązane
ze zgłoszeniem pomysłu będącego źródłem innowacji oraz bodźce pozafinansowe, które bezpośrednio lub pośrednio są powiązane z zachowaniami twórczymi pracowników.
Tabela 1. D
 ziałania podejmowane w celu zachęcania podwładnych do rozwijania i przekształcania
ich kreatywności w zachowania twórcze
Liczba*
N = 60

%

Premia (nagroda finansowa) wypłacana pracownikowi w sytuacji, gdy jego
pomysł został wdrożony

21

35

Premia (nagroda finansowa) bez względu na to, czy pomysł pracownika został
wdrożony

14

23,3

Konkursy na najlepsze pomysły, będące źródłem usprawnień organizacyjnych
lub innowacji produktowych

27

45

Dyskusje problemowe, warsztaty wymiany doświadczeń, kolegia projektowe
(zespołowe burze mózgów w pracy nad nowym projektem)

22

36,7

Uwzględnianie zachowań twórczych w ocenie okresowej pracownika

4

6,7

Zachęty ustne

4

6,7

System usprawnień procesowych (pojedynczy pracownik może usprawnić jakiś
proces w wymiarze globalnej organizacji)

3

5

Programy rozwojowe dla pracowników zidentyfikowanych jako kreatywni
(także w wymiarze międzynarodowym); indywidualne ścieżki kariery

19

31,7

Działania typu „Skrzynka pomysłów”, „Baza pomysłów” udostępniona
pracownikom

14

23,3

Ograniczanie barier komunikacyjnych

8

13,3

Ograniczanie formalnych procedur, powiększanie zakresu swobody decyzyjnej
pracowników i ich samodzielności

8

13,3

Szkolenia usprawniające kreatywne myślenie

7

11,7

Promowanie pracy zespołowej, która w naturalny sposób wpływa
na stymulowanie kreatywności

6

10

Brak działań motywujących do zachowań twórczych

6

10

Kategoria działań motywujących
Bodźce bezpośrednie finansowe

Działania bezpośrednie pozafinansowe

Działania pośrednie tworzące klimat dla kreatywności

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedno działanie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Analiza danych zawartych w tabeli 1 wskazuje, że działania motywujące pracowników
do wyrażania ich kreatywności są stosunkowo mało zróżnicowane. Co więcej, aż 10% badanych menadżerów przyznała, że w przedsiębiorstwach, w których pracują, nie ma żadnych
zachęt do zachowań twórczych (respondenci ci w zdecydowanej większości reprezentowali
przedsiębiorstwa małe). Ponad 50% uczestników badania wskazało na bodźce finansowe
(premie, nagrody finansowe) jako narzędzie stymulowania do zachowań twórczych, trzeba
jednak wyraźne podkreślić, że aż w połowie przypadków bonusy finansowe dotyczą tylko
pracowników z działów badawczo-rozwojowych lub tzw. kreatywnych, czyli pracowników,
którzy w ramach podstawowych obowiązków muszą bazować na swojej kreatywności.
Wśród działań menadżerskich, które mają na celu motywowanie do zachowań twórczych,
dominują różnego rodzaju konkursy na pomysły, będące źródłem usprawnień organizacyjnych lub innowacji produktowych czy technologicznych. Ich organizowanie zadeklarowało aż 45% uczestników badania. Do wzrostu wewnętrznych źródeł innowacyjności ma się
także przyczynić styl pracy oparty na burzy mózgów, dyskusjach problemowych itp. Tylko 4
menadżerów na 60 badanych wymieniło uwzględnianie zachowań twórczych w ocenie okresowej pracownika. Niedoceniane wydają się także rozmowy motywujące, na które wskazało
tylko 6,7% badanych.
U znacznej części kierowników średniego i wysokiego szczebla silne wydaje się być przekonanie, że działanie motywujące ma na celu stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej zachowaniom twórczym. Ta część badanych wskazała takie działania, jak: wzmacnianie
poczucia sprawstwa poprzez wzrost zakresu samodzielności i swobody pracowników, ograniczanie barier komunikacyjnych oraz promowanie pracy zespołowej, która w naturalny sposób
sprzyja emanacji kreatywności. Podobny charakter mają akcje typu „skrzynka pomysłów”,
czyli stwarzanie miejsc do zgłaszania nowatorskich rozwiązań przez pracowników. Menadżerowie przyznali jednak, że skuteczność tego działania jest dość ograniczona, a liczba pomysłów zgłaszanych przez pracowników znacząco mniejsza od oczekiwań. Połowa menadżerów
spośród tych, którzy zadeklarowali stosowanie takich rozwiązań, oszacowała średnią liczbę
pomysłów zgłaszanych rocznie przez pracowników na mniej niż 10 w skali całej organizacji, co w przypadku dużych przedsiębiorstw stanowi wskaźnik bardzo niski. Znaczna część
respondentów (31,7%) za sprzyjające zachowaniom twórczym uznała specjalne programy
rozwojowe oraz zindywidualizowaną ścieżkę kariery dla pracowników, u których stwierdzono ponadprzeciętną kreatywność.
Uczestnicy badania, pytani o skuteczność działań podejmowanych w ich przedsiębiorstwach na rzecz pobudzania kreatywności pracowników, tylko w 10% ocenili ją jako wysoką.
Większość badanych stwierdziła, że działania te są mało skuteczne (55%) lub ich nie ma (10%).
Mimo że ocena ta ma charakter subiektywny, można na jej podstawie stwierdzić, iż kadra
kierownicza ma świadomość, że w ich organizacjach potencjał kreatywności pracowników
jest często marnotrawiony.
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5. Podsumowanie
Można ostrożnie wnioskować, że w znacznej części przedsiębiorstw pracownicy nie
są zachęcani do wyrażania swojego potencjału kreatywnego przez narzędzia finansowe lub
narzędzia te stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie (w stosunku do wybranych grup
pracowników). W myśleniu menadżerów o motywowaniu do zachowań twórczych zaciera się
granica między „motywowaniem do…” i „tworzeniem warunków do…”. Badani wymieniają
wiele działań o charakterze bezpośrednim i pośrednim, które mają stymulować pracowników
do zachowań twórczych. Ich analiza wskazuje, że w zdecydowanej większości przypadków
bazują one na przekonaniu (mniej lub bardziej uświadomionym), że emanacja kreatywności stanowi naturalną, wewnętrzną potrzebę pracowników, zatem rola organizacji ogranicza
się do stwarzania możliwości do działań twórczych. Jednocześnie respondenci w większości
przypadków (65%) działania podejmowane w celu zachęcania podwładnych do rozwijania
i przekształcania ich kreatywności w zachowania twórcze ocenili jako mało skuteczne lub
stwierdzili, że ich nie ma (10% badanej próby).
Przedstawione w tym artykule wyniki badania dają podstawę do sformułowania szczegółowych problemów do dalszych badań naukowych:
• Jakie są zależności między wielkością przedsiębiorstwa a działaniami podejmowanymi
w celu pobudzania pracowników do zachowań twórczych?
• Jakie mierniki stosują przedsiębiorstwa do oceny skuteczności tych działań?
• Jakie bariery identyfikuje kadra menadżerska w procesie zarządzania kreatywnością
pracowników?
• Jakie są różnice w zarządzaniu kapitałem kreatywności w organizacjach niekomercyjnych i podmiotach gospodarczych?
Pośrednio wyniki badania pozwalają wnioskować, że menadżerowie są świadomi, ile warta
jest dla organizacji kreatywność pracowników, ale znaczna ich część nie odczuwa osobistej
odpowiedzialności za zachęcanie podwładnych do zachowań twórczych. Wskazuje na to fakt,
że badani menadżerowie rzadko poszukują skutecznych, zróżnicowanych, zindywidualizowanych narzędzi stymulowania zachowań twórczych, przez co pozwalają na to, by potencjał
kreatywności ich pracowników był marnotrawiony. Co więcej, prawidłowość ta utrzymuje
się od wielu lat. Badania ankietowe autorki20 przeprowadzone w latach 2010 i 2011 w małych
i średnich przedsiębiorstwach prowadzą do bardzo podobnych wyników. Większość respondentów (92 pracowników na 146 objętych badaniami, czyli 63% badanej próby) wyraziła opinię, że ich przełożeni i pracodawcy nie zachęcają ich do zgłaszania jakichkolwiek pomysłów
o charakterze innowacyjnym.

20

J. M. Moczydłowska, Motivating…, op.cit., s. 52–61.
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Motivating Workers to Behave Creatively.
Managerial Staff Perspective
Summary
The aim of the article is to identify actions undertaken by Polish managerial staff to stimulate the creative behaviour of employees. The article consists of a theoretical as well as empirical part including the
results of survey conducted among 60 representatives of managerial staff. The research results indicate
that, to a large extent, employees are not encouraged to show their creative potential by financial tools,
or these tools are used within a very limited scope. In the managers’ approach to motivation there is
a blurred difference in meaning between motivating to do and providing conditions for doing. Most of
them are convinced that the emanation of creativity is a natural, inner need of employees. Thus, the
role of the organisation is confined to the provision of conditions in favour of creative activities. At
the same time, the respondents in most cases assessed the motivating attempts to make a better use
of creative potential as not really effective or non-existent in their workplace environment. The examined managers are aware of the value of employees’ creativity for the organisation, but a considerable part of them do not feel personally responsible for encouraging subordinates to behave creatively.
Keywords: creativeness, motivating, managers
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Czynniki determinujące kreatywne środowisko
w uniwersytecie

Streszczenie
Celem głównym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytecie. Jako metody badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz badania pilotażowe,
bazujące na autorskiej analizie środowiska kreatywnego w uniwersytetach w Polsce. Konkluzje oparto
również na wieloletnim doświadczeniu autorów, związanym z badaniem funkcjonowania polskich uniwersytetów. W tekście zaprezentowano definicje kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opisano założenia badawcze,
przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych oraz przyszłe kierunki badań.
Słowa kluczowe: kreatywność, kreatywne środowisko, kreatywna organizacja, uniwersytet
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1. Wprowadzenie1
Zwiększanie konkurencyjności w turbulentnym otoczeniu2 jest niezwykle trudne, gdyż
wymaga antycypacji sposobów reagowania całej organizacji, w tym szczególnie jej uczestników. Muszą oni podejmować działania na podstawie niepełnych danych i dość szybko kreować
(nowe) działania i reakcje, które pozwalają im na osiąganie lepszych wyników funkcjonowania w długiej perspektywie czasu przy wykorzystaniu posiadanych ograniczonych zasobów.
Zwiększanie przewagi konkurencyjnej w tym kontekście może być powiązane z budowaniem kluczowych kompetencji3, do których niewątpliwie można zaliczyć kreatywne środowisko organizacji. Owe środowisko sprzyja z kolei twórczości i kreatywności pracowników,
a także poszukiwaniu nowych rozwiązań funkcjonowania organizacji, w tym może sprzyjać reorganizacji procesów organizacyjnych, jak również tworzeniu nowych innowacyjnych
rozwiązań w dotychczas stosowanych procesach w organizacji.
Istotną rolę w rozwoju środowiska kreatywnego odgrywają czynniki, które determinują te zmiany i działania. Badania wskazują różne grupy tych czynników w organizacjach
oraz ich wpływ na środowisko kreatywne4. Wpływ ten może być pozytywny, czyli sprzyjający rozwojowi kreatywności, jak również negatywny – hamujący ten rozwój. Z podobnymi
problemami spotykają się również władze uczelni publicznych, jako specyficznej kategorii
organizacji. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że brakuje opracowań naukowych,
badających to zagadnienie w kontekście uniwersyteckim. Stąd celem głównym niniejszego
opracowania jest identyfikacja czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytetach. Cel szczegółowy dotyczy sformułowania wstępnych zaleceń i kierunków dalszych badań w tym zakresie.
Metodą służącą do osiągnięcia celów była analiza literatury przedmiotu oraz badania pilotażowe oparte na autorskiej analizie środowiska kreatywnego w wybranych uniwersytetach
1

Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018.
2 M. Matejun, M. Nowicki, „Organizacja w otoczeniu” od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji,
w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013,
s. 152. Przy czym coraz częściej trudno jest wyznaczyć granicę między organizacją a jej otoczeniem.
3 M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 64; J. Bugaj, M. Szarucki, Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji
uczelni publicznych, w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 281–296.
4 Por. T. Amabile, S. Kramer, The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work, Harvard Business Review Press, Boston 2011; H. Bieniok, Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, „ZN Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2014, z. 73, nr 1919;
S. G. Isaksen, K. B. Dorval, D. J. Treffinger, Creative Approaches to Problem Solving. A Framework for Innovation
and Change, 3 rd ed., Sage, London 2011; M. Krajewska-Nieckarz, Uwarunkowania kreatywności pracowników
i twórczości organizacyjnej w kontekście zmian, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
2016, nr 457; A. Styhre, M. Sundgren, Managing Creativity in Organizations: Critique and Practices, Palgrave
Macmillan, New York 2005.
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w Polsce. Konkluzje sformułowano także na podstawie wieloletniego doświadczenia autorów, związanego z badaniem funkcjonowania polskich uniwersytetów. Stąd na początku skupiono się na znaczeniu kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających
na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opracowano założenia oraz autorską
koncepcję badawczą. Po prezentacji wyników badań własnych sformułowano wnioski oraz
wskazano przyszłe kierunki badań.

2. Kreatywność i środowisko kreatywne
W literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania terminy „kreatywny” i „twórczy”, jak
i terminy „kreatywny” oraz „innowacyjny” często stosowane są zamiennie lub częściowo
pokrywają się w swoim znaczeniu. Niektórzy badacze uważają, że w rzeczywistości różnica
między kreatywnością a innowacją zależy od przypadku akcentowania5. Cechą odróżniającą
te terminy jest traktowanie kreatywności jako generowania pomysłów dla nowych, ulepszonych sposobów robienia rzeczy, a z kolei innowacji jako wdrożenia tych pomysłów w praktyce6.
W. Tatarkiewicz, analizując ewolucję terminu „twórczość”, zwrócił uwagę, że jest ona
uważana za pożądaną cechę prawie każdego rodzaju działalności wytwórczej, a aspekty
twórcze dostrzec można także w pracy opartej na rutynie7. Ponadto niektórzy są przekonani, że nie ma takiego rodzaju pracy, która ze względu na swój powtarzalny charakter nie
dawałaby możliwości zastosowania podejścia twórczego8. Panuje powszechny konsensus co
do tego, że cechą wyróżniającą to podejście jest jego wyjątkowość. Dzięki twórczości pojawia się możliwość „wyrwania się z anonimowości istnienia standardowego, (…) wyrażenia
własnych, osobistych cech”9.
W naukach o zarządzaniu kreatywność jest często kojarzona z myśleniem twórczym,
czyli z umiejętnością i zdolnością do tworzenia czegoś nowego lub oryginalnego. Oznacza
ona kształtowanie nowej jakości, dokonywanie odkryć, wynalazków czy usprawnień. Jak
podkreśla H. Bieniok, osoba kreatywna „to ktoś pomysłowy, twórczy, aktywny i dynamiczny,
potrafiący generować i syntetyzować niebanalne, niekonwencjonalne, nowatorskie, oryginalne i ciekawe rozwiązania”10. Autor ten, podsumowując rozważania na temat natury kreatywności, stwierdza, że osoba kreatywna powinna dysponować w stosownej równowadze
takimi składnikami, jak11:
5

M. A. West, T. Rickards, Innovation, w: Encyclopaedia of Creativity, red. M. A. Runco, S. R. Pritzker, Academic Press, London 1999, s. 45–55.
6 A. Styhre, M. Sundgren, Managing…, op.cit., s. 27.
7 W. Tatarkiewicz, Creativity: History of the Concept, „Dialectics and Humanism” 1977, nr 3, s. 48.
8 K. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i wartościach, PWN, Warszawa 1994, s. 518.
9 Ibidem, s. 518.
10 H. Bieniok, Kreatywność…, op.cit., s. 49.
11 Ibidem, s. 51.
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•
•
•

co najmniej przeciętna inteligencja ogólna,
wszechstronna wiedza ogólna i specjalistyczna,
mądrość, czyli posiadanie inteligencji praktycznej, umożliwiającej dostrzeganie i racjonalne rozwiązywanie własnych i obcych problemów osobistych i zawodowych,
• odwaga w publicznym wygłaszaniu własnych idei oraz siła przekonywania do swoich
racji i pomysłów,
• silna motywacja wobec stosowania praktycznego nowych, oryginalnych rozwiązań,
• własna inicjatywa oraz aktywność twórcza umożliwiająca formułowanie oryginalnych
rozwiązań o wysokiej wartości stosowanej i społecznej.
Warto też zwrócić uwagę, że kreatywne rozwiązywanie problemów organizacji jest
szczególnie ważne w przypadku występowania skomplikowanych problemów zarządzania12.
Niebagatelne miejsce w przypadku rozwiązywania tego rodzaju problemów zajmują metody
heurystyczne13. Należy zaznaczyć, że kreatywne rozwiązywanie problemów odgrywa dużą
rolę w sytuacji, gdy zawodzą tzw. tradycyjne metody analityczne, oparte na logice i matematyce, zintegrowane z techniką komputerową. W warunkach rosnącej globalizacji, nasilającej
się konkurencji oraz konwergencji sektorów szybko zwiększa się liczba nowych problemów
o charakterze jakościowym, co przy dotychczasowym doświadczeniu nie oferuje gotowych
recept ich rozwiązania. Tego rodzaju problemy mają charakter twórczy, a w ich rozwiązywaniu „decydujące znaczenie posiada nie analiza, lecz synteza, nie logiczne myślenie, lecz
intuicja, nie świadomość, lecz podświadomość”14. Odpowiednie instrumentarium metodyczne stanowi zatem istotny atrybut osób kreatywnych rozwiązujących nietypowe, oryginalne problemy.
Kreatywność zazwyczaj jest bardziej efektem rozbudowanej, zróżnicowanej wiedzy niż
nietypowego lub wrodzonego daru pojedynczych osób nastawionych w kierunku niekonwencjonalnej wyobraźni. Jest postrzegana jako twórczy proces lub proces tworzenia czegoś nowego, np. wyrobu, usługi lub techniki15. J. Kao wskazuje, że kreatywność „to proces
ludzki skutkujący wynikiem, który jest nowatorski (nowy), pożyteczny (rozwiązuje istniejący problem lub zaspokaja istniejącą potrzebę) oraz zrozumiały (może być odtworzony)”16.
Kreatywne środowisko, w którym występują licznie przedstawiciele kreatywnych zawodów
(uczeni, eksperci, artyści, itd.), tworzone jest dzięki ich współpracy, otwartości i różnorodności. W jej wyniku powstają warunki do niekonwencjonalnych zachowań oraz formułowania śmiałych wizji.

12 M. Szarucki, Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania, w: Teoria
i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, red. J. Kaczmarek, W. Szymla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 315.
13 J. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
14 Z. Martyniak, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 224.
15 Encyclopedia of Management, red. M. M. Helms, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills 2006, s. 149.
16 J. J. Kao, Managing Creativity, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1991, cyt. za: Encyclopedia…, op.cit., s. 149.

Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie

137

W niniejszym opracowaniu kreatywne środowisko rozumiane będzie jako zespół czynników warunkujących nieszablonowe działanie, twórczą pracę, generowanie nowych pomysłów, innowacyjność i chęć do eksperymentowania.

3. Czynniki determinujące kreatywne środowisko
Wielu autorów zidentyfikowało różnorodne czynniki kreatywności, jak np.17:
• promowanie podejmowania ryzyka oraz stawianie czoła wyzwaniom,
• elastyczność,
• współpraca,
• niezależność osób,
• ograniczanie zależności hierarchicznych,
• tworzenie kultury organizacyjnej faworyzującej kreatywność.
Przy czym jednym z istotnych obszarów badawczych z zakresu kreatywności jest środowisko, w którym przejawia się kreatywność. Badania te zazwyczaj mają na celu zidentyfikowanie czynników determinujących wydajność kreatywności. Analizowanie kontekstu
kreatywności zmienia perspektywę badawczą z orientacji skoncentrowanej na osobowych
psychometrycznych cechach na kontekst organizacji i zarządzania. Studia w tym zakresie
wskazują na różne elementy składające się na środowisko kreatywne. Model zaproponowany
przez T. M. Amabile składa się z pięciu składników wpływających na kreatywność w organizacji, takich jak18:
1) zachęcanie do bycia kreatywnym,
2) autonomia,
3) zasoby,
4) presja,
5) organizacyjne bariery kreatywności.
Motywowanie do bycia kreatywnym przejawia się w postaci informacji i wsparcia nowych
pomysłów, co należy komunikować otwarcie pomiędzy różnymi poziomami organizacji.
17

C. Andriopoulos, A. Lowe, Enhancing Organisational Creativity: The Process of Perpetual Challenging,
„Management Decision” 2000, 38 (10), s. 734–742; T. M. Amabile, M. Khaire, Creativity and the Role of the Leader,
„Harvard Business Review” 2008, 86 (10), s. 100–109; W. C. Chang, Z. H. Chiang, A Study on How to Elevate Organisational Creativity in Taiwanese Design Organisation, „International Journal of Innovation Management” 2008,
12 (4), s. 699–723; D. A. Pitta, V. R. Wood, F. J. Franzak, Nurturing an Effective Creative Culture Within a Marketing
Organization, „The Journal of Consumer Marketing” 2008, 25 (3), s. 137–148; E. Catmull, How Pixar Fosters Collective Creativity, „Harvard Business Review” 2008, 86 (9), s. 64–72; V. R. Wood, F. J. Franzak, D. A. Pitta, T. Gillpatrick, Integrating Creative People, Creative Communities and Macro-Environmental Characteristics into the
Marketing Organization, „Journal of Marketing Development and Competitiveness” 2011, 5 (3), s. 32–46; L. Girdauskiene, The Key Factors for Creativity Implementation and Knowledge Creation in an Organization: The Structural Approach, „Economics & Management” 2013, 18 (1), s. 176–182.
18 T. M. Amabile, Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do,
„California Management Review” 1997, 40 (1), s. 39–58.
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Autonomia polega na swobodzie indywidualnej i poczuciu kontroli w codziennej pracy.
Ważnym elementem jest dostęp do materiałów oraz informacji niezbędnych do pracy. Presja polega na stawianiu pozytywnych wyzwań oraz unikaniu negatywnego postrzegania
nadmiaru pracy. Wśród istotnych czynników ograniczających kreatywność wymienia się
wpływ konserwatywnego myślenia oraz konflikty wewnętrzne pomiędzy pracownikami,
które należy eliminować19.
W literaturze spotkać można wiele wskazówek na temat tworzenia środowiska sprzyjającego kreatywności. A. G. Van Gundy dzieli czynniki determinujące kreatywność grupy
na trzy kategorie20:
1) otoczenie zewnętrzne,
2) wewnętrzny kreatywny klimat członków grupy,
3) jakość relacji interpersonalnych pomiędzy członkami grupy.
Badania wskazują również, że występują czynniki sprzyjające tworzeniu kreatywnego
środowiska pracy, tzw. stymulanty, oraz bariery hamujące lub przeszkadzające w budowaniu tego rodzaju środowiska21. Wśród przykładowych stymulantów wymienić można takie,
jak: wolność, poczucie kontroli, wspieranie, atmosfera współpracy, wyzwania, odpowiednie
uznanie i nagradzanie, otwartość na nowości, robienie w inny sposób, możliwość wyrażenia dezaprobaty na temat kwestii bez ich personalizacji, ważne, wartościowe oraz sensowne
projekty lub zadania do wykonania. Do barier budowania kreatywnego środowiska pracy
należą następujące przykładowe czynniki: nadmierny biurokratyzm, brak poczucia kontroli,
zbyt rygorystyczna, niekonstruktywna lub przedwczesna ocena, niewystarczające zasoby,
nadmierna presja czasu, dążenie do zachowania status quo, nadmierne przywiązanie do
wewnętrznych sposobów postępowania, ukryte plany (programy, cele).
Pojawia się pytanie: Jakie są stymulanty i bariery tworzenia kreatywnego środowiska
w uczelni wyższej? Stąd w następnej części zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych nad czynnikami determinującymi kreatywne środowisko w uniwersytetach.

4. Podstawowe założenia badawcze dotyczące kreatywnego
środowiska w uniwersytetach
Tworzenie teorii naukowej opiera się na stosowaniu różnorodnych modeli badawczych,
które mogą mieć bardziej lub mniej uniwersalny charakter. Stosowane też są różne podejścia
metodologiczne. Jako klasyczne wymienia się trzy fazy występujące w badaniach naukowych:

19 Por. N. Anderson, K. Potočnik, J. Zhou, Innovation and Creativity in Organizations: A State-Of-The-Science
Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, „Journal of Management” 2014, 40 (5), s. 1297–1333.
20 A. G. Van Gundy, How to Establish a Creative Climate in the Work Group, „Management Review” 1984, 73 (8),
s. 24–28.
21 S. G. Isaksen, K. B. Dorval, D. J. Treffinger, Creative…, op.cit., s. 183.
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1) obserwacja,
2) uogólnienie,
3) eksperymentowanie.
Trójstopniowy podział procesu badawczego używany jest przede wszystkim przez naukowców realizujących badania podstawowe. R. L. Ackoff podkreśla, że w badaniach stosowanych
fazy badawcze są bardziej skonkretyzowane w postaci poszczególnych etapów22:
1) formułowanie problemu,
2) budowa modelu,
3) badanie modelu,
4) wyprowadzenie rozwiązania na podstawie modelu,
5) wypróbowywanie i sprawdzanie rozwiązania,
6) wprowadzenie rozwiązania w życie.
Z kolei E. Babbie, opisując tradycyjny model badań naukowych, jako pierwszy etap wskazuje identyfikację zainteresowań badawczych naukowca23. W drugim etapie zainteresowania
te konfrontowane są z dostępną teorią, co skutkuje sformułowaniem hipotez badawczych.
Etap trzeci koncentruje się na operacjonalizacji, polegającej na określeniu procedur do badania zmiennych obserwowalnych. Efektem jest sformułowanie sprawdzalnej hipotezy, która
będzie testowana w toku dalszych obserwacji. Podobnie model badawczy charakteryzuje
R. Dubin, wymieniając osiem podstawowych składników teorii naukowej, stanowiących
etapy w procesie jej tworzenia24.
Do przygotowania założeń badawczych kreatywnego środowiska w uniwersytecie i zaplanowania pilotażu wykorzystano analizę literatury polskiej i zagranicznej25. Na jej podstawie
wyodrębniono trzy obszary kreatywności, które, zdaniem autorów, tworzą kreatywne środowisko w uniwersytecie poprzez:
1) kreatywne miejsce, wzmacniające kreatywne działania, np. w obszarze tworzenia nauki,
nowych technologii, umożliwiające zmiany procesów wewnętrznych w celu pobudzania
kreatywności pracowniczej, tworzące centra transferów technologii, organizacje typu
start up itd.,
2) kreatywne procesy, elastyczne, dopasowane do wewnątrzorganizacyjnych potrzeb, umożliwiające tworzenie kreatywnych rozwiązań: produktów, usług, np. patentów, ekspertyz,
raportów i innych twórczych aktywności,

22

Zob. R. L. Ackoff, Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969, s. 43–44.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 69.
24 Por. R. Dubin, Theory Building in Applied Areas, w: Handbook of Industrial and Organizational Psychology,
Wiley, New York 1983.
25 Proponowany model badawczy ze względu na specyfikę organizacji, jaką jest uniwersytet, nie może być
uniwersalny. Uwzględnia on uwarunkowania formalnoprawne oraz funkcje realizowane przez uczelnie wyższe w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształcenia oraz formowania postaw społecznych studentów.
Por. J. Bugaj, M. Szarucki, Identyfikacja…, op.cit., s. 281–296; J. Bugaj, Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
23
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3) kreatywnych pracowników, zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach, kompetencjach, aspiracjach zawodowych, twórczych, zatrudnianie ekspertów.
Założono dodatkowo, że uniwersytet jest organizacją kreatywną, gdyż reprezentuje organizację z kreatywnego sektora, umożliwia rozwój kreatywnych branż, tworzy kreatywne
produkty (i usługi) oraz rdzeń jego pracy stanowi kreatywność (twórczość i innowacyjność).
Charakteryzuje się dużymi zasobami wiedzy i łatwością w jej przenoszeniu oraz akumulacji,
nie tylko wewnątrz uczelni. Dodatkowo występuje w nim koncentracja szczególnie utalentowanych osób, generujących kreatywne i nowe rozwiązania w i dla każdej branży. Osoby
te mają dostęp do najnowszych technologii zarówno w uczelni, jak i dzięki współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem. Skutkiem tego jest zdolność uniwersyteckiego środowiska
do tworzenia nowych form i wartości, tak materialnych (np. usług, produktów), jak niematerialnych (np. pomysłów, idei).
Proces badawczy omawianego zagadnienia jest wieloetapowy, gdyż badanie kreatywności
w uniwersytecie jest problemem wieloaspektowym i wielowymiarowym. Na początku skupiono się na wybraniu uniwersytetów oraz ustaleniu i opracowaniu elementów podlegających
badaniu w uniwersytetach. Po analizie literatury stwierdzono, że można zidentyfikować kreatywne środowisko na uniwersytecie, badając jego wybrane dokumenty strategiczne, takie
jak misje i strategie (na poziomie uczelni i ewentualnie na poziomie wydziałów). Określono,
że wpływ badacza na tak zebrane dane będzie minimalny, choć będą one przedstawiać głównie postulatywny poziom zachowania badanych uczelni. W celu zawężenia analizowanych
danych skupiono się na poszukiwaniu określeń (czynników zidentyfikowanych na podstawie
literatury) jednoznacznie stanowiących o kreatywnym środowisku w uniwersytecie. Już ten
etap potwierdził konieczność zaplanowania i przeprowadzenia dalszych badań na podstawie
triangulacji metod (zaplanowanie badań wykorzystujących standaryzowany kwestionariusz
oraz wywiady pogłębione).

5. Wyniki badań uniwersyteckiego środowiska kreatywnego
Obecnie w Polsce funkcjonuje 18 uniwersytetów nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego26. Do etapu pilotażu zdecydowano się wylosować cztery
uczelnie z tego zbioru. Ze względu na brak zadowalających wyników pierwszej analizy dokumentów strategicznych losowanie przeprowadzono powtórnie i wylosowano kolejne cztery
uczelnie. W tym przypadku analizę rozszerzono na wydziałowe dokumenty strategiczne.
Podjęto także decyzję, aby połączyć wnioski z analizy dotyczącej określeń stanowiących
26

Do losowania w etapie pilotażu wykorzystano opublikowaną na stronach rządowych ogólną listę uniwersytetów, bez tzw. uniwersytetów przymiotnikowych. Wykaz publicznych uczelni akademickich w podziale według
typu uczelni podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, http://www.nauka.gov.
pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html, dostęp 20.12.2017.
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o „kreatywnym miejscu” i „kreatywnych procesach”. W tabeli 1 przedstawiono zidentyfikowane w badaniach pilotażowych stymulanty i bariery charakteryzujące uniwersyteckie
środowisko kreatywne.
Tabela 1. S tymulanty i bariery dotyczące założeń modelu kreatywnego środowiska
w uniwersytecie (opracowanie zbiorcze)
Stymulanty

Bariery
Kreatywne miejsce i kreatywne procesy

Elastyczna struktura organizacyjna, zależna od określonej
pracy do wykonania

Struktura hierarchiczna, niemożliwa do zmiany,
umożliwiająca pracę w określony sposób

Procesy umożliwiające elastyczne działanie, nacisk
na samoorganizowanie się

Procesy wymuszające działania w ustalony sposób
(rutynowy), nacisk na zachowanie status quo

Motywowanie przez zachęcanie do działania, wspieranie
w działaniach

Motywowanie przez ocenę wyników pracy (wykazanie
się natychmiastowymi wynikami pracy, np. „punktoza”),
nakaz określonego działania

Motywowanie do eksperymentowania, pozwalanie
na błędy

Brak zachęt do eksperymentowania, karanie za błędy

Odpowiednie uznanie i nagradzanie

Niewystarczające zasoby

Ocena pracy wspierająca, rozwojowa,
pomagająca w rozwoju i doskonaleniu zawodowym

Ocena zbyt rygorystyczna lub ocena przedwczesna;
niekonstruktywna

Kreatywni pracownicy
Wysokie kompetencje i kwalifikacje

Wysokie kwalifikacje

Otwarcie na nowości, chęć i możliwość wykonywania
pracy w inny sposób, poszukiwanie nowych rozwiązań,
wprowadzanie ciągłych zmian w swojej pracy

Niechęć do zmian, rutynowe działania, przyzwyczajenia,
nawyki, praca nastawiona na powtarzalność

Atmosfera współpracy (pozytywna rywalizacja),
zaangażowanie

Atmosfera rywalizacji (konkurowanie), realizacja procedur,
sprawność działania, praca bez zakłóceń

Samokontrola, wpływ na decyzje, swoboda działania

Nadmierna kontrola pracy, nadmierna presja np. czasu,
przewidywalność

Podejmowanie się ważnych, wartościowych lub
sensownych projektów, chęć wykonywania ambitnych
zadań, wyzwania, chęć podejmowania ryzyka,
nowatorstwo

Podejmowanie się projektów, które są proste, mają duże
szanse powodzenia, brak podejmowania się twórczych
i trudnych tematów badawczych, projekty łatwe
i odtwórcze, działania zachowawcze

Wolność, zaufanie, swoboda w wyborze i realizacji
określonej pracy

Nadmiar biurokratyzmu i kontroli, konieczność
generowania dokumentów udowadniających potrzebę
realizacji określonej pracy

Źródło: badania własne.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wśród badanych jednostek nie
ma takiego uniwersytetu, który można zakwalifikować jednoznacznie do organizacji posiadającej kreatywne środowisko. W każdym przypadku zaobserwowano pojedyncze praktyki
(na które składają się jedna lub więcej stymulantów) przedstawione w tabeli 1 i zdecydowaną
większość barier. Każda z badanych uczelni może pochwalić się miejscami, które można
zakwalifikować jako kreatywne, i każda z nich zatrudnia kompetentnych oraz wysoko
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wykwalifikowanych pracowników27. Dodatkowo niektóre badane uczelnie zawierają więcej stymulantów, a inne więcej barier. W dokumentach strategicznych tylko jednej uczelni
i to tylko na poziomie jednego z jej wydziałów odnaleziono większość określeń zidentyfikowanych w tabeli 1 jako stymulanty.
Na tym etapie badań nie znaleziono jednoznacznego potwierdzenia dla posiadania przez
badane uczelnie kreatywnych procesów. Wszystkie badane uczelnie mają być innowacyjne
(w założeniach ze strategii), jednak to nie gwarantuje tworzenia nowych rozwiązań (materialnych i niematerialnych) i na tym etapie badań nie stwierdzono, by wewnętrzne procesy
to umożliwiały, np. poprzez swoją elastyczność, odbiurokratyzowanie, zaufanie i brak kontroli.

6. Podsumowanie
Analiza literatury pozwala stwierdzić, że nie ma jednoznacznej definicji kreatywnego
środowiska i organizacji kreatywnej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że kreatywna organizacja rozwija się w kreatywnej branży, tworzy kreatywne produkty (które
często są niematerialne, unikatowe i oryginalne) oraz rdzeń jej pracy stanowi kreatywność.
Kreatywna praca z kolei ma naturę intelektualną, wykonywana jest w warunkach niepewności i nie jest ustandaryzowana.
Uniwersytet z założenia powinien być organizacją kreatywną, jednak przeprowadzone
badania pilotażowe nie w pełni potwierdzają to sformułowanie. W uczelniach wyższych spot
kać można wiele osób kreatywnych, które mimo barier spotykanych w środowisku organizacyjnym są w stanie generować kreatywne pomysły. Efektem tych pomysłów są wdrażane
rozwiązania innowacyjne (np. produkty, usługi, oryginalne opracowania teoretyczno-metodologiczne). Jednym z powodów tego zjawiska może być mikroklimat panujący w ramach
jednostek organizacyjnych, w jakich zatrudnione są osoby kreatywne. Duże znaczenie może
tu mieć także rola bezpośredniego przełożonego, kierownika instytutu, katedry lub zakładu,
który swoją postawą, doświadczeniem zawodowym, zachowaniem, przychylnością oraz funkcją mentora jest w stanie zapewnić warunki do kreatywności swoich współpracowników.
Można przyjąć, że uczelnie wyższe jako organizacje mają potencjał o charakterze kreatywnym ze względu na realizowane w większym lub mniejszym stopniu efekty w zakresie
generowania nowych pomysłów, tworzenia koncepcji naukowych, opracowywania wynalazków czy metodyk rozwiązywania problemów jako odpowiedzi na rosnące wyzwania turbulentnego otoczenia.
Mimo pilotażowego charakteru wskazano występowanie różnorodnych czynników stymulujących oraz ograniczających kreatywność środowiska uczelnianego, zgromadzonych
27 Co jednak nie oznacza, że są oni kreatywni lub że kreatywnie działają. Samo generowanie projektów nie
potwierdza kreatywności pracowniczej, podobnie jak liczba publikacji naukowych nie potwierdza, że wszystkie
są twórcze i wprowadzają „nowości”, np. nowe rozwiązania.
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w trzech obszarach. Jednym z ograniczeń przeprowadzonej analizy jest opieranie się na formalnie sporządzonych dokumentach strategicznych na poziomie uczelni i wydziałów, a nie
na poziomie instytutów czy katedr (zakładów). Stąd uzyskane wyniki generują dalsze pytania, na które odpowiedzi należy szukać w przyszłości. Na przykład: W jakim stopniu zidentyfikowane stymulanty i bariery wpływają na kreatywność środowiska uczelnianego (danej
uczelni i wszystkich uniwersytetów)? W jakiej mierze czynniki te wpływają na kreatywność
poszczególnych pracowników uczelni wyższych?
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Creative Environment Determining Factors at Universities
Summary
The article is primarily aimed at the identification of factors which determine creative environments
at universities. The research methods include the literature analysis and a pilot study based on the authors’ designed analysis of creative environment at universities in Poland. The conclusions are also
based on the authors’ long-term experience related to the research of the functioning of Polish universities. The text presents the definitions of creativity, creative environment and factors affecting creative
environments at universities. The research assumptions are described and the results of authors’ own
pilot study as well as future research trends are presented.
Keywords: creativity, creative environment, creative organisation, university
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Identyfikacja obszarów procesu
współkreowania wartości w kontekście relacji B2C
z perspektywy klienta

Streszczenie
Celem opracowania jest identyfikacja wybranych obszarów procesu współkreowania wartości w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano koncepcję
współkreowania wartości dla klienta. W drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w grupach klientów na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku,
usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników ogranicza się do wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta – zasobów angażowanych przez klienta w ten proces, kanałów komunikacji z przedsiębiorstwem, ryzyka związanego z partycypacją w procesie współkreowania
wartości dla klienta oraz determinant wyboru oferty rynkowej na badanych rynkach. Do identyfikacji
podstawowych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynnikowej.
Słowa kluczowe: klient, przedsiębiorstwo, oferta rynkowa przedsiębiorstwa, wartość klienta, współkreowanie wartości dla klienta, relacje B2B, relacje B2C, podejście oparte na tłumie, podejście nieoparte na tłumie
Kod klasyfikacji JEL: M30
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1. Wprowadzenie
Głównym celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych składowych procesu
współkreowania wartości dla klienta w wybranych jego obszarach1 – zasobach klienta angażowanych w proces współkreowania wartości, kanałach komunikacji wykorzystywanych
w tym procesie, potencjalnym ryzyku z nim związanym oraz determinantach wyboru oferty
rynkowej na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz
usług mobilnych. Współkreowanie wartości dla klienta (ang. value co-creation) jest formą
strategii biznesowej przedsiębiorstwa, w której nacisk jest położony na tworzenie i bieżące
zarządzanie wartością dla klienta przez przedsiębiorstwo wspólnie z jego interesariuszami,
przede wszystkim klientami2. Problematyka związana z procesem współkreowania wartości
dla klienta jest rozpoznana od strony koncepcyjnej – brakuje jednak empirycznej weryfikacji
utylitarnych metod, sposobów oraz mechanizmów współpracy, występujących między podmiotami zaangażowanymi w ten proces. Podstawą oceny wybranych obszarów charakteryzowanego procesu są wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych z grupami klientów
na wybranych rynkach. Podstawową metodą, wykorzystaną w procesie analizy danych, jest
metoda eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pozwoliła na identyfikację najważniejszych obszarów (składowych) w wybranych obszarach procesu współkreowania wartości
dla klienta oraz ich uszeregowanie ze względu na zakres wariancji wyjaśnianej przez każdą
ze składowych. Takie podejście pozwoliło na określenie najważniejszych obszarów charakteryzowanego procesu w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta jako jednego z podstawowych podmiotów tych interakcji.

2. Charakterystyka procesu współkreowania wartości dla klienta
Logika procesu współkreowania wartości dla klienta polega na odejściu od jednostronnego, liniowego tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo na rzecz sieci współpracy organizacji z różnymi interesariuszami – powoduje to, że granice takich podmiotów stają się coraz
bardziej przenikalne, niewyraźne i ulotne – ulegają zatarciu3, a dotychczasowe role poszczególnych podmiotów ulegają zmianom4. W tym kontekście poszczególnych uczestników rynku
1 Por. P. Bartkowiak, Identyfikacja składowych procesu współkreowania wartości dla klienta, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2017, no. 9.
2 W. Rampen, My Personal Definition of BUSINESs with Customer Value Co-Creation, http://www.customerthink.com, dostęp styczeń 2014 r. Por. P. Bartkowiak, Koncepcja współkreowania wartości dla klienta na przykładzie
modelu DART, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2014, 136.
3 A. Bechmann, S. Lomborg, Mapping Actor Roles in Social Media: Different Perspectives on Value Creation
in Theories of User Participation, NewMedia & Society 2013, vol. 15 no. 5.
4 P. Frow, S. Nenonen, A. Payne, K. Storbacka, Managing Co-Creation Design: A Strategic Approach to Innovation, „British Journal of Management” 2015, vol. 26, no. 3.
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traktować należy jak systemy (o różnym stopniu otwartości), zarządzające szeroko rozumianymi zasobami, które poprzez wzajemne powiązania i interakcje pozwalają na współdzielenie tych zasobów5. Istota procesu współkreowania wartości dla klienta sprowadza się więc do
koncentracji na systemach, w ramach których poszczególni ich uczestnicy – m.in. dostawcy,
partnerzy biznesowi, kooperanci lub klienci – współdziałają w zakresie kreowania nowych
propozycji rynkowych6. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na konieczność rozpoznania ról
zaangażowanych podmiotów7 oraz charakteru występujących między nimi interakcji, których
istota sprowadzać się będzie do analizy relacji między ponoszonymi kosztami a osiąganymi
korzyściami8, związanymi z partycypacją w procesie współkreowania wartości dla klienta.
Katalizatorem charakteryzowanych zmian jest przede wszystkim rozwój technologii informatycznych, a zwłaszcza aplikacji wykorzystywanych w mediach społecznościowych, które
rewolucjonizują sposoby dzielenia się informacjami i wchodzenia w interakcje między różnymi, wcześniej nieosiągalnymi i globalnie rozproszonymi społecznościami – w ten sposób
nowo opracowane narzędzia zbierania, monitorowania, analizowania oraz wizualizacji tych
interakcji umożliwiają organizacjom rozwój nowych propozycji rynkowych9. Współczesna
rzeczywistość biznesowa, gdzie klienci, organizacje oraz systemy gospodarcze są połączone
i współzależne, wymusza rozwój nowych sposobów zarządzania wartością dla klienta. Powoduje to, że rozwiązania takie powinny bazować na platformach integrujących nie tylko pomysły oraz rozwiązania wewnętrzne lub zewnętrzne, lecz także te oparte na współpracy między
organizacjami oraz ich interesariuszami10. Powoduje to, że model zamkniętych innowacji,
bazujący na wewnętrznych zasobach w zakresie badań i rozwoju (B&R), współcześnie funkcjonuje zbyt wolno oraz jest zbyt kosztowny w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych11.
W zbiorze korzyści, związanych z procesem współkreowania wartości dla klienta, wskazać należy przede wszystkim na poprawę jakości oferty rynkowej, zadowolenie szerszej grupy
interesariuszy oraz redukcję ryzyka, zwłaszcza związanego z rozwojem nowych produktów12

5 K. Storbacka, P. Frow, S. Nenonen, A. Payne, Designing Business Models for Value Co-Creation, Special Issue
– Toward a Better Understanding of the Role of Value in Markets and Marketing 2015.
6 H. Saarijärvi, P. K. Kannan, H. Kuusela, Value Co-Creation: Theoretical Approaches and Practical Implications, „European Business Review” 2013, vol. 25 no. 1.
7 C. Grönroos, A. Ravald, Service as a Business Logic: Implications for Value Creation And Marketing, „Journal of Service Management” 2011, vol. 22 no. 1.
8 C. Mele, T. Russo-Spena, M. Colurcio, Co-Creating Value Innovation through Resource Integration, „International Journal of Quality and Service Sciences” 2010, vol. 2, no. 1.
9 S. Ketonen-Oksi, J. J. Jussila, H. Kärkkäinen, Social Media Based Value Creation and Business Models, „Industrial Management & Data Systems” 2016, vol. 116, no. 8.
10 S. M. Lee, D. L. Olson, S. Trimi, Co-Innovation: Convergenomics, Collaboration, and Co-Creation for Organizational Values, „Management Decision” 2012, vol. 50, no. 5.
11 S. M. Lee, D. L. Olson, S. Trimi, The Impact of Convergence on Organizational Innovation, „Organizational
Dynamics” 2010, vol. 39 no. 3.
12 G. Tavakoli, M. F. Arefi, O. Heidari, M. Mirjafari, Designing Conceptual Model of Aftersales Services, in Companies Producing the Capital Goods, with the Idea of Value Co-Creation, „International Journal of Quality and
Service Sciences” 2016, vol. 8 no. 2.
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– pozwala na lepszą identyfikację szans rynkowych, rozwój innowacji13 oraz elastyczne dostosowywanie się do ciągle zmieniających się wymagań klientów14.
Partycypacja w procesie współkreowania wartości dla klienta wiąże się oczywiście
z koniecznością rozwiązania wielu problemów decyzyjnych, występujących najczęściej po stronie przedsiębiorstwa jako podmiotu stwarzającego warunki do współpracy15 – wymusza
to identyfikację specyficznych potrzeb poszczególnych podmiotów partycypujących w procesie współkreowania i elastycznego do nich dostosowania16.
Koncepcja współkreowania wartości dla klienta jest wieloaspektowa. Wynika to przede
wszystkim z postrzegania poszczególnych obszarów procesu współkreowania wartości dla
klienta przez różnych jego uczestników. W tym kontekście kluczowa jest identyfikacja korzyści
osiąganych przez podmioty partycypujące w charakteryzowanym procesie (value– jakie wartości dla kogo?), rodzaju angażowanych zasobów (co – przy wykorzystaniu jakich zasobów?)
oraz określenie mechanizmu ich integracji (creation – przy wykorzystaniu jakiego mechanizmu?)17. Modelowe ujęcie procesu współkreowania wartości dla klienta, zaproponowane
przez T. Rosera, R. DeFillippi i A. Samsona, ilustrujące podstawowe obszary menadżerskie
z nim związane, sprowadza się do określenia podmiotów partycypujących w tym procesie
(typ procesu współkreowania – od partnerów lub klientów strategicznych do współpracy
z wykorzystaniem), celu współkreowania (identyfikacja problemów do rozwiązania), umiejscowienia działań związanych z procesem współkreowania w łańcuchu tworzenia wartości
(określenie źródeł i obszarów rozwoju nowych propozycji), intensywności procesu współkreowania (niezbędny poziom zaangażowania poszczególnych stron interakcji), czasu (okres
zaangażowania w proces współkreowania) oraz zachęt współkreowania (identyfikacja źródeł
motywacji podmiotów partycypujących w procesie współkreowania wartości dla klienta – od
zewnętrznych, związanych z osiągnięciem indywidualnych korzyści, często niezwiązanych
bezpośrednio z procesem współkreowania, do wewnętrznych, opartych na niematerialnych
nagrodach – m.in. informacji zwrotnej, rozpoznawalności oraz doświadczeniach interakcji)18.
Szczególnego znaczenia nabiera charakter relacji występujących pomiędzy podmiotami
partycypującymi w procesie współkreowania wartości dla klienta – w przypadku relacji
B2B większy nacisk związany jest z hierarchicznymi formami współpracy, opierającymi się
na potrzebie formalizowania interakcji (np. poprzez komitet sterujący reprezentujący interesy zaangażowanych podmiotów). Natomiast w przypadku relacji B2C nadzór nad formami
współpracy jest rozproszony, co wynika zarówno z liczby zaangażowanych podmiotów, jak
13

S. M. Lee, D. L. Olson, S. Trimi, Co-Innovation…, op.cit.
D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, New York
2006.
15 T. Roser, R. DeFillippi, A. Samson, Managing Your Co-Creation Mix: Co-Creation Ventures in Distinctive
Contexts, „European Business Review” 2013, vol. 25, no. 1.
16 D. Brozovic, F. Nordin, D. Kindström, Service Flexibility: Conceptualizing Value Creation in Service, „Journal of Service Theory and Practice” 2016, vol. 26, no. 6.
17 H. Saarijärvi, P. K. Kannan, H. Kuusela, Value Co-Creation…, op.cit.
18 T. Roser, R. DeFillippi, A. Samson, Managing…, op.cit.
14
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i charakteru występujących między nimi interakcji. Rozstrzygnięcia w tym obszarze stają
się podstawą budowy modeli biznesowych przedsiębiorstwa, w zakresie których określenia
wymagają przede wszystkim zakresy i sposoby (metody i narzędzia) współpracy podmiotów
współkreujących wartość dla klienta (rysunek 1).
Rysunek 1. Różnice w procesie współkreowania wartości dla klienta w kontekście relacji B2B i B2C
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Źródło: T. Roser, R. DeFillippi, A. Samson, Managing Your Co-Creation Mix: Co-Creation Ventures in Distinctive Contexts,
„European Business Review” 2013, vol. 25, no. 1.

Do głównych problemów decyzyjnych, związanych z procesem współkreowania wartości
dla klienta, zaliczyć należy przede wszystkim określenie istoty wartości dla klienta (determinanty oferty rynkowej – obszary wymiany wartości), identyfikację zaangażowanych zasobów

152

Paweł Bartkowiak

(ocena skłonności do partycypacji w procesie współkreowania wartości dla klienta), rozpoznanie mechanizmu współpracy – kanałów komunikacji między uczestnikami charakteryzowanych interakcji oraz rozpoznanie obszarów potencjalnego ryzyka – szans oraz zagrożeń.

3. Określenie wybranych obszarów procesu współkreowania
wartości w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta
w świetle badań empirycznych
Podstawą oceny wybranych obszarów procesu współkreowania wartości w kontekście
relacji B2C z perspektywy klienta są wyniki badań empirycznych zrealizowanych w roku
201419. Do identyfikacji czynników w podstawowych obszarach procesu współkreowania
wartości dla klienta posłużono się analizą literatury, metodą grup fokusowych oraz weryfikacją ostatecznych zbiorów zmiennych przy zastosowaniu metody ekspertów. Pozwoliło to
na budowę zbiorów czynników w następujących obszarach:
• zasobów, które klient jest skłonny zaangażować w przygotowanie lub modyfikację oferty
przedsiębiorstwa,
• sposobów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem, przydatnych w procesie współkreowania wartości dla klienta – mechanizm współpracy i integracji zasobów,
• ryzyka (szans albo zagrożeń), związanego z partycypacją klienta w procesie przygotowania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa – obszar poufności,
• determinant zakupu na wybranych rynkach – odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku,
usług fitness oraz usług mobilnych – obszar wymiany wartości.
W celu redukcji wieloelementowych zbiorów zmiennych posłużono się metodą eksploracyjnej metody czynnikowej. Pozwoliło to na identyfikację nowych składowych, mających
istotne znaczenie dla opisu analizowanych problemów – wyodrębnione składowe to zmienne
ukryte (tzw. latentne), zachowujące zakresy znaczeniowe zmiennych pierwotnych – pozwala
to na pomiar i syntetyczny opis zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych, wyrażonych zestawem nowych wskaźników syntetycznych (składowych)20. W celu grupowania zmiennych
pierwotnych w nowe składowe (zmienne ukryte) oraz dla ułatwienia interpretacji wyników,
uzyskaną macierz ładunków czynnikowych poddano rotacji ortogonalnej Varimax.

19

Zakresy badań empirycznych: 1) podmiotowy – konsumenci na wybranych rynkach (odzieży i obuwia – OiO,
dóbr trwałego użytku – DTU, usług fitness – UF oraz usług mobilnych – UM); 2) przedmiotowy – uwarunkowania kształtujące proces współkreowania wartości dla klienta oraz wybory konsumencie na wybranych rynkach; 3) przestrzenny – miasto Poznań oraz powiat poznański; 4) czasowy – 2014 rok. Wielkość próby badawczej
wyniosła 988 obserwacji. Dobór próby miał charakter kwotowy – uwzględnione cechy: płeć, wiek oraz miejsce
zamieszkania. Analiza uzyskanych wyników przeprowadzona została przy wykorzystaniu programu IBM SPSS
Statistics ver. 21.
20 A. Malarska, Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Wydawnictwo SPSS Polska, Kraków 2005.
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Pierwszy obszar postępowania badawczego dotyczył zasobów, które klient jest skłonny
zaangażować w proces przygotowania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa – ocenie poddano dwadzieścia dwie zmienne21. Wyniki analizy czynnikowej w zakresie dwóch pierwszych
składowych zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Dwie pierwsze składowe w zakresie zasobów angażowanych przez klienta w proces
współkreowania wartości
1. składowa
UM

Ogółem

OiO

01. aktywna komunikacja

0,641

0,621

0,648

02. pasywna komunikacja

0,605

Zasoby klienta

Ogółem

2. składowa

OiO

DTU

UF

DTU

UM

0,624

06. referencje i rekomendacje

0,675

08. wiedza i umiejętności

0,619

09. doświadczenia (oceny)

0,750 0,750

0,727

0,697 0,710

10. spostrzeżenia (sugestie)

0,715 0,729

0,711

0,701 0,732

0,684

0,653

0,672

11. testowanie produktów

UF

0,625

0,646 0,610

13. rozwój nowych produktów

0,719

0,752 0,701

0,731 0,691

14. rozwój oferty uzupełniającej

0,729

0,752 0,714

0,738 0,714

15. projektowanie (design) produktów

0,738

0,738 0,769

0,728 0,723

16. propozycja sposobów promocji

0,723

0,736 0,727

0,739 0,699

12. współpraca w projektach

17. propozycja form obsługi klienta

0,618 0,609

0,609 0,609

19. informowanie o hobby (pasjach)

0,642

20. informowanie o preferencjach

0,756

21. informowanie o postrzeganiu rynku

0,687

22. informowanie o stylu życia

0,695
wartości ładunków czynnikowych ≥ 0,600

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Uzyskane wyniki (tabela 1) pozwalają na określenie najważniejszych zakresów (składowych) zasobów angażowanych w proces współkreowania wartości – dla ogółu respondentów
oraz w przypadku rynków towarów (odzieży i obuwia oraz dóbr trwałego użytku) pierwsza
składowa związana jest z poszukiwaniem wspólnie z klientami nowych rozwiązań rynkowych
– zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i w obszarach szeroko rozumianej oferty uzupełniającej, form obsługi klienta oraz sposobów promocji (współpraca w projektach, rozwój
nowych produktów, rozwój oferty uzupełniającej, projektowanie produktów oraz propozycje w zakresach sposobów promocji oraz form obsługi klienta). W przypadku rynków usług
21

Zmienne nieuwzględnione w wynikach w tabeli 1: 03. dane osobowe; 04. czas; 05. zaangażowanie finansowe;
07. promowanie (reklama); 18. ocena funduszu klienta.
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sytuacja wygląda odmiennie – w pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na obszary związane z bezpośrednią interakcją pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, co stanowi okazję do
wymiany wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz spostrzeżeń i sugestii, stając się źródłem
późniejszych działań komunikacyjnych, inicjowanych zarówno przez klientów, jak i przedsiębiorstwa. Dodatkowo na rynku usług fitness należy zwrócić uwagę na rolę osobistych informacji o preferencjach, stylu życia, hobby oraz postrzeganiu rynku, co stanowi istotne źródło
weryfikacji, kreowania lub modyfikacji dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa.
Analiza drugiej z wyodrębnionych składowych wskazuje na zamianę znaczenia zakresów
zasobów klienta angażowanych w proces współkreowania wartości między rynkami towarów usług – obszary pierwszoplanowe na rynkach usług stają się drugoplanowymi na rynkach towarów i odwrotnie. Uzyskane wyniki wskazują na wymiar menadżerski, związany
z określeniem celu procesu współkreowania wartości wspólnie z klientem.
Kolejnym punktem postępowania badawczego była analiza kanałów komunikacji w procesie współkreowania wartości dla klienta (tabela 2). W procesie pomiaru ocenie poddanych
zostały dwadzieścia dwie zmienne (prezentacja wyników eksploracyjnej analizy czynnikowej ograniczona została do dwóch pierwszych składowych)22.
Wyniki zastosowania metody eksploracyjnej analizy czynnikowej (tabela 2) pozwalają na
wskazanie podstawowych obszarów (składowych) w zakresie komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w procesie przygotowania lub modyfikacji jego oferty. W pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę na znaczenie rozwoju technologii informatycznych, co znajduje swoje
potwierdzenie w zmiennych pierwotnych, budujących pierwszą składową – dedykowana platforma internetowa przygotowana przez producenta (np. aplikacja mobilna), strona WWW
producenta, poczta elektroniczna, jak również rozwiązania oparte na technologiach ułatwiających dzielenie się informacjami oraz wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami
– m.in. forum internetowe, zarówno ogólnodostępne (konsumenckie, blog), jak i nadzorowane przez organizacje, portale społecznościowe czy kanały korporacyjne (np. w serwisie
YouTube). W przeciwieństwie do zasobów klienta angażowanych w proces współkreowania wartości dla klienta, w przypadku których zaobserwować można wyraźne różnice między wynikami ogółem, rynkami dóbr a rynkami usług, w przypadku kanałów komunikacji
zakres pierwszego obszaru (składowej) jest podobny dla każdego z analizowanych rynków
– wyjątkiem są dedykowana platforma, strona WWW oraz poczta elektroniczna, których
nie uwzględniono na rynku usług mobilnych.
Z kolei analiza drugiego zakresu (składowej) w obszarze kanałów komunikacji wskazuje
na występowanie różnic rynkowych. Na rynku odzieży i obuwia wskazać należy na targi,
wystawy i drzwi otwarte, stanowiące dobrą okazję do prezentacji nowości rynkowych. Na
rynku dóbr trwałego użytku znaczenia nabierają interakcje związane z pośrednią obsługą
klienta w miejscu sprzedaży (sondaż w punkcie sprzedaży, księga gości). Na rynku usług
fitness dodatkowego znaczenia, poza interakcjami wskazanymi na rynku DTU, nabierają
22 Zmienne nieuwzględnione wynikach w tabeli 2: 03. konto (profil) klienta; 19. SMS; 22. internetowy konfigurator ofert.
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relacje związane z pośrednią obsługą klienta, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych (sondaż internetowy, komunikator internetowy lub videorozmowa);
na rynku usług mobilnych wskazane zostały kanały pozwalające na bezpośrednią responsywność – kontakt z personelem sprzedaży, punkt obsługi klienta, punkt reklamacji oraz
infolinia. Uzyskane wyniki wskazują na wymiar związany z kształtowaniem mechanizmu
współpracy i integracji zasobów w procesie współkreowania wartości z klientem.
Tabela 2. Dwie pierwsze składowe w zakresie kanałów komunikacji przydatnych w procesie
przygotowywania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa
1. składowa
Ogółem

kanały komunikacji

OiO

DTU

2. składowa
UF

01. dedykowana platforma

0,635

0,619 0,613 0,664

02. strona WWW producenta

0,669

0,620 0,658 0,713

04. poczta elektroniczna

0,633

0,615 0,650 0,603

UM

Ogółem

OiO

DTU

UF

05. sondaż internetowy

0,604

06. komunikator internetowy

0,654

07. videorozmowa

0,695

08. kanał korporacyjny YouTube

0,615

0,668 0,652

09. forum internetowe ogólnodostępne

0,774

0,784 0,773 0,760 0,798

10. forum internetowe producenta

0,731

0,750 0,759 0,653 0,766

11. portal społecznościowy

0,683

0,681 0,669 0,691 0,698
0,623

0,612

14. księga gości

0,681

0,724 0,606

15. poczta tradycyjna

0,698

0,687 0,667

12. sondaż w punkcie sprzedaży
13. kontakt z personelem sprzedaży

UM

0,635

16. punkt obsługi klienta

0,746

17. punkt reklamacji

0,724

18. infolinia

0,657

20. targi/wystawy

0,722

21. drzwi otwarte

0,737
wartości ładunków czynnikowych ≥ 0,600

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Następnie dokonano identyfikacji podstawowych obszarów ryzyka związanego z udziałem w procesie przygotowywania lub modyfikacji oferty przedsiębiorstwa (tabela 3) – w tym
zakresie ocenie poddano dwadzieścia pięć zmiennych (prezentacja wyników ograniczona
została do dwóch pierwszych składowych)23.
23

Zmienne nieuwzględnione wynikach w tabeli 3: 06. interakcji z przedsiębiorstwem; 07. intensywności kontaktów z przedsiębiorstwem; 08. zaufania między podmiotami; 09. realizacji zobowiązań; 11. kontroli autora projektu; 12. naruszenia dóbr osobistych; 13. prawa własności do projektu; 14. przejęcia projektu przez konkurenta;
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Tabela 3. Dwie pierwsze składowe w zakresie postrzeganego ryzyka związanego z partycypacją
klienta w procesie współkreowania wartości
1. składowa
Ogółem

Ryzyko

OiO

DTU

2. składowa
UF

UM

01. zainteresowania projektem przez
przedsiębiorstwo

0,671

0,702 0,660 0,693 0,640

02. elastyczności przedsiębiorstwa

0,725

0,726 0,712 0,744 0,729

03. akceptacji projektu przez
przedsiębiorstwo

0,775

0,787 0,775 0,774 0,800

04. zainteresowania projektem przez
klienta

0,741

0,735 0,750 0,736 0,750

05. spełnienia oczekiwań
przedsiębiorstwa

0,638

0,639 0,647 0,687

Ogółem

OiO

DTU

UF

10. formalizacji relacji

0,668

17. wiedzy przedstawicieli
przedsiębiorstwa

0,635

0,684

18. wiedzy autora projektu

0,610

0,607

19. zaangażowania czasowego

0,600

22. bezpieczeństwa/poufności projektu

0,624
0,658

0,625 0,609

24. poczucia wartości
25. rozwoju osobistego

UM

0,605

0,628 0,665

wartości ładunków czynnikowych ≥ 0,600
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Analiza uzyskanych wyników (tabela 3) pozwala na identyfikację tych obszarów ryzyka,
które jest uwzględniane przez uczestników procesu współkreowania wartości dla klienta
w pierwszej kolejności (składowa 1.). Uzyskane wyniki wskazują na relatywną homogeniczność analizowanego problemu – zakres pierwszej składowej obejmuje ryzyko związane z rynkową akceptacją podejmowanych działań (problemy zainteresowania i akceptacji projektem
ze strony przedsiębiorstwa lub potencjalnego klienta, elastyczności i otwartości producenta
na nowe propozycje) oraz rozwojem osobistym autora projektu. Z kolei na obszar drugiej
składowej składają się przede wszystkim rodzaje ryzyka związane z wiedzą i kompetencjami
zaangażowanych podmiotów (w przypadku wyników ogółem oraz na rynku usług fitness),
bezpieczeństwem i poufnością podejmowanych działań (rynek odzieży i obuwia), czasowym
zaangażowaniem w rozwój projektu (rynek dóbr trwałego użytku) oraz stopniem formalizacji relacji z producentem (rynek usług mobilnych).
Ostatnim krokiem postępowania badawczego była identyfikacja podstawowych obszarów (składowych) w zakresie czynników wyboru produktów na analizowanych rynkach
15. udziału w komercjalizacji projektu; 16. powodzenia projektu; 20. zaangażowania finansowego; 21. anonimowości autora projektu; 23. odpowiedzialności za projekt.
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– obszarów wymiany wartości (tabela 4). Pozwala to na identyfikację wartości (korzyści)
z perspektywy ostatecznego klienta. W przypadku rynku odzieży i obuwia oraz usług mobilnych ocenie poddano po pięćdziesiąt zmiennych, na rynku dóbr trwałego użytku pięćdziesiąt
jeden zmiennych, natomiast na rynku usług fitness trzydzieści cztery czynniki (prezentacja
wyników, po zastosowaniu metody eksploracyjnej analizy czynnikowej, ograniczona została
do dwóch pierwszych składowych na każdym z badanych rynków).
Tabela 4. Dwie pierwsze składowe w zakresie czynników determinujących zakup wybranych
kategorii produktów
Rynek

1. składowa

2. składowa

OiO – odzieży
i obuwia

Liderzy opinii / możliwość dyferencjacji poprzez
ofertę rynkową
5. ambasador marki (0,605); 6. reklama (0,638); 7. portale
/blogi modowe (0,750); 8. moda/trendy (0,715);
9. możliwość stworzenia własnego wzoru (0,697)

Komfort i funkcjonalność produktu
12. materiał/tkanina produktu (0,687);
13. funkcjonalność produktu (0,641);
26. rozmiar/dopasowanie produktu (0,633);
27. wygoda/komfort użytkowania (0,697)

DTU – dóbr
trwałego
użytku

Trendy rynkowe / możliwość dyferencjacji poprzez
ofertę rynkową
23. moda/trendy (0,711); 25. naśladownictwo innych
osób (0,715); 26. niepowtarzalność produktu (0,615);
36. prestiż zw. z posiadaniem produktu / status
społeczny (0,698)

Komfort zakupu
8. gwarancja (0,696); 9. możliwość
wymiany lub zwrotu (0,672); 10. możliwość
testu przed zakupem (0,614)

UF – usług
fitness

Uwarunkowania finansowe i formalno-organizacyjne
1. cena usług (0,775); 2. karnet / program lojalnościowy
(0,786); 3. umowa (0,769); 4. promocje (0,799);
6. kompetencje personelu (0,804); 7. stosunek personelu
(0,822); 8. trener osobisty (0,701); 9. atmosfera w czasie
zajęć (0,781); 10. muzyka w czasie zajęć (0,673);
11. harmonogram zajęć (0,812); 12. komfort ćwiczeń
(0,825); 13. opinie innych osób (0,622); 18. zdrowie (0,721);
19. różnorodność zajęć (0,732); 20. usługi dodatkowe
(0,677); 24. warunki lokalowe (0,712); 25. klimatyzowane
wnętrze (0,789); 26. czystość (0,850); 27. porządek
w salach ćwiczeń (0,840); 28. sprzęt/wyposażenie
(0,839); 29. wygląd/wystój (0,652); 30. godziny
otwarcia klubu (0,825); 31. dni otwarcia klubu (0,803);
32. bezpieczeństwo (0,791); 33. lokalizacja/komunikacja
(0,740)

Usługi komplementarne / odbiór
społeczny i trendy
14. posiadane certyfikaty (0,612);
15. reklama (0,718); 17. moda (zdrowy tryb
życia) (0,605); 21. opieka nad dzieckiem
(0,701); 22. bar / punkt gastronomiczny
(0,799); 23. sklep (0,778); 34. opieka nad
zwierzętami (0,744)

UM – usług
mobilnych

Usługi komplementarne / liderzy opinii / odbiór
społeczny i trendy
27. usługi dodatkowe (0,669); 42. ambasador sieci/
marki (0,816); 43. reklama sieci/marki (0,793);
44. WWW operatora (0,620); 47. działalność
charytatywna operatora (0,688); 48. moda/trendy (0,651)

Uwarunkowania finansowe
i formalno-organizacyjne
1. cena usług (0,739); 2. cena urządzeń
(0,660); 9. limity minut lub danych (0,677);
10. rodzaj umowy (0,607); 11. warunki
umowy (0,601)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Uzyskane wyniki (tabela 4) pozwalają na identyfikację podstawowych obszarów (składowych) wyboru produktów na analizowanych rynkach. W przypadku rynku odzieży i obuwia zwrócić należy uwagę na liderów opinii oraz możliwości dyferencjacji klienta poprzez
ofertę rynkową – wskazuje to na duże znaczenie czynników opiniotwórczych oraz chęć
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i możliwość wyróżniania się przez produkty z tego rynku. W drugiej kolejności wyodrębniony został obszar związany z komfortem i funkcjonalnością nabywanych produktów. Na
rynku dóbr trwałego użytku uwagę zwrócić należy na trendy rynkowe (które, podobnie jak
na rynku odzieży i obuwia, są również kształtowane poprzez liderów opinii) oraz możliwości dyferencjacji, m.in. związane z prestiżem posiadania wybranych produktów. Kolejny
obszar determinant zakupu związany jest z komfortem dokonywanego wyboru, związanym
z możliwością testowania produktu przed zakupem oraz poziomem obsługi posprzedażowej,
zwłaszcza w przypadku konieczności skorzystania z usług gwarancyjnych.
Na rynku usług fitness w pierwszej kolejności wskazać należy na obszar (składową) związany z uwarunkowaniami finansowymi oraz formalno-organizacyjnymi – wyodrębniony
jednocześnie jako drugi w przypadku usług mobilnych. Odmienne są pozostałe obszary
determinant zakupu usług – drugim na rynku usług fitness jest obszar szeroko rozumianych usług komplementarnych, m.in. opieka nad dzieckiem, punkt gastronomiczny lub sklep
specjalistyczny, oraz elementy związane z odbiorem społecznym i trendami, m.in. z rosnącą
modą na zdrowy tryb życia, reklamą oraz posiadanymi przez kluby fitness certyfikatami.
Z kolei na pierwszym miejscu na rynku usług mobilnych jest zbiór determinant (składowa)
związany z usługami komplementarnymi, liderami opinii oraz odbiorem społecznym i trendami rynkowymi.

4. Podsumowanie
Podstawowym celem opracowania była identyfikacja wybranych obszarów procesu współkreowania wartości w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta. Zarządzanie procesem
„współkreowania wartości dla klienta” wymusza rozwój nowych narzędzi współpracy oraz
przyczynia się do mentalnej zmiany zaangażowanych podmiotów – fakt, że wartość dla klienta
jest generowana w sieciach, skupiających niezależne podmioty, wymaga przede wszystkim
wzrostu transparentności wzajemnych działań, które dotychczas były zamknięte, odizolowane i niezależne. Wymusza to również zmianę filozofii biznesowej strategii przedsiębiorstwa,
w której tradycyjne działania konkurencyjne ustępują miejsca działaniom zapewniającym
równoczesną integrację zasobów wielu podmiotów partycypujących w procesie współkreowania wartości dla klienta. W perspektywie relacji B2B mniejszego znaczenia nabiera fakt
posiadania (tytułu własności) zasobu na rzecz dostępu do zasobu w ramach wypracowanych
sieci powiązań z biznesowymi partnerami. Natomiast w perspektywie relacji B2C konieczne
staje się wypracowanie mechanizmów korzystania z zasobów klienta przez organizację24.
W tym kontekście szczególne znaczenie ma analiza ryzyka związanego z partycypacją klienta
w procesie współkreowania wartości – inicjatywa związana z jego redukcją lub eliminacją
występować powinna po stronie przedsiębiorstwa.
24

Por. K. Storbacka, P. Frow, S. Nenonen i A. Payne, Designing…, op.cit.
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Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych jednoznacznie wskazują na znaczenie liderów opinii, podmioty kształtujące trendy i opinie oraz pojedynczych użytkowników
(zwłaszcza na rynkach usług) jako te, które są w największym stopniu odpowiedzialne za
definiowanie i kształtowanie podstawowych obszarów wymiany wartości. Oczywiście nie bez
znaczenia jest w tym kontekście rozwój technologii informatycznych oraz portali społecznościowych, ułatwiających interakcje klienta z przedsiębiorstwem, istotne zwłaszcza na etapie rozwoju oraz weryfikacji nowych propozycji rynkowych – rola konsumenta zmienia się
z wyizolowanej oraz pasywnej w stronę zaangażowanego, zainteresowanego oraz aktywnego
podmiotu rynkowego. Determinuje to kształt mechanizmu współpracy i integracji zasobów
podmiotów zaangażowanych w proces współkreowania wartości dla klienta. Partycypacja we
wzajemnych interakcjach staje się źródłem wiedzy, doświadczeń oraz kompetencji, których
wymiana pozwala na osiąganie indywidualnych korzyści przez uczestników tych relacji. Niemniej jednak pamiętać należy o różnicach rynkowych determinujących atrakcyjność pozostałych kanałów komunikacji w analizowanym procesie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę
na zakresy determinant zakupu (składowe) wybranych kategorii produktów, które wskazują
jednoznacznie na występowanie podobieństw na rynkach towarów – odzieży i obuwia, dóbr
trwałego użytku oraz na rynkach usług – fitness i mobilnych.
Podstawowy cel procesu współkreowania wartości dla klienta, w przypadku rynku dóbr
jest związany w pierwszej kolejności z poszukiwaniem nowych rozwiązań rynkowych, form
obsługi klienta oraz sposobów promocji, natomiast na rynku usług z szeroko rozumianą
wymianą informacji.
Wskazać należy również na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz,
których celem powinno być porównanie kolejnych składowych w wyodrębnionych zakresach procesu współkreowania wartości dla klienta oraz rozpoznanie tych obszarów charakteryzowanego procesu, które nie były przedmiotem dotychczasowych badań. Powinno się
to przyczynić do identyfikacji praktycznych implikacji, użytecznych przy rozwiązywaniu
konkretnych problemów decyzyjnych. Ich wyniki pozwolą również na weryfikację dotychczasowych ustaleń oraz ich aktualizację ze względu na zakres czasowy poprzednich badań
empirycznych. Dodatkowo wskazać należy na ograniczone możliwości generalizowania ustaleń, będące pochodną celowego wyboru rynków.
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The Identification of the Areas of the Customer Value Co-Creation
Process in the context of B2C from the Customer Perspective
Summary
The study is aimed at the identification of the areas of the customer value co-creation process in the
context of B2C from the customer perspective. The first section of the study characterises the concept
of customer value co-creation. The second section presents the result of empirical research conducted

Identyfikacja obszarów procesu współkreowania wartości w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta

161

in customer teams on the selected markets: clothes and footwear, consumer durables, fitness services
and mobile services. The presentation of results is limited down to the selected areas of customer value
co-creation resources involved in this process by customers, corporate communication channels, risk
related to the participation in the customer value co-creation as well as determinants of market offer
selection of the examined markets. The method of explorative factor analysis was used to identify the
basic areas of the customer value co-creation process.
Keywords: customer, enterprise, corporate market offer, customer value, customer value co-creation,
B2B relationship, B2C relationship, crowd-based approach, crowd non-based approach
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Znaczenie badań przedsiębiorczości imigrantów
dla nauk o zarządzaniu1

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływają na to, że przedsiębiorczość imigrantów
może być uznana za specyficzny obszar badań. Dokonano analizy wybranych nurtów w badaniach
przedsiębiorczości imigrantów i wskazano na główne elementy specyfiki tych badań. Pokazano także
wybrane uwarunkowania procesu legitymizacji tego obszaru w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu. Znaczenie badań przedsiębiorczości imigrantów dla nauk o zarządzaniu zostało poddane analizie w końcowej części artykułu.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, nauki o zarządzaniu, migracje, przedsiębiorczość imigrantów,
legitymizacja, kulturowy kontekst przedsiębiorczości
Kody klasyfikacji JEL: L26, M00, F22, J15

1 Artykuł został przygotowany, przy częściowym wykorzystaniu środków projektu BST WZ UW, w ramach
grantu „Przedsiębiorczość Imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce” finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki UMO-2016/21/B/HS4/00767.
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1. Wprowadzenie
Wiele naukowych i pozanaukowych czynników sprawia, że w ostatnich latach rośnie
zainteresowanie badaniem rozmaitych przejawów i wymiarów migracji. Jednym z podejmowanych przez badaczy problemów jest przedsiębiorczość imigrantów, coraz częściej charakteryzowana jako obszar badawczy, dla którego właściwe są specyficzne pojęcia i teorie,
a także dylematy dotyczące kierunków dalszego rozwoju2
Przy tej okazji można podjąć refleksję, czy takie traktowanie przedsiębiorczości imigrantów nie przyczynia się do rozmywania tożsamości nauk o zarządzaniu i nadmiernego zwiększenia eklektyzmu i rozproszenia tematycznego oraz publikacyjnego dyscypliny. Może miast
zajmować się tworzeniem nowych koncepcji, powinniśmy raczej zastosować brzytwę Ockhama,
przestać mnożyć byty ponad miarę i skoncentrować się na badaniu zjawisk z wykorzystaniem
istniejących w ramach dyscypliny i subdyscyplin pojęć. Bardzo zasadne zdaje się zatem pytanie o wartość dodaną, gdyż samo zainteresowanie tematyką i to, że stała się ona medialna,
nie jest przecież równoważne z jej znaczeniem (równie dobrze może dowodzić koniunkturalizmu). Jak określili to w wydanej ostatnio książce Alvesson, Gabriel i Paulsen3 powszechnym problemem nauk społecznych, w tym nauk o zarządzaniu, jest to, że czynią wiele hałasu,
mając niewiele do powiedzenia. Do tych właśnie kwestii będę odnosić się w niniejszym tekście.
Zaproponowana przez zespół Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN klasyfikacja subdyscyplin nauk o zarządzaniu wskazuje, że przedsiębiorczość jest jedną z 21 subdyscyplin tych nauk4. Zakres tematyczny teoretycznych rozważań i badań subdyscypliny
obejmuje w szczególności: przedsiębiorczość indywidualną, zachowania przedsiębiorcze,
pomiar przedsiębiorczości, przedsiębiorczość organizacyjną, przedsiębiorczość technologiczną i przedsiębiorczość społeczną5. Badania przedsiębiorczości imigrantów obejmują
większość ze wskazanych elementów, ze szczególnym naciskiem na dwa pierwsze. W mojej
opinii zakres i waga podejmowanych rozważań upoważniają do potraktowania przedsiębiorczości imigrantów jako odrębnego, specyficznego obszaru badań (choć nie subdyscypliny),
istotnego z punktu widzenia nauk o zarządzaniu.
W poniższym tekście wskazuję elementy, które sprawiają, że przedsiębiorczość imigrantów można uznać za odrębny obszar badań6, tendencje i wyzwania badań oraz czynniki
2 B. Glinka, Immigrant Entrepreneurship as a Field of Research, „Problemy Zarządzania / Management Issues”
2018, (1); M. Ram, T. Jones, M. Villares-Varela, Migrant Entrepreneurship: Reflections on Research and Practice,
„International Small Business Journal” 2017, 35 (1).
3 M. Alvesson, Y. Gabriel, R. Paulsen, Return to Meaning. A Social Science with Something to Say, Oxford University Press, Oxford 2017.
4 S. Cyfert, W. Dyduch, D. Latusek-Jurczak, J. Niemczyk, A. Sopińska, Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, „Organizacja i Kierowanie” 2014, 1 (161).
5 Ibidem, s. 42.
6 Por. też B. Glinka, Immigrant…, op.cit.
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wpływające na legitymizację tego obszaru. Pokazuję także, w jaki sposób badania przedsiębiorczości imigrantów przekładają się na nauki o zarządzaniu.

2. Przedsiębiorczość imigrantów jako obszar badań
– elementy specyfiki, wybrane trendy i dylematy
Przedsiębiorczość imigrantów/migrantów7 najczęściej definiowana jest jako podejmowanie działań przedsiębiorczych, w szczególności tworzenie nowych przedsięwzięć, przez imigrantów pierwszego lub drugiego pokolenia8. Badacze wprowadzają także pojęcia pokrewne,
takie jak przedsiębiorczość etniczna (działania oparte na relacjach i interakcjach pomiędzy
osobami o wspólnym pochodzeniu etnicznym)9 czy przedsiębiorczość diaspor (diaspora rozumiana jako migranci utrzymujący bieżące, ścisłe związki z krajem pochodzenia)10.
Na najbardziej ogólnym poziomie badania przedsiębiorczości imigrantów dotykają zbliżonych kwestii, co szeroko pojęte badania przedsiębiorczości – istota procesów związanych
z tworzeniem i rozwojem przedsięwzięć przez imigrantów jest podobna. Nie wyklucza to jednak faktycznie specyficznego charakteru zjawiska i jego odrębności na tle innych obszarów
subdyscypliny przedsiębiorczości czy – ujmując szerzej – nauk o zarządzaniu. O owej specyfice świadczy kilka czynników11, które sprawiają, że zasadne jest tworzenie własnych koncepcji (obok modyfikowania już istniejących), dostosowanych do obszaru.
Procesy przedsiębiorcze realizowane przez imigrantów są specyficzne z uwagi na kształtujący je kontekst instytucjonalny, ekonomiczny i społeczny. Ich złożoność jest, przynajmniej
potencjalnie, większa, gdyż na kontekst kraju przyjmującego nakładają się wiedza, zasady,
nawyki i normy postępowania wyniesione z kraju pochodzenia.
Odmienna jest także samoidentyfikacja przedsiębiorcy, tworzącego swą tożsamość i postrzegającego swą rolę przez pryzmat czterech czynników: bycia imigrantem, bycia przedsiębiorcą,
7 Używam zarówno terminu „przedsiębiorczość imigrantów”, jak i szerszego terminu „przedsiębiorczość
migrantów”. Gros prowadzonych badań dotyczy działań migrantów w krajach przyjmujących, stąd też częste
zawężanie terminu do „imigrantów”.
8 Zob. S. Castles, M. J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 22.
9 Por. np. P. Greene, M. Owen, Race and Ethnicity, w: Handbook of Entrepreneurial Dynamics: The Process of
Business Creation, red. W. B. Gartner, K. G. Shaver, N. M. Carter, P. D. Reynolds, SAGE Publications, Thousand Oaks
2004; T. Volery, Ethnic Entrepreneurship: A Theoretical Framework, w: Handbook of Research on Ethnic Minority
Entrepreneurship. A Co-Evolutionary View on Resource Management, red. L. P. Dana, Edward Elgar, Cheltenham,
Northampton 2007; R. Waldinger, H. Aldrich, R. Ward, & associates, Ethnic Entrepreneurs. Immigrant Business
in Industrial Societies, SAGE Publications, Newbury Park, London, New Delhi 1990.
10 Szerzej na ten temat: D. R. Gabaccia, Is Everywhere Nowhere? Nomads, Nations, and the Immigrant Paradigm, w: Race and Immigration in the United States. New Histories, red. P. Spickard, Routledge, New York 2012;
A. Harima, Network Dynamics of Descending Diaspora Entrepreneurship: Multiple Case Studies with Japanese
Entrepreneurs in Emerging Economies, „JEMI” 2014, 10 (4); S. Vertovec, Transnarodowość, Wydawnictwo UJ,
Kraków 2012.
11 B. Glinka, Immigrant…, op.cit.
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bycia członkiem społeczności kraju pochodzenia/grupy etnicznej i bycia członkiem społeczności kraju przyjmującego12.
Przedsiębiorczość imigrantów odgrywa w gospodarce i społeczności rolę, która wychodzi poza ramy typowo przypisywane przedsiębiorczości (w tym także tzw. przedsiębiorczości
międzynarodowej). Rola ta jest szeroko analizowana przez badaczy13. Za czynniki specyficzne można uznać tutaj:
• przenoszenie na grunt kraju przyjmującego unikalnych kompetencji,
• ożywianie społeczności lokalnych poprzez wniesienie „ducha przedsiębiorczego”,
• ożywianie branż, a także geograficznych terenów, które są nieatrakcyjne dla przedsiębiorców kraju przyjmującego,
• pobudzanie wymiany gospodarczej (a także rozwoju relacji społecznych) pomiędzy krajem przyjmującym a krajem pochodzenia.
Kolejny czynnik związany jest z faktem, że zróżnicowanie kontekstów szczególnie uwidacznia się w obszarze kultury. O ile w ogólnie pojętej subdyscyplinie przedsiębiorczości
szersze zainteresowanie związkami kultury i działań przedsiębiorczych jest relatywnie niedawne14, o tyle w obszarze przedsiębiorczości imigrantów perspektywę kulturową i społecznego zakorzenienia działań przyjęto niejako automatycznie15. W badaniach od dawna obecne
są liczne wątki dotyczące funkcjonowania różnych grup imigrantów w nowym kulturowo-ekonomicznym kontekście16, przy czym najczęściej podejmuje się cztery grupy tematów17:
1) kulturowe przyczyny tworzenia przedsiębiorstw; kultura kraju pochodzenia i tzw. wyposażenie kulturowe jako katalizator przedsiębiorczości18;
2) znaczenie kultury dla skali i rodzaju aktywności przedsiębiorczej; różnice w aktywności
przedsiębiorczej pomiędzy grupami imigrantów19;

12

2013.
13

B. Glinka, Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA: Etnicznie, lokalnie, globalnie?, Poltext, Warszawa

S. Castles, M. J. Miller, Migracje…, op.cit.; R. T. Herman, R. L. Smith, Immigrant, Inc.: Why Immigrant Entrepreneurs Are Driving the New Economy (and How They will Save the American Worker), John Wiley&Sons, New
Jersey 2010; G. Shapiro, The Comeback: How Innovation will Restore the American Dream, Beaufort Books 2011;
A. Vorderwulbecke, Entrepreneurship and Migration, w: Global Entrepreneurship Monitor. 2012 Global Report,
red. S. R. Xavier, D. Kelley, J. Kew, M. Herrington, A. Vorderwulbecke, Global Entrepreneurship Research Association (GERA), 2013.
14 G. George, S. A. Zahra, Culture and its Consequences for Entrepreneurship, „Entrepreneurship: Theory and
Practice” 2002, 26.
15 A. Portes, J. Sensenbrenner, Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic
Action, „American Journal of Sociology” 1993, 98 (6).
16 M. Chand, M. Ghorbani, National Culture, Networks and Ethnic Entrepreneurship: A Comparison of the
Indian and Chinese Immigrants in the US, „International Business Review” 2011, 20.
17 B. Glinka, Immigrant…, op.cit.
18 The culture of entrepreneurship, red. B. Berger, ICS Press, San Francisco 1991; J. Foreman-Peck, P. Zhou,
The Strength and Persistence of Entrepreneurial Cultures, „Journal of Evolutionary Economics” 2013, 23; I. Light,
C. Rosenstein, Race, Ethnicity, and Entrepreneurship in Urban America, Aldine De Gruyter, New York 1995.
19 M. Chand, M. Ghorbani, National…, op.cit.; R. Hamilton, L. P. Dana, C. Benfell, Changing Cultures: An
International Study of Migrant Entrepreneurs, „Journal of Enterprising Culture” 2008, 16 (1).
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3) strategie asymilacji, asymilacji segmentowej, izolacji kulturowej oraz ich konsekwencje
dla przyjmowanych strategii rozwoju przedsiębiorstwa20;
4) kompetencje międzykulturowe i budowanie relacji w kraju przyjmującym, tworzenie
kapitału społecznego21.
Wskazana specyfika, a także coraz bardziej pokaźna liczba badań i publikacji powstałych
w tym obszarze, pozwalają na wyodrębnienie głównych trendów w badaniach i dylematów
dotyczących tych badań. Rath i Kloosterman już kilkanaście lat temu zauważyli22, że badacze,
koncentrując się na kwestiach etnicznych i kulturowych, często traktują przedsiębiorczość
imigrantów jak zjawisko rozwijające się w ekonomiczno-instytucjonalnej próżni. Doprowadziło ich to do sformułowania postulatu bardziej całościowego podejścia do badań, a w konsekwencji – koncepcji mieszanego zakorzenienia23 (ang. mixed embeddedness). Pozwala ona
na połączenie w analizie: działających w określonym kontekście aktorów (przedsiębiorców
– imigrantów) i struktury szans – rynku i ram instytucjonalnych kraju przyjmującego24.
Niektórzy badacze uważają tę koncepcję za najbardziej przełomową i wyznaczającą najistotniejsze kierunki w badaniach przedsiębiorczości imigrantów w ostatnich dwóch dekadach,
a także za koncepcję będącą europejskim wkładem do obszaru badań i swoistą przeciwwagą
dla amerykańskiego, akcentującego zasobową stronę zjawiska, podejścia25.
Inną, nową, ale coraz bardziej widoczną ostatnio tendencją jest rosnące zainteresowanie
przedsiębiorczością uchodźców26. Trudno jednak określić, czy ten trend w badaniach będzie
miał trwały charakter – do tej pory nie doprowadził on do powstania szerzej stosowanych
koncepcji czy modeli.

20 R. Hamilton, L. P. Dana, C. Benfell, Changing…, op.cit.; Z. Valdez, Self-employment as an Indicator of Segmented Assimilation Among Six Ethnic Minority Groups, „Entrepreneurship Research Journal” 2012, 2 (4); M. Zhou,
Contemporary Chinese America. Immigration, Ethnicity, and Community Transformation, Temple University
Press, Philadelphia 2009; A. Portes, M. Zhou, The New Second Generation: Segmented Assimilation and its Variants
Among Post-1965 Immigrant Youth, „Annals of the American Academy of Political and Social Sciences” 1993, 530.
21 M. Chand, M. Ghorbani, National…, op.cit.; I. Light, Ethnic Enterprise in America, University of California
Press, Berkeley, Los Angeles, London 1972; I. Light, P. Bhachu, S. Karageorgis, Migration Networks and Immigrant Entrepreneuship, w: Immigration and Entrepreneurship. Culture, Capital and Ethnic Networks, red. I. Light,
P. Bhachu, Transaction Publishers, New Brunswick, USA, London 1993.
22 Odnosząc się głównie do badań prowadzonych w Holandii, zob. J. Rath, R. Kloosterman, Outsiders' Business:
A Critical Review of Research on Immigrant Entrepreneurship, „International Migration Review” 2000, 34 (3).
23 R. Kloosterman, Matching Opportunities with Resources: A Framework for Analysing (Migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective, „Entrepreneurship and Regional Development” 2010, 22 (1);
R. Kloosterman, J. Rath, Immigrant Entrepreneurs in Advanced Economies: Mixed Embeddedness Further Explored, „Journal of Ethnic amd Migration Studies” 2001, 27 (2); R. Kloosterman, J. P. van der Leun, J. Rath, Mixed
Embeddedness, Migrant Entrepreneurship and Informal Economic Activities, „International Journal of Urban and
Regional Research” 1999, 23 (2).
24 R. Kloosterman, Matching…, op.cit, s. 27.
25 M. Ram, T. Jones, M. Villares-Varela, Migrant…, op.cit.
26 R. M. Bizri, Refugee-Entrepreneurship: A Social Capital Perspective, „Entrepreneurship & Regional Development” 2017, 29 (9–10); S. Sandberg, T. Immonen, S. Kok, Refugee Entrepreneurship: Transnational Business Start-Up
and Development by Entrepreneurs with a Refugee Background, „International Journal of Entrepreneurship and
Small Business” 2017.
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Kompleksowe podejście do badań stwarza liczne możliwości, ale też wiąże się z kilkoma
kluczowymi wyzwaniami27, które dają się sprowadzić do postulatu dostosowania badań do
różnorodnego i wielowymiarowego charakteru zjawiska28.
Po pierwsze, pomimo znacznej liczby publikacji wiele zjawisk nie doczekało się dogłębnego wyjaśnienia, a wiele powstających koncepcji nie zostało szeroko zaaplikowanych, co
sprawia, że nie ma możliwości wnioskowania (i porównywania) na szerszą skalę. Takie niewystarczające rozpoznanie procesów przedsiębiorczych jest wyzwaniem teoretycznym, ale
też aplikacyjnym (stanowi umiarkowane wsparcie zarówno dla przedsiębiorców, jak i twórców polityki migracyjnej). Badania przedsiębiorczości imigrantów powinny także uwzględniać zmieniający się charakter migracji29.
Po drugie, wyzwanie stanowi utrzymanie wielodyscyplinarności (lub interdyscyplinarności) badań, które w dużej części wyrosły z tradycji socjologii, politologii czy antropologii.
Oznacza to konieczność jednoczesnej dbałości o zachowanie różnorodności metod wykorzystywanych do badania wciąż nie w pełni rozpoznanego obszaru oraz o jakość i adekwatność stosowanych zapożyczeń30 tak, by nie prowadziły one do zniekształceń i ograniczeń31.
Po trzecie wreszcie, wciąż jeszcze nieliczne lub mało dogłębne są badania porównawcze.
Istniejące często ograniczają się do bardzo prostych ilościowych charakterystyk populacji,
bez próby wyjaśniania zachodzących w nich zjawisk i ich podobieństw/odrębności.

3. Przedsiębiorczość imigrantów – znaczenie dla nauk
o zarządzaniu i czynniki wpływające na legitymizację
Problematyka legitymizacji zarówno organizacji, jak i samych badań (praktyk) jest
od kilku dekad podnoszona przez badaczy, którzy podkreślają, że legitymizacja32 ułatwia
codzienne działanie, w tym pozyskiwanie zasobów33. Jak podkreśla Hensel34, w przypadku
27 Nie analizuję w tym miejscu ważnego skądinąd problemu wykonalności badań w populacjach, które często
są zamknięte i niechętne do udzielania badaczom informacji.
28 B. Glinka, Immigrant…, op.cit; M. Ram, T. Jones, M. Villares-Varela, Migrant…, op.cit.
29 T. Volery, Ethnic…, op.cit.
30 C. Oswick, P. Fleming, G. Hanlon, From Borrowing to Blending: Rethinking the Processes of Organizational
Theory Building, „Academy of Management Review” 2011, 36 (2).
31 W. Czakon, Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu, w: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, red. A. Sopińska, P. Wachowiak, Oﬁcyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2017; R. Suddaby,
C. Hardy, Q. N. Huy, Where Are the New Theories of Organization? Introduction to Special Topic Forum, „Academy
of Management Review” 2011, 36 (2).
32 Suddaby i współautorzy (2017) wyróżniają trzy podejścia do legitymizacji – traktowanie jej jako cechy organizacji, jako procesu i jako postrzegania przez otoczenie (ujęcie kognitywno-procesowe). Na potrzeby tego tekstu
przyjmuję procesualne rozumienie legitymizacji.
33 P. Hensel, Legitymizacja badań organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; M. C. Suchman,
Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, „Academy of Management Review” 1995, 20 (3);
R. Suddaby, A. Bitektine, P. Haack, Legitimacy, „Academy of Management Annals” 2017, 11 (1).
34 P. Hensel, Legitymizacja…, op.cit.
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badań organizacji legitymizacja ma wielu interesariuszy o zróżnicowanych oczekiwaniach.
Wytwarzana jest zarówno w relacjach wewnątrz środowiska badaczy, jak i w relacjach między
tym środowiskiem a otoczeniem. Poniżej skupię się głównie na interesariuszach wewnętrznych
(samych badaczach, a także redaktorach pism naukowych), wspominając jedynie o sprzyjających legitymizacji okolicznościach zewnętrznych.
Na legitymizację obszaru badawczego niewątpliwie wpływają oczekiwania przynajmniej
części interesariuszy zewnętrznych. Problematyka migracji, analizowanej z wielu różnych
perspektyw, zyskała w ostatnich latach na popularności, z uwagi na konflikty zbrojne i polityczne zawirowania, które spowodowały nasilenie się napływu uchodźców i migrantów,
w szczególności do krajów europejskich. Zainteresowanie i oczekiwania ze strony społeczeństw, a także państwa, stworzyło podatny grunt dla badań, a także swoisty popyt na nie.
W tym sensie rozwój obszaru jest więc reaktywny.
W samym środowisku naukowym tematyka jest coraz lepiej rozpoznawalna, a także podejmowana przez rosnące grono badaczy. Ci badacze czynią starania samoorganizacyjne, których
efektem jest tworzenie ośrodków lub zespołów badawczych, osobnych konferencji naukowych (np. cykliczna konferencja Migration and Diaspora Entrepreneurship w Bremie35) czy
też sesji tematycznych lub tracks na konferencjach z przedsiębiorczości, czy też szerzej – nauk
o zarządzaniu. Takie działania – najczęściej planowe, intencjonalne – zwiększają widoczność wysiłków badawczych, a także potencjalną siłę wpływu na rozmaitych interesariuszy.
Prosta analiza baz EBSCO wskazuje, że artykułów naukowych, które tylko w tytule mają
immigrant entrepreneurship / immigrant entrepreneur do 2018 r. ukazało się ponad 1200,
z czego w bieżącym tysiącleciu – 871, zaś w bieżącej dekadzie (od 2011) – 451. Wiele z nich
opublikowano w pismach o wysokim lub umiarkowanym Impact Factor, poświęconych:
• przedsiębiorczości – np. „Journal of Business Venturing” (IF 5.8), „Entrepreneurship
Theory and Practice” (IF 4.9), „Journal of Small Business Management” (IF 1,9), „Entrepreneurship & Regional Development” (IF 1.8),
• zarządzaniu – np. „Journal of Management Studies” (IF 4.3), „European Management
Journal” (IF 2.5), „International Business Review” (IF 2,5), „European Management
Review” (IF 1.3),
• dyscyplinom/obszarom pokrewnym (socjologia, studia regionalne, studia migracyjne),
np. „Regional Studies” (IF 2,8), „American Sociological Review” (IF 4.3).
Wydaje się, że legitymizacyjne wysiłki przynoszą efekty w postaci zwiększającego się
i coraz bardziej widocznego udziału obszaru w życiu naukowym subdyscypliny i dyscypliny
(konferencje, publikacje). Warto zatem zadać sobie pytanie o merytoryczne znaczenie badań
przedsiębiorczości imigrantów dla nauk o zarządzaniu. Trzeba podkreślić tu kilka (spośród
wielu) kwestii mających znaczenie dla dyscypliny.
Po pierwsze, ważne są interdyscyplinarne tradycje obszaru, który czerpie z socjologii, ekonomii, antropologii, politologii i studiów regionalnych, koncentrując się przy tym
35
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na problemach i zjawiskach właściwych naukom o zarządzaniu (tworzeniu organizacji,
współdziałaniu, wynikach itd.). Badania przedsiębiorczości imigrantów mogą być zatem
drogą rozsądnego zapożyczania36 i inkorporacji nowych teorii, które poszerzą rozumienie
organizacji i procesów zarządzania.
Po drugie, przedsiębiorczość imigrantów w naturalny sposób uwypukla rolę relacji międzykulturowych oraz instytucji społecznych. Dzięki temu pokazuje nowe wymiary i nowy
poziom relacji międzykulturowych, które w naukach o zarządzaniu częściej były analizowane
w odniesieniu do wielonarodowych korporacji czy międzynarodowych zespołów specjalistów.
Po trzecie, obszar przedsiębiorczości imigrantów może stanowić swoistą przeciwwagę
dla wciąż amerykanocentrycznych nauk o zarządzaniu. Jak podkreśla Hensel, w naukach
o zarządzaniu dominują Amerykanie, a w dalszej kolejności Brytyjczycy i Skandynawowie,
co sprawia, że „badane są przede wszystkim organizacje i zjawiska społeczne mające miejsce we wspomnianych regionach”37. Jak podkreślają Aliaga-Isla i Rialp38, bazując na systematycznym przeglądzie literatury dotyczącej przedsiębiorczości imigrantów, tu również gros
badań odnosi się do realiów USA (kraju przyjmującego), a pewna część do Europy i Australii.
Z uwagi jednak na to, że badania z natury rzeczy dotyczą grup pochodzących spoza kraju
przyjmującego – przyjeżdżających z Azji, Ameryki Południowej, Afryki czy Europy – pokazują odmienności kulturowe i potencjalne niedopasowania. To przynajmniej częściowo
pozwala na ominięcie pułapki rozważania problemów ważnych tylko dla świata rozwiniętego (i reprezentowanego w publikacjach).
Po czwarte, badania przedsiębiorczości imigrantów rzucają interesujące światło na problematykę współdziałania i budowania relacji. Uwypuklają znaczenie budowania rozmaitych
(etnicznych, lokalnych i in.) sieci w wyborze drogi rozwoju przedsięwzięcia (czysto etniczne,
nakierowane na rynek lokalny czy dążące do internacjonalizacji).
Po piąte wreszcie, poszerza spojrzenie na kompetencje przedsiębiorcze, zarówno w aspekcie motywów, jak i użyteczności (względnej) poszczególnych kompetencji w różnych kontekstach kulturowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych.
W Polsce przedsiębiorczość imigrantów dopiero niedawno zaczęła przyciągać zainteresowanie badaczy, choć tradycje badania migracji mamy długie, najczęściej wywodzone
jeszcze od Znanieckiego39. Polska to mało atrakcyjny kraj docelowy, zatem populacje imigrantów (i przedsiębiorców w ich gronie) są relatywnie małe. Jest to ograniczenie, które
jednak nie wyklucza możliwości zbadania specyficznych motywów podejmowania działalności przedsiębiorczej w mniej atrakcyjnym kraju i powiązania ich z motywami migracji.
Ponadto poza Polską mieszkają liczne populacje migrantów z naszego kraju. Ich aktywność
36

C. Oswick, P. Fleming, G. Hanlon, From Borrowing…, op.cit.
P. Hensel, Legitymizacja…, op.cit., s. 94.
38 R. Aliaga-Isla, A. Rialp, Systematic Review of Immigrant Entrepreneurship Literature: Previous Findings and
Ways Forward, „Entrepreneurship and Regional Development” 2013, 25 (9–10)
39 F. W. Znaniecki, W. I. Thomas, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976/1918.
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przedsiębiorcza, metody współdziałania, strategie budowania relacji i tworzenia diaspor stanowią interesujące tematy badań, a także potencjalnie ciekawą bazę porównań. Wiele luk
badawczych stwarza także możliwość weryfikacji istniejących teorii oraz replikacji badań
w innym kulturowym, ekonomicznym i instytucjonalnym kontekście.

4. Podsumowanie
Badania przedsiębiorczości imigrantów konstytuują nowy obszar, co ma swoje zarówno
merytoryczne, jak i formalne uzasadnienie. Wyraźnie widać postępujące procesy legitymizacji, a także możliwe przyczynianie się tego obszaru do pogłębiania wiedzy w wielu subdyscyplinach nauk o zarządzaniu (nie tylko przedsiębiorczości). Naturalnie interdyscyplinarny
charakter obszaru pozwala także na inkorporację rozmaitych teorii do nauk o zarządzaniu
– zapożyczenie, które tworzy, a w każdym razie tworzyć może i powinno, wartość dodaną.
Krystalizacja (i legitymizacja) kolejnych obszarów badań w ramach subdyscyplin nauk
o zarządzaniu może utrudnić agregację wyników badań, która i tak jest niełatwa w tej zróżnicowanej i niejednorodnej dyscyplinie. Wydaje się jednak, że taki zarzut można sformułować wobec każdego obszaru badań, także tego, który ma już ugruntowane miejsce w nauce,
jednak powstają w nim nowe koncepcje i/lub kwestionowane są istniejące teorie. Kluczowe
jest tutaj nie tyle dostarczanie nowych wyników badań i koncepcji, ile określenie, czy tworzą
one dla dyscypliny jakąś wartość. Wartością tą może być, nieco paradoksalnie, umocnienie
tożsamości nauk o zarządzaniu jako dyscypliny, która radzi sobie ze zmiennością świata
organizacji, potrafi odnieść się do nowych wyzwań i bada rzeczy ważne z punktu widzenia
różnych interesariuszy (nie tylko wewnętrznych).
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The Significance of Research of Immigrant
Entrepreneurship for the Management Sciences
Summary
The article is aimed at the identification of factors which may lead to the recognition of immigrant
entrepreneurship as a specific area of research. An analysis was made of selected trends in immigrant
entrepreneurship research and the major elements of the specificity of this research was indicated. And
selected determinants of the process of legitimisation of this area within the discipline of management
sciences were shown. The significance of research of immigrant entrepreneurship for the management
sciences was analysed in the final section of the article.
Keywords: entrepreneurship, management sciences, migrations, immigrant entrepreneurship, legitimisation, cultural context of entrepreneurship
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Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych
w crowdsourcingu

Streszczenie
Organizacje w poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej coraz częściej sięgają po nowe źródła
wiedzy i pokłady kreatywności, niejednokrotnie znajdujące się w społecznościach wirtualnych. Na
znaczeniu zyskują platformy crowdsourcingowe, które ułatwiają kontakt i komunikację z tymi społecznościami. Mówi się, że crowdsourcing jest narzędziem poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Celem
artykułu jest przedstawienie istoty kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych biorących udział
w crowdsourcingu. Rozważania są także skoncentrowane na przejawach kompetencji kreatywnych
społeczności wirtualnych oraz ich znaczeniu dla powodzenia inicjatyw crowdsourcingowych. Mimo
że crowdsourcing cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród badaczy, to kwestia kreatywności społeczności wirtualnej stanowi obszar wciąż słabo rozpoznany.
Słowa kluczowe: crowdsourcing, kompetencje kreatywne, społeczności wirtualne
Kody klasyfikacji JEL: M21, O32

1. Wprowadzenie
Współcześnie mamy do czynienia ze zmianami w otoczeniu, które wymuszają reorganizację sposobu funkcjonowania organizacji oraz konieczność dostosowania się do nowych
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wyzwań i warunków. W szczególności Internet zapoczątkował pojawienie się nieformalnych
społeczności wirtualnych, zainteresowanych udziałem w środowisku biznesowym1, dzieleniem się pomysłami, kreowaniem nowych lub ulepszaniem już istniejących produktów,
przemyśleniami na temat działań podejmowanych przez organizacje, rekomendowaniem
oraz recenzją pomysłów innych. Stają się wymagającymi i wyedukowanymi uczestnikami.
Okazuje się, że nie tylko organizacja powinna się liczyć z nich opinią, lecz także ich wiedza,
doświadczenie czy potencjał mogą być użyteczne dla funkcjonowania organizacji2.
Platformy crowdsourcingowe są jednym z narzędzi, które umożliwiają kontakt pomiędzy społecznością wirtualną a organizacją3. Problematyka udziału społeczności wirtualnych
w crowdsourcingu wprawdzie była podejmowana w literaturze zagranicznej4 i w polskiej5,
jednak istota oraz przejawy kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnej wciąż pozostają
obszarem słabo rozpoznanym. Jest to o tyle istotne, zgodnie z ustaleniami literaturowymi, że
crowdsourcing wymaga kreatywnego i dobrze wyszkolonego tłumu6. Trudno jednak z góry
założyć, że każdy członek społeczności wirtualnej będzie innowacyjny i pomysłowy. Trzeba
pamiętać, że zgodnie z tzw. regułą nierówności partycypacyjnej Internetu (reguła 1–9-90),
w grupie 100 internatów: 1 osoba będzie tworzyła nowe, innowacyjne rozwiązania, 9 osób
będzie komentowało, natomiast 90 osób będzie tylko obserwatorami7. Co więcej, crowd
sourcing opiera się także na mechanizmie opisanym w teorii długiego ogona8.
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i przejawów kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych biorących udział w crowdsourcingu. Artykuł został podzielony na dwie
części. Pierwsza podejmuje istotę społeczności wirtualnych zaangażowanych w crowdsourcing. W części drugiej zaprezentowano problematykę zakresu znaczeniowego kompetencji
kreatywnych z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie społeczności wirtualnych oraz crowdsourcingu. Podjęto także próbę identyfikacji przejawów kompetencji
1 P. Hildreth, C. Kimble, P. Wright, Computer-mediated Communications and International Communities of
Practice, Ethicomp98, 4th International Conference on Ethical Issues of Information Technology, Erasmus University, Rotterdam 1998, s. 275–286.
2 M. H. Hsu, T. J. Ju, C. H. Yen, C. M. Chang, Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities: The Relationship Between Trust, Self-efficacy, and Outcome Expectations, „International Journal Human-Computer Studies” 2007, nr 65 (2), s. 153–169.
3 D. C. Brabham, Crowdsourcing, MIT Press, Cambridge 2013.
4 J. Koh, Y. G. Kim, Sense of Virtual Community: A Conceptual Framework and Empirical Validation, „International Journal of Electronic Commerce” 2003, nr 8, s. 75–93; M. Kosonen, G. Chunmei, M. Vanhala, K. Blomqvist,
User Motivation and Knowledge Sharing in Idea Crowdsourcing, „International Journal of Innovation Management” 2014, nr 18 (05), s. 1–23.
5 H. Pawlak, R. Nierebiński, Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania zawartości Internetu,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 321–332; R. Lenart-Gansiniec, Virtual Knowledge Sharing in Crowdsourcing – Measurement Dilemmas, „Journal of Entrepreneurship,
Management and Innovation” 2017, vol. 13, iss. 3, s. 95–123.
6 J. Howe, Crowdsourcing: How the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, Three Rivers Press,
New York 2008.
7 J. Nelson, The 90–9–1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities, 2009, https://
www.nngroup.com/articles/participation-inequality
8 Ch. Anderson, Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań 2008.
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kreatywnych społeczności wirtualnych skupionych wokół platform crowdsourcingowych
oraz ich znaczenie dla powodzenia inicjatyw crowdsourcingowych.

2. Społeczności wirtualne w crowdsourcingu
Pojęcie „społeczności wirtualne” zostało po raz pierwszy użyte przez H. Rheingolda
w 1993 r. w książce „The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier”.
Zdefiniował on społeczności wirtualne jako „społeczne agregaty, które powstają w Sieci
wówczas, gdy odpowiednia liczba osób prowadzi publiczne dyskusje na tyle długo i z takim
emocjonalnym zaangażowaniem, by w cyberprzestrzeni wytworzyła się między nimi sieć
wzajemnych osobistych relacji”. Zgodnie z tym ujęciem jest to grupa osób, które nie mogą lub
nie chcą się spotykać twarzą w twarz. Są one także definiowane jako „potężne, bezcielesne
społeczności zbudowane na wspólnych zainteresowaniach”. Odznaczają się brakiem ograniczeń geograficznych i terytorialnych, interakcji twarzą w twarz, stygmatyzacji, ale także
asynchronicznością interakcji, anonimowością, wielością możliwych do przyjęcia tożsamości oraz celowością działania9.
Do wchodzenia przez członków społeczności wirtualnej w interakcje on-line wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne10 – jedną z nich są platformy crowdsourcingowe. Pojęcie „crowdsourcing” wprowadził w 2006 r. J. Howe, który uznał go za „akt
w działalność firmy lub instytucji, polegający na wydzieleniu pewnych funkcji, wykonywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich outsourcing do bliżej niezdefiniowanej, zazwyczaj dużej grupy osób, w formie otwartego zaproszenia, co może przybierać postać produkcji
partnerskiej, gdy praca wykonywana jest wspólnie przez grupę ludzi, lub być podejmowany
indywidualnie”11.
W literaturze uznaje się, że najważniejszym elementem projektu crowdsourcingowego
jest tłum12. Zazwyczaj jest to zróżnicowana, niejednorodna i nieokreślona pod względem
wiedzy oraz umiejętności13 duża zbiorowość ludzi14. Niejednokrotnie pojęcie tłumu odnosi
9 M. Smith, Voices from the Well: The Logic of the Virtual Common, 1992, www.researchgate.net/publication/42765126_Voices_from_the_WELL_The_Logic_of_the_Virtual_Commons
10 J. Cothrel, R. L. Williams, On-line Communities: Helping Them Form and Grow, „Journal of Knowledge Management” 1999, nr 3 (1), s. 54–60.
11 J. Howe, The Rise of Crowdsourcing, „Wired Magazine” 2006, nr 14, s. 1–5.
12 D. C. Brabham, The Myth of Amateur Crowds. A Critical Discourse Analysis of Crowdsourcing Coverage, Information, „Communication & Society” 2012, nr 3, s. 394–410; W. Mason, S. Suri, Conducting Behavioral Research
on Amazon’s Mechanical Turk, „Behavior Research Methods” 2012, nr 44 (1), s. 1–23.
13 K. Kleeman, G. G. Voss, K. Rieder, Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work
through Crowdsourcing, Science, „Technology and Innovation Studies” 2008, nr 4 (1), s. 5–26.
14 O. Alonso, M. Lease, Crowdsourcing 101: Putting the WSDM of Crowds to Work for You, Proceedings of the
fourth ACM International Conference on Web Search And Data Mining, ACM 2011; M. K. Poetz, M. Schreier, The
Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?, „Journal
of Product Innovation Management” 2012, nr 2 (29), s. 245–256.
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się także do ogólnej publiczności internetowej15, którą stanowią użytkownicy, konsumenci,
klienci16, wolontariusze17. W związku z tym, że za tłumem stoją pojedyncze osoby, o wiele
trafniejszym terminem wydaje się określenie „społeczność wirtualna”.

3. Istota i przejawy kompetencji kreatywnych
społeczności wirtualnych
W definicjach crowdsourcingu często używa się w stosunku do osób biorących w nim
udział terminu „amatorzy”18. Może to prowadzić do wniosku, że w crowdsourcingu zaangażowane są osoby z doświadczeniem czy wykształceniem na niskim poziomie. Jest to jednak założenie błędne. Badania dowodzą, że niejednokrotnie w crowdsourcingu biorą udział
specjaliści z różnych dziedzin, wysoko wykwalifikowani oraz posiadający unikatowe kompetencje19. Potwierdzają to ustalenia L. B. Jeppesena i K. R. Lakhani20. Podczas badania tłumu
skupionego wokół platformy InnoCentive zauważyli oni, że 65% spośród tych osób posiadało stopień doktora. Mówiąc zatem o amatorstwie członków społeczności wirtualnej, trafniej należy uznać, że są to osoby spoza branży, niemający kierunkowego wykształcenia.
Podejmują się jednak udziału w crowdsourcingu z punktu widzenia posiadanych przez siebie określonych kompetencji.
Kompetencje określane są w literaturze zazwyczaj jako „zakres pełnomocnictw i uprawnień, władzy, umiejętności, odpowiedzialności”21. To także „posiadanie wiedzy i doświadczenia w jakiejś dziedzinie umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązków i podejmowanie
właściwych decyzji”22. Kompetencje są zatem wiązką powiązanej wiedzy, umiejętności i zdolności, które mają wpływ na znaczną część pracy jednostki i pozostają w korelacji z osiąganiem
wyników w pracy23. Konstrukcja pojęcia kompetencji zawiera w sobie trzy elementy: wiedzę,
umiejętności i zdolności. Pierwszy z nich odnosi się do „ogółu wiadomości zdobytych dzięki

15

J. Yang, L. A. Adamic, M. S. Ackerman, Crowdsourcing and Knowledge Sharing: Strategic User Behaviour on
Taskcn, Proceedings of the 9th ACM Conference on Electronic Commerce, ACM 2008, s. 246–255.
16 M. Porta, B. House, L. Buckley, A. Blitz, Value 2.0: Eight New Rules for Creating and Capturing Value from
Innovative Technologies, „Strategy & Leadership” 2008, nr 36 (4), s. 10–18.
17 D. Mazzola, A. Distefano, Crowdsourcing and the Participation Process for Problem Solving: The Case of BP,
http://www.cersi.it/itais2010/pdf/041.pdf
18 M. K. Poetz, M. Schreier, The Value…, op.cit., s. 245–256.
19 E. Schenk, C. Guittard, Towards a Characterization of Crowdsourcing Practices, „Journal of Innovation Economics & Management” 2011, nr 1 (7), 93–107.
20 L. B. Jeppesen, K. R. Lakhani, Marginality and Problem-Solving Effectiveness in Broadcast Search, „Organization Science” 2010, nr 5 (21), s. 1016–1033.
21 S. Skorupka, Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968, s. 291.
22 Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 343.
23 M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz, Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa 2006;
Ch. Woodruffe, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna
Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2003, s. 94.
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badaniom, uczeniu się”24. Związana jest z posiadanymi danymi, informacjami, doświadczeniem i wykształceniem. Druga składowa kompetencji to umiejętności, które odnoszą się
do praktycznej znajomości czegoś, biegłości w wykonywaniu określonych działań. Trzecia
składowa kompetencji to zdolność, która określana jest mianem potencjału działania, „bez
względu na jego charakterystykę prakseologiczną, a więc poziom sprawności”25. Utożsamiana
jest z dyspozycjami poznawczymi ukierunkowanymi na odbiór i przetwarzanie określonego
rodzaju bodźców26. Ogólnie rzecz biorąc, stanowi wiązkę, kombinację czy też zbiór poszczególnych potencjałów w zakresie wykorzystania wiedzy czy umiejętności do zrealizowania
określonych zadań27.
W literaturze trudno odnaleźć definicje kompetencji kreatywnych. Co więcej, wskazuje
się, że jednoznaczne stwierdzenie, czym one są, jest zadaniem niezwykle trudnym i skomplikowanym. Większość prób definiowana koncentruje się określeniu kompetencji kreatywnych na podstawie cech i założeń dotyczących kreatywności. Zwykle odnosi się ona do cech
indywidualnych umożliwiających dostarczanie idei lub wyników, które są nowe i właściwe
dla realizacji celu28. Kreatywność jest napędzana emocjami, co może oznaczać, że jest procesem psychologicznym i częścią ludzkiej inteligencji oraz zdolności poznawczych29. Kreatywność przejawia się więc w gotowości i umiejętności formułowania nowych problemów,
przekazywania i zastosowania wiedzy w różnych kontekstach, m.in.: do rozwiązania i tworzenia nowych pomysłów, innowacyjnych produktów oraz generowania oryginalnych rozwiązań30. Jest wypadkową umiejętności dotyczących danego obszaru, wiedzy eksperckiej,
umiejętności technicznych, inteligencji, talentu, procesów poznawczych i osobowościowych,
stylu poznawczego, motywacji wewnętrznej do podejmowania zadań, zainteresowań, przyjemności, poczucia wyzwania, pasji, motywatorów zewnętrznych.
N. Herrmann uważa, że każda osoba jest z natury kreatywna31. Potwierdza to S.M. Edwards,
który uznał, że kreatywne kompetencje istnieją w każdej jednostce, lecz na różnych poziomach32. W tym ujęciu, kreatywność może być uznana za pewną postawę, która jest wbudowana

24

Słownik jezyka polskiego, https://sjp.pwn.pl
W. Czakon, Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2008, nr 20, s. 59.
26 C. Nosal, Psychologiczne modele umysłu, PWN, Warszawa 1990, s. 22.
27 R. Amit, D. Schoemaker, Strategic Assets and Organizational Rent, „Strategic. Management Journal” 1993,
nr 14 (1), s. 33–46.
28 T. M. Amabile, Creativity in Context:Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press, Boulder
1996.
29 K. W. Lau, Understanding Creativity Competency for Organizational Learning: A Study Of Employees'
Assumptions on Creativity Competency in Creative Industry, „Journal of Management Development” 2016, vol. 35,
iss. 10, s. 1198–1218.
30 M. Csikszentmihalyi, Finding Flow, Basic, New York 1997.
31 N. Herrmann, The Creative Brain, „The Journal of Creative Behavior” 1991, vol. 25, iss. 4, s. 275–295.
32 S. M. Edwards, The Technology Paradox: Efficiency Versus Creativity, „Creativity Research Journal” 2000,
vol. 13, nr 2, s. 221–228.
25
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w każdą osobę33. Postawa ta obejmuje umiejętności odwzorowania nowych skojarzeń, chęć
czerpania radości z tworzenia czegoś nowego oraz tolerowanie niejednoznacznych odpowiedzi i rozwiązań.
A. Zabala i L. Arnau wskazują, że kompetencje kreatywne obejmują skuteczne działanie
w różnych obszarach życia poprzez działania mobilizowane w tym samym czasie i w powiązany ze sobą sposób, przez elementy postaw, procedury i koncepcje. Ponieważ definicja
ta oznacza podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach i różnego rodzaju problemach,
to w ramach kompetencji wskazuje się na wykorzystanie różnych zasobów34. Kompetencje
kreatywne stanowią wypadkową wiedzy, umiejętności, zdolności, skłonności oraz motywacji do generowania nowych, oryginalnych, przydatnych oraz efektywnych w sensie skuteczności i siły przebicia pomysłów35.
J. Howe zwrócił uwagę, że crowdsourcing wymaga inteligentnego, kreatywnego i dobrze
wyszkolonego tłumu. Pozornie mogłoby się wydawać, że kompetencje kreatywne są tym,
co jest niezbędne do uzyskania wydajności i efektywności projektów crowdsourcingowych.
Im więcej zatem osób z takimi kompetencjami bierze udział w rozwiązaniu problemu, tym
lepiej. Praktyka jednak mówi co innego. Kompetencje kreatywne niejednokrotne sprowadzane są do uczenia się przez doświadczenie oraz otwartości na nowe doświadczenia. W tym
ujęciu oznacza to umiejętność ciągłego uczenia się nowych wartości i rozwiązań, pozyskiwania oraz transferu wiedzy36. Może się zatem wydawać, że z punktu widzenia organizacji duża
liczba kreatywnych członków społeczności wirtualnych biorących udział w crowdsourcingu
jest nieoceniona. Jednakże, parafrazując stwierdzenie „każdy nadmiar szkodzi”, zbyt wielu
użytkowników z takimi kompetencjami może zniechęcić pozostałych do kreowania i przesyłania pomysłów oraz zwiększa u nich stres i poczucie niepewnośći37 – co w dalszej kolejności wpływa negatywnie na ich kreatywność38. Badania przeprowadzone przez K. J. Boudreau,
N. Lacetera i K. R. Lakhani39 wykazały, że zwiększenie liczby uczestników negatywnie wpływa
na wyniki innych uczestników oraz ich wydajność. Ta tendencja spadkowa sugeruje, że nadmiar uczestników może zniechęcić do uczestnictwa. Nie oznacza to jednak, że członkowie
33 D. Canaan, Research to Fuel the Creative Process, w: Design Research: Methods and Perspectives, red. B. Laurel, The MIT Press, London 2003, s. 243–241.
34 A. Zabala, L. Arnau, Como aprender e ensinar competências, Porto Alegre (RS), Artmed 2010.
35 R. Drazin, M. A. Glynn, R. K. Kazanjian, Multilevel Theorizing about Creativity in Organizations: A Sensemaking Perspective, „Academy of Management Review” 1999, nr 24 (2), s. 286–307; M. Banks, D. Calvey, J. Owen,
D. Russell, Where the Art Is: Defining and Managing Creativity in New Media SMEs, „Creativity & Innovation
Management” 2002, vol. 11 (4), s. 255–264.
36 M. Morawski, Kompetencje menedżerów w procesie zarządzania wiedzą, w: Sukces w zarządzaniu kadrami,
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 118.
37 K. W. Chan, Y. Chi Kin, S. S. K. Lam, Is Customer Participation in Value Creation a Double Edged Sword? Evidence from Professional Financial Services Across Cultures, „Journal of Marketing” 2010, nr 74 (3), s. 48–54.
38 P. B. Paulus, V. R. Brown, Toward More Creative and Innovative Group Idea Generation: a Cognitive-social-motivational Perspective of Brainstorming, „Social and Personality Psychology Compass” 2007, nr 1, s. 248–265.
39 K. J. Boudreau, N. Lacetera, K. R. Lakhani, Incentives and Problem. Uncertainty in Innovation Contests: An
Empirical Analysis, „Management Science” 2011, nr 57 (5), s. 843–863.

Kompetencje kreatywne społeczności wirtualnych w crowdsourcingu

181

społeczności wirtualnych z takimi kompetencjami są zbyteczni w crowdsourcingu. Mówi
się, że im więcej w crowdsourcingu osób dysponujących różnymi zasobami wiedzy, tym
większa szansa na jego powodzenie. Niemniej jednak osoby kreatywne należy zaangażować
w początkowych fazach crowdsourcingu, tj. przygotowania, generowania oraz oceny. Kompetencje kreatywne w crowdsourcingu są niezbędne w sytuacji, gdy organizacja musi zidentyfikować problem i podjąć decyzję, czy i w jakim zakresie powierzyć zadanie społeczności
wirtualnej40. Najlepiej, aby robiła to w konsultacji z tymi społecznościami. Natomiast w fazie
inicjacji czy wdrożenia udział takich osób wydaje się zbędny.
Umiejętności, oprócz wiedzy, stanowią jeden z elementów kompetencji kreatywnych.
Wskazuje się przede wszystkim na umiejętności w zakresie zastosowania wiedzy do rozwiązania nowych problemów, generowania dużej liczby oryginalnych pomysłów, wyboru optymalnego rozwiązania, ale także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Niemniej jednak
cenne w crowdsourcingu jest zróżnicowanie – im więcej osób dysponujących odmiennymi
umiejętnościami, tym większe jest prawdopodobieństwo wypracowania nieszablonowych rozwiązań. Potwierdzają tę obserwację wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie „Nature”,
które wskazują, że wydajność grupy w wielu zadaniach wymagających kreatywności można
wytłumaczyć czynnikiem kolektywnej inteligencji41. W skrócie, działania poszczególnych
osób w grupie mają większą wartość, niż gdyby ona działała w pojedynkę. Zakłada się, że
poszczególni członkowie grupy tworzą całość, która jest bytem inteligentnym, samosterującym i posiadającym jeden umysł42. Zaproponowanie kolektywnej pracy nad zadaniem może
zatem zwiększyć efektywność czy wydajność całego przedsięwzięcia. Tym samym platformy
crowdsourcingowe powinny umożliwiać poszczególnym członkom społeczności wirtualnej
wchodzenie w interakcje. Dokonany przez autorkę przegląd platform crowdsourcingowych
wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wskazuje jednak, że zorientowane są one na pracę indywidualną43.
Trzecim elementem kreatywnych kompetencji są skłonności. W literaturze wskazuje
się, że skłonność rozumiana jest jako pewna predyspozycja czy cecha, mająca duże znaczenie w kreatywności44. W szczególności istotne są tutaj skłonności do ponoszenia ryzyka,
zmian, fantazjowania, eksperymentowania oraz trwania przy swojej opinii, nawet jeśli jest

40

T. W. Malone, R. Laubacher, C. N. Dellarocas, Harnessing Crowds: Mapping the Genome of Collective Intelligence, „MIT Sloan Research Paper” 2009, nr 4732–09.
41 A. W. Woolley, C. F. Chabris, A. Pentland, N. Hashmi, T. W. Malone, Evidence for a Collective Intelligence
Factor in the Performance of Human Groups, „Science” 2010, nr 330, s. 686–688.
42 P. Levy, Collective Intelligence, Plenium Trade, New York, London 1997.
43 R. Lenart-Gansiniec, Możliwości i ograniczenia wykorzystywania crowdsourcingu przez jednostki samorządu
terytorialnego, „Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo.Konsumpcja.Marketing” 2017, nr 3 (368), t. I, rocznik 63 (LXIII), s. 223–233.
44 A. Combs, S. Krippner S., Structures of Consciousness and Creativity: Opening the Doors of Perception, w: Everyday Creativity and New Views of Human Nature, red. R. Richards, „American Psychological Association” 2007,
Washington, s. 131–149; T. Zausner, When Walls Become Doorways: Creativity and the Transforming Illness, Harmony, New York 2007.
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ona odmienna od innych45. Ponadto R. Richards46 wskazuje również na intensywność angażowania się nowe, złożone i trudne wyzwania, elastyczność, szczegółowość, systemowość,
dociekliwość, ciekawość, refleksyjność, zaangażowanie oraz płynność – ta ostatnia odznacza się tworzeniem wielu pomysłów dotyczących danego problemu.
Po czwarte, motywacja wewnętrzna. Badania T. Amabile potwierdziły, że zlecanie ludziom
zadań, które lubią, wyzwala w nich kreatywność. Natomiast motywacja zewnętrzna w postaci
nagród czy wynagrodzenia powoduje marazm i niechęć do pracy. Potwierdzają to ustalenia
G. D. Micka i S. Fourniera, zgodnie z którymi nadmierna motywacja społeczności wirtualnej do współtworzenia może wywołać u niej bierność, frustrację, działania szkodliwe oraz
brak chęci współpracy47. W crowdsourcingu potrzeba satysfakcji, budowania własnej reputacji oraz chęć zabawy48 jest ważniejsza od motywacji finansowych.
Podsumowując, można ogólnie stwierdzić, że kompetencje kreatywne są istotne w crowd
sourcingu – pozwalają na wprowadzanie zmian, innowacji, nowych alternatyw w stosunku
do zwykłych odpowiedzi lub rozwiązań oraz łączenie starych idei z nowymi perspektywami.
Chodzi przede wszystkim o pierwiastek nowości, odnoszący się do obiektywnej nowości dla
wszystkich ludzi w kontekście społecznym.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych rozważań na temat istoty i przejawów kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych, biorących udział w crowdsourcingu, można wyciągnąć
kilka wniosków.
1. Kompetencje kreatywne są pojęciem trudnym do zdefiniowania. Wynika to z faktu, że
odnoszą się do osobistych stylów myślenia, ekspresji artystycznej, talentu, wrażliwości
oraz inspiracji. Zazwyczaj zestawiane są z kreatywnością. W tym ujęciu kreatywność
przejawia się w gotowości i umiejętności formułowania nowych problemów, tworzenia
innowacyjnych rozwiązań. Kompetencje kreatywne stanowią wypadkową wiedzy, umiejętności, zdolności, skłonności oraz motywacji do generowania pomysłów nowych, oryginalnych, przydatnych oraz efektywnych w sensie skuteczności i siły przebicia.
2. Jedną z kluczowych korzyści z crowdsourcingu dla organizacji można uznać dostęp do
nieograniczonych pokładów wiedzy i kreatywności, które znajdują się w społecznościach
wirtualnych. Pozornie mogłoby się wydawać, że ze względu na specyfikę crowdsourcingu
45

M. A. Runco, Creativity, „Annual Review of Psychology” 2004, vol. 55, nr 1, s. 657–687.
R. Richards, Everyday Creativity and the Arts, „World Futures” 2007, vol. 63, nr 7, s. 500–525; R. Richards,
Frank Barron and the Study of Creativity: A Voice that Lives on, „Journal of Humanistic Psychology” 2006, vol. 46,
nr 3, s. 352–370.
47 G. D. Mick, S. Fournier, Paradoxes of Technology: Consumer Cognizances Emotions and Coping Strategies,
„Journal of Consumer Research” 1998, nr 25, s. 123–142.
48 O. Stewart, J. M. Huerta, M. Sader, Designing Crowdsourcing Community for the Enterprise, Proceedings of
the ACM SIGKDD Workshop on Human Computation 2009, s. 50–53.
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pożądany jest udział w nim osób tylko i wyłącznie posiadających kreatywne kompetencje.
Praktyka jednak mówi co innego. Parafrazując stwierdzenie „każdy nadmiar szkodzi”,
można stwierdzić, że zbyt wiele osób posiadających takie kompetencje może zniechęcić
pozostałych do kreowania i przesyłania pomysłów.
3. Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że w crowdsourcingu ważne jest zróżnicowanie – im więcej osób dysponujących odmiennymi umiejętnościami i kompetencjami, tym zwiększa się prawdopodobieństwo wypracowania nieszablonowych rozwiązań.
4. Jak wskazuje literatura, kompetencje kreatywne w crowdsourcingu są niezbędne w początkowych jego etapach: gdy organizacja musi zidentyfikować problem i podjąć decyzję, czy
i w jakim zakresie powierzyć zadanie społeczności wirtualnej.
Należy jednak podkreślić, że mimo prac teoretycznych i empirycznych dotychczasowy
dorobek badawczy w zakresie kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnej cechuje
fragmentaryczność. Wciąż brakuje opracowań oraz badań w tym zakresie, które pokażą
istotę i przejawy kompetencji kreatywnych w crowdsourcingu. Oznacza to, że pojawia się
potrzeba prowadzenia dalszych badań w zakresie kompetencji kreatywnych społeczności
wirtualnych, z uwzględnieniem mechanizmów ich identyfikowania i diagnozowania. Jest
to o tyle ważne, że przekazywane do społeczności wirtualnych zadania crowdsourcingowe
muszą mieć dobrze zdefiniowaną grupę docelową49.
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Creative Competence of Virtual Communities in Crowdsourcing
Summary
In search of a competitive advantage, organisations reach for new sources of knowledge and layers of
creativity, frequently found in virtual communities. Crowdsourcing platforms, which facilitate contact and communication with these communities, are becoming increasingly important. It is said that
crowdsourcing is a tool to search for creative solutions. The aim of the article is to present the idea of
creative competences of virtual communities participating in crowdsourcing. The considerations also
focus on the signs of creative competences of virtual communities and their significance for the success of crowdsourcing initiatives. Although crowdsourcing enjoys a growing interest of researchers,
the problem of creativity of virtual communities has not been well examined yet.
Keywords: crowdsourcing, creative competence, virtual communities
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Kreatywność i twórcze współdziałanie
w sektorze turystycznym1

Streszczenie
Ważną cechą szybko rozwijającego się sektora turystyki jest kreatywność oraz twórcze współdziałanie w tworzeniu wyjątkowych doznań i doświadczeń, celem spełnienia wciąż rosnących oczekiwań,
coraz bardziej świadomych turystów. Element kreatywności może znacząco podnieść wartość oferty
turystycznej, co z kolei może stać się narzędziem strategicznym zarządzania destynacjami oraz osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej. W takim ujęciu znaczenia nabiera koncepcja tzw. gospodarki
doznań (ang. experience economy), zyskująca rosnące zainteresowanie zarówno wśród polskich, jak
i zagranicznych badaczy. Natomiast wyrazem jej adaptacji w sektorze turystycznym stała się tzw. turystyka doświadczeń (ang. experience tourism). W artykule skoncentrowano uwagę na kreatywnych
inicjatywach – w tym w szczególności na twórczym współdziałaniu – podejmowanych w sektorze turystycznym. Celem artykułu jest egzemplifikacja kreatywnych aktywności, związanych z rozwojem gospodarki doznań w omawianym sektorze, a także przedstawienie płynących z nich korzyści. Wnioski

1

Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2014/13/B/HS4/01615).
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sformułowano na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród
przedsiębiorców turystycznych w różnych regionach Polski.
Słowa kluczowe: kreatywność, twórcze współdziałanie, gospodarka doznań, turystyka doświadczeń
Kody klasyfikacji JEL: Z32, Y80, M29

1. Wprowadzenie
Koncepcja tzw. gospodarki doznań2 (ang. experience economy) zyskuje rosnące zainteresowanie zarówno wśród polskich3, jak i zagranicznych badaczy4. Natomiast przejawem jej
adaptacji w sektorze turystycznym jest tzw. turystyka doświadczeń (ang. experience tourism)5.
Badacze podkreślają bowiem, że współcześnie liczy się odkrywanie nowych przestrzeni turystycznych, które mają zapewnić unikatowe, pełne emocji doznania. Mówi się o „nowej turystyce”, określanej neologizmem edutainment6, która ma stanowić swoistą „fabrykę” doznań
i wrażeń, umiejętnie łącząc 3 elementy, tj.: education (edukacja, kształcenie, wychowanie),
entertainment (rozrywka, uciecha, przedstawienie) oraz excitement (podniecenie, podekscytowanie, emocje)7.
Gospodarka doznań jest określana jako megatrend8, tj. społeczna tendencja, wynikająca ze zwiększającego się zapotrzebowania na doznania per se9. Wynika to z faktu, że coraz
ważniejsza dla współczesnej gospodarki staje się kreatywność oraz twórcze współdziałanie w tworzeniu doznań i doświadczeń dla celów spełnienia wciąż rosnących oczekiwań,
coraz bardziej świadomych klientów, a w analizowanym ujęciu – turystów. W opracowaniu

2 W literaturze polskiej funkcjonuje również „ekonomia doświadczeń” czy „gospodarka doświadczeń”. Na
podstawie Słownika języka polskiego, Encyklopedii popularnej oraz Samuelsona i Nordhausa (1998) można stwierdzić, iż „doznawać” oznacza bycie podmiotem przeżywania wrażenia fizycznego lub psychicznego; odczuwać,
czuć, przeżywać, doświadczać; a „doświadczać” – zdobywać ogół wiadomości na podstawie obserwacji i przeżyć,
znajomości życia, rzeczy i ludzi; to całokształt procesu przetwarzania rzeczywistości lub ogół postrzeganych faktów. Wobec powyższego można wnioskować, że doznanie jest bezpośrednie, natomiast doświadczanie wymaga
dodatkowych refleksji, łącząc doznania z elementami o charakterze kognitywnym. Natomiast uznając, że angielskie określenie economy odnosi się do gospodarki, nie zaś do ekonomii jako nauki (ang. economics), autorki decydują się na posługiwanie terminem „gospodarka doznań”.
3 Zob.: Marciszewska 2010; Niezgoda 2010, 2013; Stasiak 2013; Żemła 2014.
4 Zob.: Williams, Soutar 2000; Uriely 2005; Scott i in. 2012; Murray, Kline 2015.
5 Zob.: Buhalis, Amaranggana 2015; Robinson, Picard 2016.
6 J. Kaczmarek, M. Paluch, Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna – wstęp do dyskusji, „Turystyka
Kulturowa” 2015, nr 7, s. 30.
7 D. Wójcik, Gospodarka doznań a sektory kreatywne w dobie innowacji technologicznych na przykładzie sektora turystycznego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2017, nr 156, s. 25–50.
8 Por.: J. M. Lund, A. P. Nielsen, L. Goldschmidt, T. Martinsen, The Factory of Feelings. Experience Economy
in Danish, Børsens Forlag, Copenhagen 2005; M. Majchrzak, Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna
przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 1, s. 27–35.
9 D. Wójcik, Gospodarka…, op.cit.
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skoncentrowano zatem uwagę na kreatywnych inicjatywach – w tym twórczym współdziałaniu – podejmowanych w turystyce.
Celem artykułu jest egzemplifikacja kreatywnych aktywności, związanych z rozwojem
gospodarki doznań w sektorze turystycznym, a także przedstawienie płynących z nich korzyści – zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i dla całych obszarów turystycznych. Wnioski
sformułowano na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych
wśród przedsiębiorców turystycznych w różnych regionach Polski.

2. Gospodarka doznań w świetle rozwoju sektora turystycznego
Chociaż wydaje się, że w tworzeniu oferty turystycznej doznania stanowią istotny
aspekt, to w literaturze światowej szerszy ich kontekst pojawił się dopiero po ukazaniu się
pierwszych publikacji B. J. Pine’a II i J. H. Gilmore’a, tj. w latach 90. ub. stulecia. Natomiast
pozycje nawiązujące do koncepcji turystyki doświadczeń pojawiły się na początku obecnego stulecia10. Autorzy wprowadzili pojęcie „gospodarki doznań” oraz zwrócili uwagę
na istotność dostrzegania nowego „produktu” na rynku, tj. osobistych doświadczeń11, rozpatrywanych jako czwartą – po surowcach, towarach i usługach – formę oferty w gospodarce12. Jednocześnie M. Hutter zdefiniował dobra doznaniowe jako dobra symboliczne,
zawierające elementy pobudzające wyobraźnię, zaskakujące oraz wywołujące chęć powtórzenia doznania13.
Celem omawianej gospodarki jest zatem kreowanie doznań i doświadczeń, a jej „produktem” – zapadające głęboko w pamięć wspomnienia, które powinny uzupełniać kompletną
ofertę14. Zatem gospodarkę doznań w sektorze turystycznym można odnieść do kreowania
doświadczeń, utrwalanych w pamięci turysty jako indywidualne emocje i wrażenia15, związane z wizytą w danym miejscu. Turyści bowiem nie tylko zgłaszają chęć doświadczania
ciekawych przeżyć, lecz także gotowi są za nie płacić. Ponadto są skłonni zapłacić więcej,
jeżeli tylko pojawi się możliwość poznania nowych rzeczy oraz przeżywania nowych przygód16. Doznawanie powinno wiązać się także z chęcią uczestnictwa, połączonego z wyjątkowością miejsca, a doznaniom powinno towarzyszyć poczucie autentyczności. Zatem oferta
10

B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczenia, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 12.
B. J. Pine II, J. H. Gilmore, Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review” 1998, July–
–August.
12 B. J. Pine II, J. H. Gilmore, The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 2.
13 M. Hutter, Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, w: Ekonomia kultury. Od teorii do praktyki,
red. B. Jung, Instytut Adama Mickiewicza & Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
14 L. Carbone, Clued in: How to keep customers coming back again and again, FT Press, N. J. 2004, s. 28.
15 B. Marciszewska, Produkt…, op.cit., s. 15.
16 Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, red. S. Szultka, Polska Agencja Rozwoju
i Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, s. 73–74.
11
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turystyczna powinna cechować się niebanalnym charakterem, bazując na kreatywności17,
w tym wykorzystywać elementy tożsamości danego miejsca (np. elementy kultury, niezniekształconej przez powszechny konsumpcjonizm czy dążenie do szybkiego generowania zysku).

3. Kreatywność i twórcze współdziałanie w sektorze turystycznym
– znaczenie, przejawy, korzyści
Elementy kreatywne wykorzystywane są w procesie angażowania turystów poprzez uczenie
się, poznawanie sztuki, kultury, tradycji czy dziedzictwa danego miejsca18. Sama kreatywność
natomiast oznacza posiadanie inwencji i pomysłowości oraz wykraczanie poza tradycyjne
sposoby poznawania i tworzenia19. Pozwala kreować niepowtarzalną atmosferę miejsc (łac.
genius loci), co z kolei w dalszej perspektywie generuje większy ruch turystyczny20. Oznacza
to, że w sektorze turystycznym przejawem kreatywności są wszelkie aktywności, wykraczające poza przyjęte schematy, konwencjonalne ramy i sztampowe rozwiązania.
Współcześnie liczy się bowiem odkrywanie rzeczy nowych oraz zapewnianie niepowtarzalnych, a nawet ekstremalnych, przeżyć, niejednokrotnie dających wręcz przerażające
doznania. Wskazuje na to chociażby rosnąca popularność tzw. poverty tourism, czy slum
tourism – zwiedzania najuboższych regionów i dzielnic świata lub tanatoturystyka – zwiedzanie miejsc upamiętniających śmierć21. Coraz bardziej rozwija się także turystyka etniczna,
bazująca m.in. na egzotyce czy odmienności kulturowej22.
Kreatywność może przejawiać się w unikatowym sposobie świadczenia usług z elementem
zaskoczenia (niespodzianki) czy w komponowaniu wyróżniającej i ciekawszej oferty turystycznej. W związku z tym znaczenia nabiera także twórcze współdziałanie, podejmowane
przez podmioty reprezentujące podaż turystyczną. Może ono polegać np. na współpracy przy
szlakach tematycznych (np. kulinarnych), organizacji festiwali, wspólnym promowaniu obszarów turystycznych z wykorzystaniem charakterystycznych obiektów, wzorów czy motywów,
związanych z danym miejscem (np. domy o nietypowej architekturze), a także na budowaniu
spójnego i ciekawego wizerunku, np. przy wykorzystaniu wyróżniającego się wzornictwa.

17

D. Wójcik, Gospodarka…, op.cit.
Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism. Discussion Report of the Planning Meeting for 2008
International Conference on Creative Tourism, UNESCO Creative Cities, New Mexico 2006.
19 H. H. Chartrand, Creativity and Competitiveness: Art in the Information Economy, „Arts Bulletin” 1990,
no. 15 (1), s. 1–2.
20 T. Stryjakiewicz, Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka, „Krajobraz a Turystyka”,
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2010, s. 52.
21 K. Buczkowska, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, w: Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2009, s. 81–94; D. Wójcik, Gospodarka…, op.cit.
22 D. Wójcik, Gospodarka…, op.cit.
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Zyskujące na znaczeniu doznania, emocje oraz doświadczenia, związane z danym miejscem23, rozwijają także kreatywność i osobowość samego turysty24. W turystyce mamy
bowiem do czynienia z twórczą aktywnością turystów. W kontekście gospodarki doznań
można dostrzec swoistą wzajemność pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi a turystami,
w odniesieniu do angażowania się tych drugich w tworzenie oferty czy ogólniej – wspólnej przestrzeni, w której powstają doświadczenia25. Przedsiębiorcy turystyczni mogą zatem
stwarzać warunki dla kreatywnych zachowań turystów26. Z kolei taka forma kreatywnego
współtworzenia nawiązuje wprost do kreatywności jako otwartej postawy przedsiębiorców
turystycznych na bodźce płynące z otoczenia, a także dostrzegania pojawiających się możliwości dla tworzenia nowych wartości.
Można wskazać kilka korzyści, płynących z kreatywności w rozwoju gospodarki doznań
w turystyce, tj.27: (1) generowanie wartości dodanej do oferty turystycznej, gdzie kreatywność
umożliwia destynacjom implementację nowych usług i produktów turystycznych w stosunkowo krótkim czasie, co z kolei może przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej;
(2) tworzenie dynamicznej i elastycznej oferty, zawierającej elementy kreatywne, niezależne
od infrastruktury turystycznej, np. przez wprowadzenie ciekawej narracji dla danego miejsca; (3) tworzenie wartości ekonomicznej i kulturowej miejsca; (4) ograniczanie sezonowości
przez budowanie ciekawej i trudnej do imitacji oferty, bazującej na zasobach niematerialnych, tj. widoku, atmosferze miejsca, co z kolei pozwala tworzyć unikalne więzi z turystami,
a na ich podstawie także przewagę konkurencyjną konkretnych podmiotów czy całych destynacji; (5) budowanie tożsamości miejsca przez integrację oraz zaangażowanie społeczności
lokalnej dla rozwoju miejscowej kultury i tradycji.
Oznacza to, że kreatywność oraz twórcze współdziałanie mają w sektorze turystycznym
potencjał synergiczny, wykraczający poza prostą sumę tych elementów. Elementy te, połączone
wspólną ideą i narracją miejsca, łącznie tworzą całościowy produkt, zapewniający „głębokie”
doświadczanie. Taki produkt generuje nową wartość i umożliwia nie tylko angażowanie, lecz
także wręcz swoiste „zanurzenie” turysty w specyfice danego miejsca.

23 P. Idziak, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, w: Kultura i turystyka – wspólnie
zyskać!, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2009, s. 219–237.
24 A. Stasiak, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm” 2013, nr 23/1.
25 N. MacLeod, D. Hayes, A. Slater, Reading the Landscape: The Development of a Typology of Literary Trails that
Incorporate an Experiential Design Perspective, „Journal of Hospitality Marketing & Management” 2009, no. 18,
154–172.
26 E. Dziedzic, J. Kaczmarek, Turystyka w gospodarce kreatywnej, „Folia Turistica/Akademia Wychowania
Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie: Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce” 2016, nr 41, s. 137–163.
27 G. Richards, J. Wilson, Developing Creativity in Tourist Experiences: A Solution to the Serial Reproduction
of Culture?, „Tourism Management” 2006, no. 27 (6), s. 1209–1223; N. MacLeod, D. Hayes, A. Slater, Reading…,
op.cit.; Tourism and the Creative Economy, OECD, Paris 2014; H. C. Andersen, M. Robinson, Literature and Tourism: Essays in the Reading and Writing of Tourism, Thomson International, London 2002; A. Williams, Tourism
and Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2006, no. 18 (6), s. 482–495.
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3.1. Metodyka badań empirycznych
W artykule zaprezentowano wyniki jakościowych badań eksploracyjnych. Ten typ badań
pozwala zidentyfikować oraz opisać nowe koncepcje, kategorie czy relacje28, a także jest
szczególnie użyteczny w przypadku niewystarczających podstaw teoretycznych dla pełnego
wyjaśnienia badanego zjawiska29. Badania eksploracyjne pozwalają ponadto zbudować teorię
lub lepiej zrozumieć badane zjawisko, stanowiąc punkt wyjścia do kolejnego etapu procesu
badawczego, tj. badań ilościowych30.
W badaniu wykorzystano narzędzie półstrukturyzowanego, pogłębionego indywidualnego wywiadu bezpośredniego (12 wywiadów) oraz telefonicznego (4 wywiady). Wywiady
telefoniczne wybrano na prośbę rozmówców, którzy wskazali tę formę komunikacji jako przez
nich preferowaną. Przed wywiadami właściwymi zostały przeprowadzone dwa wywiady pilotażowe, dla celów doprecyzowania narzędzia badawczego. Rozmówcami byli przedsiębiorcy,
oferujący profesjonalne usługi w sektorze turystycznym (m.in. reprezentanci gastronomii,
hotelarstwa, atrakcji turystycznych, touroperatorzy).
Dobór rozmówców był celowy. Założono, że rozmówcy musieli: (1) reprezentować istotne
usługi i atrakcje turystyczne w każdym z województw; (2) prowadzić działalność zarówno
w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, dla celów dokonania porównań;
(3) reprezentować zróżnicowany typ działalności (w odniesieniu do jej rodzaju: atrakcje,
zakwaterowanie, gastronomia, przewodnicy itp.; wielkości; czasu prowadzenia działalności itp.). Rozmówcy byli właścicielami lub menadżerami w swoich przedsiębiorstwach oraz
należeli do lokalnych organizacji turystycznych, a zatem stanowili przedstawicieli różnych
form podejmowania współpracy, mających na celu rozwój turystyki na danym obszarze31.
Przeciętny czas trwania wywiadów wynosił około godziny. Wywiady były nagrywane,
a po ich zakończeniu sporządzano notatki terenowe. Po zebraniu danych dokonano transkrypcji
wywiadów. Dla każdego wywiadu stworzono karty rozmówców, a następnie dokonano kodowania wywiadów przy wykorzystaniu oprogramowania Atlas.ti v.7.0. Kody dotyczyły następujących kategorii: (1) przejawy kreatywności (w tym twórczego współdziałania) w rozwoju
gospodarki doznań w sektorze turystycznym; (2) stymulowania twórczego współdziałania,
dzięki rozwojowi gospodarki doznań w sektorze turystycznym; oraz (3) korzyści kreatywności w rozwoju gospodarki doznań w sektorze turystycznym. Ostatni etap analizy polegał
na interpretacji otrzymanych wyników w konfrontacji z literaturą.
28

D. A. Gioia, K. G. Corley, A. L. Hamilton, Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research Notes on the Gioia
Methodology, „Organizational Research Methods” 2013, no. 16 (1), s. 15–31.
29 M. E. Graebner, J. A. Martin, P. T. Roundy, Qualitative Data: Cooking without a Recipe, „Strategic Organization” 2012, no. 10 (3), s. 276–284.
30 N. Siggelkow, Persuasion with Case Studies, „Academy of Management Journal” 2007, no. 50 (1), s. 20–24.
31 Współpraca stanowiła jeden z głównych elementów badań (przeprowadzonych w 2016 r.) projektu badawczego, którego wyniki selektywnie przedstawiono w opracowaniu.
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3.2. Wyniki badań
Jak wynika z badań, przedsiębiorcy są świadomi faktu, iż turyści poszukują wyjątkowych
doznań, wrażeń i doświadczeń, będąc coraz bardziej wymagającymi i świadomymi możliwości aktywnego uczestnictwa i zaangażowania, jakie daje współczesna turystyka:
„Tak naprawdę praktycznie każda reklama wycieczki unika już słów takich jak discover,
a bardziej używa takich słów jak experience. I wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że
przedsiębiorcy też się orientują, że turyści potrzebują takich bodźców dla różnych zmysłów,
czyli że nie tylko posłuchać i zobaczyć, ale też dotknąć, spróbować, przeżyć”. [i16]
Rozmówcy przedstawiali wiele przykładów, wskazujących na znaczenie kreatywności
zarówno w rozwoju oferty turystycznej, jak i całego obszaru turystycznego. Podawali liczne
przykłady, ukazujące szanse, płynące z włączania do oferty turystycznej elementów kreatywnych, stanowiących nową wartość dla współczesnego turysty:
„(…) taka chęć stania się chociażby na wakacje, przez moment wakacji, częścią tego nowego kolorytu, w którym się w tej chwili przebywa. I na pewno ma to duży, duży wpływ i chyba troszeczkę
kształtując tę ofertę turystyczną, podświadomie gdzieś o tym myślimy. Bo myślę, że nie bez kozery
powstają regionalne restauracje czy powstają…, tak jak u nas w tej chwili sprzedaje jedna z restauracji na terenie kompleksu w związku może z innym wydarzeniem (…) wszelkie gadżety, czy
piwo, czy wino «Złoty Pociąg»”. [i13]

Rozmówcy odnosili się do przykładów różnych typów turystyki. Nawiązywali m.in. do
turystyki ekstremalnej, czy tanatoturystyki. W tanatoturystyce, na przykład, doznania wiążą
się z adrenaliną, która powstaje dzięki uruchomieniu wyobraźni, a bodźcem uruchamiającym
są najczęściej obrazy, świadczące o traumatycznych wydarzeniach, jakie wystąpiły w danym
miejscu i czasie32. Przykład mogą tu stanowić wycieczki, organizowane np. w rejon Czarnobyla po wybuchu reaktora jądrowego:
„(…) wydaje mi się, tę podróż muszą przeżyć, tak jakby bardziej trampingowo niż, tak powiedzmy,
kupił gotowy produkt – wsiadł – pojechał – wrócił (…) chociażby nasz sztandarowy produkt w tym
roku – Czarnobyl Tour. Jest to 4‑dniowa wycieczka do Czarnobyla (…) no i jest dosyć duże zainteresowanie tą wycieczką, miejsca są wyprzedane, no na 2–3 miesiące naprzód (…) No wydaje mi
się, że to jest turystyka doświadczeń, bo tam nie ma co zwiedzać – to jest to!”. [i10]

Rozmówcy odnosili się także do turystyki kulinarnej, czy enoturystyki oraz do angażowania turysty w proces konsumpcji, a nawet produkcji czy serwowania danego produktu
czy usługi:
„W mojej branży powstają też specjalne hotele (…) oparte na enoturystyce, np. na winie”. [i5]
32

K. Kondrat, Granice innowacyjności w turystyce współczesnej z perspektywy kulturoznawczej, w: Dynamika
przemian rynku turystycznego, red. Z. Kruczek, W. Banasik, MSiT, Warszawa 2014, s. 83–96.
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„Powstają nowe agroturystyki i miejsca, które są oparte właśnie o produkty – i to głównie żywieniowe – przy jakichś polach, czy też, nie wiem – przy sadach, przy miejscach, gdzie rośnie winogrono. Jednocześnie to jest wszystko przerabiane i tworzony produkt, a człowiek, który przyjeżdża,
może być zaangażowany”. [i8]
„Powstające sieci winiarzy na Podkarpaciu, nazywają się Winiarze Podkarpacia, więc oni udostępniają coś podobnego, coraz więcej jest tych turystów świadomych (…). Coraz więcej jest warsztatów wypiekania chleba, tworzenia ceramiki lub choćby nawet uczestnictwa w przygotowaniu
posiłków lokalnych”. [i14]
„Turystyka kulinarna, (…) Smaki Roztocza, gdzie klienci mogą w ciągu jednodniowej wycieczki
spróbować lokalnie wytwarzanego wina, zwiedzić winnice, spróbować bardzo dobrych i wysoko
cenionych miodów roztoczańskich. Mogą spróbować dań typowo lokalnych, (…) no generalnie
chodzi o nastawienie się na poznawanie regionu podniebieniem”. [i10]
„R33: Ludzie są zachwyceni np. nie wiem, noclegiem w takim pokoju w pałacu, nie? Gdzie jest,
no wie Pan, (…) ja wiem… też chcemy wrócić tak jakby do jakiejś tam, nie wiem, dawnej tradycji. Trochę już jesteśmy chyba zmęczeni, wie Pan, tylko kompaktowym hotelikiem (…). Bo u nas
każdy pokój jest inny, bo ma inny wymiar, bo takie są, wie Pan, takie są tutaj uwarunkowania architektoniczne, nie? (…) Ludzie mają też taką skłonność, tak jakby chętnie wracają do tego, co
kiedyś… no próbują tego, jak to kiedyś było.
M34: Historii skosztować”. [i2]

Rozmówcy podkreślali jednocześnie, że rozwój gospodarki doznań w sektorze turystycznym stymuluje do podejmowania twórczej współpracy przedsiębiorców, chcących sprostać
oczekiwaniom współczesnego turysty:
„M: Mhm. A czy z kolei ten aspekt związany z tą turystyką doświadczeń może w pewien sposób
motywować do podejmowania współpracy przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej?
Czy to nie wpływa?
R: Myślę, że tu w o wiele większym stopniu, dlatego, że w przypadku tego typu podejścia, wydaje
mi się, że istotne jest też takie różnicowanie tych doświadczeń. Że to nie może być tylko i wyłącznie cały czas ten sam bodziec, że tak powiem. Czyli wydaje mi się, że to też zmierza, właściwie
to wymusza tego typu podejście – proponowanie różnych rzeczy.
M: Czyli wzbogacanie oferty.
R: Czyli tutaj czy jazda na rowerze, a tu jedzenie, tu słuchanie, a tutaj lepienie itd. I to sprawia, że
chyba jest większe pole do współpracy dla różnych przedsiębiorców, którzy mogą po prostu korzystać ze swoich ofert nawzajem i próbować skleić jakiś pakiet tego”. [i16]

33
34

R oznacza rozmówcę.
M oznacza moderatora.
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4. Podsumowanie
Badania pokazały, że kreatywność w rozwoju gospodarki doznań w sektorze turystycznym zyskuje na znaczeniu. Rozwój gospodarki doznań stanowi nie tylko wyzwanie, ale także
ogromną szansę dla dalszego rozwoju turystyki35. Wydaje się zatem, że przedsiębiorcy, którzy potrafią kreować ciekawą ofertę turystyczną, wzbogacać „zwykłe” usługi o wyjątkowe
doznania i doświadczenia, a także angażować się w twórcze współdziałanie, mogą osiągnąć
trwałą przewagę konkurencyjną36.
Współczesna turystyka w coraz większym stopniu opiera konkurencyjność oferty na tzw. elementach „miękkich”, a wykorzystanie ich potencjału wymaga podejmowania współpracy37.
Wydaje się zatem, że kreatywność oraz twórcze współtworzenie mogą stanowić uzupełnienie dotychczasowego produktu turystycznego, zwłaszcza tych destynacji, które mają mocno
ograniczone zasoby, np. finansowe. Jak pokazały przedstawione przykłady, dzięki twórczej
współpracy można budować ciekawszą ofertę, kreując wyjątkowe doznania dla turystów, bez
konieczności angażowania znacznych środków finansowych.
Ponadto ważne wydaje się także umożliwienie turystom aktywnego angażowania się
w kreowanie indywidualnych doznań38. Oznacza to w praktyce przesunięcie środka ciężkości
ze standaryzowanych produktów turystycznych na zindywidualizowane, tworzone z udziałem turystów. Kreowanie doświadczeń stanowi zatem element o dużym potencjale dla rozwoju nie tylko indywidualnych przedsiębiorców, lecz także całych destynacji.
W takim ujęciu pojawia się potrzeba szerszego rozpoznania zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych implikacji gospodarki doznań w sektorze turystycznym, w tym m.in.: identyfikacji rodzajów kreatywnych aktywności, podejmowanych zarówno indywidualnie, jak
i wspólnie przez kilku przedsiębiorców. Rekomenduje się zatem postawienie bardziej szczegółowych pytań badawczych oraz hipotez, co przyczyni się do szerszego rozpoznania działań
kreatywnych wśród przedsiębiorców turystycznych, możliwości ich twórczego współdziałania, a także efektów i wpływu tych działań na cały sektor turystyczny.

35

D. Wójcik, Gospodarka…, op.cit.
A. Stasiak, Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, Wrocław 2015, s. 332–347.
37 E. Dziedzic, J. Kaczmarek, Turystyka…, op.cit.
38 M. Nowacki, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, w: Kultura i turystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego, Łódź 2011, s. 11–28.
36
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Creativity and creative cooperation in the tourism sector
Summary
An important feature of the rapidly growing tourism sector is creativity and creative cooperation
in creating unique experiences, in order to meet still growing expectations of more and more conscious tourists. The creativity component can significantly increase the value of the tourist offer, which
in turn may become a strategic tool for managing destinations and achieving a sustainable competitive
advantage. On this point, the concept of the experience economy is getting importance and increasing interest of both Polish and foreign researchers. At the same time, its adaptation into the tourism
sector represents the concept of the experience tourism. The study focuses on creative initiatives – including creative cooperation – undertaken in the tourism sector. The aim of the article is to exemplify
creative activities related to the development of the experience economy in the tourism sector, as well
as to present their benefits. Findings were formulated on the basis of individual in-depth interviews,
conducted among tourism entrepreneurs in various regions of Poland.
Keywords: creativity, creative cooperation, experience economy, experience tourism

