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Wprowadzenie 

Problematyka twórczości, rozpatrywanej jako element potencjału ludzkiego1, 
ma ugruntowane podłoże teoretyczne (Dereń, Skonieczny, 2016; Lipka, 2012, s. 11–
35; Nęcka, 2001; Tokarz, 2005). Rozwijanie twórczości – rozumianej jako zdolność 
kreowania rzeczy nowych – lokuje się obecnie wśród doniosłych problemów, przede 
wszystkim tych organizacji (instytucji, przedsiębiorstw), które upatrują szans roz-
woju albo przetrwania w „byciu innowacyjnym”. Z drugiej strony warto przytoczyć 
pogląd Pocztowskiego (2008, s. 320), że odpowiedzialność za karierę jest obecnie 
przenoszona z pracodawcy na pracownika. To pracobiorca musi mieć jej wizję i po-
dejmować działania sprzyjające realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Wśród badaczy utrwalił się już pogląd, że inicjowanie i rozwijanie procesów 
innowacyjnych, wymaga umiejętności zapewnienia sobie dostępu do ludzi twór-
czych. Świadome kształtowanie twórczego potencjału organizacji musi znaleźć od-
zwierciedlenie w jej polityce personalnej (Pietroń-Pyszczek, 2010, s. 163–165). Cho-
dzi o celowe i przemyślane działania w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich, 
jak również ich kształtowania i wykorzystywania. Na plan pierwszy wysuwa się ko-
nieczność tworzenia takiego środowiska pracy i jej klimatu, by umożliwić pracow-
nikom warunki do szeroko rozumianego doskonalenia. Chodzi tutaj m.in. o moż-
liwość doskonalenia technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów 
poprzez szkolenia i treningi dostosowane do potrzeb określonego przedsiębiorstwa. 
Osoby zainteresowane tworzeniem innowacji muszą mieć łatwy i szybki dostęp do 
dużej ilości wiedzy. Niezbędne jest przy tym odpowiednie zarządzanie wiedzą, ze 
szczególnym uwzględnieniem wiedzy ukrytej (cichej). W tym aspekcie wyraźnie 
uwidocznia się miejsce na podejmowanie i promowanie inicjatyw mentoringowych. 

Według badań Marka A. Runco ujawnianie się i rozwijanie nowych pomysłów 
(idei) – a więc efektów twórczości – wymaga zapewnienia odpowiednich, sprzyja-
jących warunków. Chodzi tu generalnie o to, by motywowaniu oraz kształtowaniu 

1 Używając frazy „twórczość jak element potencjału ludzkiego”, dokonano pewnego uprosz-
czenia, mając świadomość, że określenie „twórczość” jest – w zależności od kontekstu – rozpatrywa-
ne w ujęciu atrybutowym (kiedy dotyczy jednostki i jej cech), procesowym (tworzenie, kreacja), typu 
aktywności (artystyczna, naukowa, techniczna, społeczna, gospodarcza), cech i rodzaju wytworu 
(dzieło, odkrycie, pomysł, koncepcja, produkt, działanie). Uznano jednak, że głębsze, szersze odno-
szenie się do tej kwestii, akurat w tym miejscu niniejszego opracowania, zagrażałoby przejrzystości 
wywodów i klarownemu zaprezentowaniu zasadniczego problemu badawczego.
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umiejętności dostrzegania problemów i szacowania własnych możliwości ich roz-
wiązania towarzyszyło dostarczanie odpowiedniej wiedzy proceduralnej i deklara-
tywnej (Lipka, 2012, s. 22). Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to powstaje pytanie 
o rolę, jaką w tych działaniach może odegrać mentor. Równie ważną kwestią, wy-
magającą rozważania, jest to, na ile relacja wytworzona między mentorem a pro-
tegowanym może stymulować rozwój twórczych kompetencji obu tych partnerów.

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie warunki muszą 
być spełnione, by relacja wytworzona między mentorem i protegowanym sprzyjała 
rozwojowi kompetencji twórczych podopiecznego. Wymagało to identyfikacji za-
kresu pojęciowego kompetencji twórczych poprzez próbę wskazania ich elementów 
składowych w przekroju takich kategorii, jak wiedza, umiejętności, predyspozycje 
oraz wskazania tych spośród form mentoringu, które zwiększają szanse na skutecz-
ne rozwijanie tego typu kompetencji.

W praktyce organizacyjnej realizacja tak postawionego celu może przyczynić 
się do wzrostu skuteczności projektów mentoringowych – poprzez ich świadome 
ukierunkowywanie na rozwój kreatywności – oraz zachęcić do wykorzystywania 
idei mentoringu w kształtowaniu proinnowacyjnej kultury organizacyjnej.

W niniejszym opracowaniu zastosowano analizę opisową i procedurę wyja-
śniania przyczynowego, opierając się na źródłach zastanych.

1. Kompetencje twórcze jako element potencjału osoby aktywnej 
zawodowo 

Potencjał osoby aktywnej zawodowo odzwierciedla się w jej możliwościach 
podejmowania i efektywnego realizowania zadań, funkcji wynikających z wybra-
nej (czasem też narzuconej w przypadku niektórych zawodów) ścieżki (wizji) ka-
riery. Zakres i charakter potencjału danego człowieka łączy się wyraźnie z jego 
zatrudnialnością, rozumianą jako „odzwierciedlenie siły przetargowej poszczegól-
nych osób na rynku pracy związanej z dysponowaniem atrybutami warunkującymi 
zatrudnienie, a w zasadzie posiadanie pracy” (Gableta, 2003, s. 133–134). W lite-
raturze z zakresu zarządzania struktura potencjału zawodowego bywa różnie ujmo-
wana. Jednym z bardziej klarownych ujęć jest propozycja Gablety (2003, s. 177), 
w której autorka, przyjmując perspektywę gospodarowania w przedsiębiorstwie, 
mówi o „potencjale ludzkim”, na który w aspekcie jakościowym składają się cechy 
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podzielone na trzy zasadnicze grupy, tj. kompetencje (w podziale na trzy podgrupy: 
wiedza, predyspozycje, umiejętności), motywacja wewnętrzna, wymiar fizyczny 
(opisywany m.in. przez stan zdrowia, wiek, stopień sprawności lub upośledzenia).

Abstrahując od dyskusji nad definiowaniem pojęcia „kompetencje” toczącej 
się w literaturze z zakresu zarządzania (Filipowicz, 2014; Oleksyn, 2006, s. 17–42), 
na której szerszą prezentację nie mamy tutaj miejsca, można przyjąć, że kompeten-
cje to wszelkie atrybuty człowieka używane i rozwijane w procesie pracy, konstytu-
ujące jego zdolność do sprawnego i efektywnego działania na rzecz zatrudniającej 
go organizacji. 

Według Wojtczuk-Turek (2010, s. 61–62) kompetencje twórcze zawierają:
1. Składniki postawy twórczej w wymiarze poznawczym i emocjonalno-

-motywacyjnym: otwartość, niezależność i odwaga, nastawienie na no-
wość, spontaniczność, ekspresyjność, zdolność koncentracji, aktywność, 
elastyczność adaptacyjna, oryginalność, konsekwencja, nominatywność, 
samodzielność, samoorganizacja, spontaniczność, ekspresywność, odpor-
ność, wytrwałość, odpowiedzialność, samokrytycyzm, tolerancyjność, wy-
sokie poczucie wartości „ja”, samodzielność obserwacji i uczenia się, wy-
obraźnia wytwórcza, myślenie dywergencyjne, uczenie się rekonstruktyw-
ne i przez rozumowanie, elastyczność intelektualna (giętkość), aktywność 
poznawcza, refleksyjność, twórczość konstrukcyjna, werbalna, potencjalne 
uzdolnienia do twórczości artystycznej.

2. Wiedzę dotyczącą: teorii twórczości, procesu twórczego, innowacyjności, 
barier ograniczających twórczą działalność człowieka, technik twórczego 
myślenia i narzędzi służących twórczemu rozwiązywaniu problemów, za-
sad grupowego rozwiązywania problemów, a także wiedzę autokreacyjną 
i metawiedzę w zakresie rozwijania twórczości.

3. Umiejętności – w zakresie twórczego rozwiązywania problemów z zasto-
sowaniem odpowiednich technik, metod i strategii grupowego rozwiązy-
wania problemów, dostrzegania i formułowani problemów, analizy, synte-
zy, uogólniania, kojarzenia, transformowania, samoregulacji, integrowania 
sprawności (poznawczych, emocjonalnych i praktycznych) w rozwiązywa-
niu problemów dywergencyjnych.

4. Refleksję – krytyczne myślenie, metapoznanie twórcze (czyli wiedza na 
temat wiedzy i procesów zachodzących w toku aktywności twórczej), 
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samoświadomość, samoocena w zakresie podejmowanych działań twór-
czych, przemyślenia nad celami i wartościami, związanymi z działaniami 
twórczymi.

Twórczość jest właściwością każdego człowieka, ale w różnym stopniu i za-
kresie (Nęcka, Sowa, 2005, s. 179), nie ma charakteru elitarnego, nie powinna być 
przypisywana wyłącznie ludziom wybitnie uzdolnionym (Waszczak, 2013, s. 22).

Kompetencja twórcze powinny być rozpatrywane jako czynnik efektywności 
jednostki w różnych obszarach jej funkcjonowania, w tym także w działalności za-
wodowej. Dzięki tym kompetencjom człowiek lepiej radzi sobie w procesach pracy 
– zarówno w aspekcie zadaniowym, jak i interpersonalnym – oraz łatwiej przysto-
sowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków.

W tym miejscu warto przywołać pogląd Stasiakiewicza (za: Wojtczuk-Turek, 
2010, s. 58), że aktywność twórcza warunkowana jest jednoczesnym2 występowa-
niem trzech kompetencji:

1. Dyspozycyjnej, rozumianej jako względnie trwałe właściwości wiedzy, 
zdolności, cech temperamentu, zapewniające sukces i przystosowanie. 
Obejmuje ona te właściwości, których wpływ jest niezależny od kontekstu 
zadania, norm i standardów oceny (np. styl poznawczy jako program prze-
twarzania informacji, motywacja jako zasób energetyczny i cecha struktu-
ralna osobowości).

2. Aktualizacyjnej, stanowiącej umiejętność wykorzystywania przez jednost-
kę zdobytych sprawności poznawczych i emocjonalnych w radzeniu sobie 
z indywidualnymi i społecznymi problemami. Obejmuje ona cztery kompe-
tencje, tj. wykonawcze, operacyjne, regulacyjne, programujące.

3. Systemowej, którą tworzy zespół warunków, umożliwiających realizację 
kompetencji dyspozycyjnych i aktualizacyjnych.

Właśnie wyróżnienie kompetencji systemowej oraz jej znaczenie uprawnia nas do 
postawienia pytania o rolę, jaką mógłby odegrać mentoring w kwestii rozwoju kom-
petencji twórczych.

2 „Żadna z tych kompetencji twórczych nie stanowi z osobna warunku wystarczającego ak-
tywności twórczej” (Wojtczuk-Turek, 2010, s. 58).
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2. Atrybuty i formy mentoringu sprzyjające rozwojowi kompetencji 
twórczych 

W literaturze z zakresu zarządzania idea mentoringu jest opisywana (wyja-
śniana) głównie z perspektywy poszukiwania metod wspierających rozwój jednost-
ki na rożnych etapach jej kariery zawodowej. Ujawnia się tu kontekst organizacyjny, 
tj. założenie, że zarówno mentor jak i podopieczny pracują w tej samej organiza-
cji (stąd utrwaliła się już w literaturze przedmiotu nazwa tej odmiany mentoringu 
– mentoring korporacyjny). Należy przy tym zauważyć, że wśród autorów panu-
je zgodność, iż mentornig jest formą pomocy rozwojowej, udzielanej innej osobie, 
wolną od zależności służbowych (Clutterbuck, Megginson, 2011, s. 3).

Mentoring to interaktywny, złożony proces zachodzący pomiędzy osobami 
różniącymi się doświadczeniem i wiedzą zawodową, który wiąże się z rozwojem in-
terpersonalnym, psychospołecznym, edukacyjnym lub zawodowym. Mentor ukie-
runkowuje aktywność protegowanego w zakresie realizacji wizji kariery i rozwoju 
osobistego, wspiera podopiecznego, dostarcza mu informacji zwrotnej. Takie ujęcie 
koresponduje z postulatami, formułowanymi w ramach interakcyjno-systemowych 
teorii twórczości, a także uwydatnia potencjalną wszechstronność wsparcia rozwo-
jowego. Innymi słowy – potencjalne korzyści podopiecznego mogą się ujawniać na 
wielu różnych płaszczyznach jego funkcjonowania, nie tylko stricte zawodowego. 
Można przypuszczać, że także mentor może się okazać beneficjentem „twórczej 
wymiany”. 

W procesie mentoringu mentor musi odgrywać rolę inspiratora i pomagać 
podopiecznemu wykorzystywać jego własny potencjał. Z uwagi na różnorodność, 
złożoność potencjalnych problemów zawodowych podopiecznego oraz ich źródeł 
(np. także rodzinnych), które z założenia stają się przedmiotem otwartej dyskusji 
protegowanego z podwładnym, relacja między nimi powinna opierać się na zaufa-
niu. To z kolei uzmysławia nam, że skuteczność mentoringu uwarunkowana jest 
czasem trwania relacji. Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że bardziej sprzyja-
jącą odmianą mentoringu jest tzw. mentoring nieformalny, definiowany jako relacja 
nawiązana – zwykle z inicjatywy protegowanego – i rozwijająca się samorzutnie. 
Nie można wykluczyć sytuacji, kiedy jeden z partnerów opuszcza macierzystą or-
ganizację. Wtedy sformalizowana relacja, tj. kierowana i kontrolowana przez orga-
nizację, może stracić szansę na przetrwanie.
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Wykorzystanie omówionych walorów mentoringu w perspektywie rozwoju 
kompetencji twórczych wymaga spełnienia następujących warunków:

a) podopieczny i mentor nie wykazują deficytów w zakresie kompetencji dys-
pozycyjnych i aktualizacyjnych;

b) mentor potrafi „na wejściu” zdiagnozować potencjał rozwojowy podopiecz-
nego (nie koniecznie samodzielnie, ale np. przy wsparciu organizacji ma-
cierzystej w przypadku mentoringu korporacyjnego czy branżowego);

c) mentor potrafi profesjonalnie formułować informację zwrotną (komuniko-
wać się z protegowanym), przez co potrafi pomóc podopiecznemu rozwinąć 
m.in. umiejętności walidacji autorskich pomysłów i odpowiedniego reago-
wania na potrzebę poprawy tych pomysłów;

d) mentor potrafi przekonać podopiecznego o konieczności marginalizowania 
internetowych3 form komunikacji między nimi;

e) mentor potrafi zdecydować, w której fazie procesu (albo w odniesieniu do 
kompetencji twórczych) powinno się wykorzystać walory mentoringu gru-
powego, gdy każdy uczestnik spotkań grupowych przyjmuje zarówno rolę 
mentora, jak i podopiecznego.

Z perspektywy naszych rozważań nasuwa się także wniosek, że twórczy fer-
ment, stymulowany zróżnicowanym poziomem potencjału mentora i protegowane-
go, wynikający z interakcji i dyfuzji doświadczeń, zaciera (niweluje) potencjalną 
asymetrię interesów (korzyści) obu stron. Odnosząc się do słów Johna Adaira (Tho-
mas, 2009, s. 83), że „kreatywne myślenie opiera się na kontaktach z innymi ludź-
mi”, należy podkreślić, iż regularne interakcje z młodszym podopiecznym stanowią 
korzyść nie do przecenienia, jeśli chodzi o pobudzanie i rozwój własnej kreatywno-
ści mentora. W kategoriach szans dla obu stron relacji powinno się postrzegać rów-
nież dzielącą partnerów różnicę wieku, która traktowana jest przez badaczy jako 
istotny czynnik stymulujący inwencję twórczą. 

3 Mówi się obecnie o tzw. mentoringu wirtualnym czy e-mentoringu. Formy te nie mają wa-
lorów bezpośrednich interakcji, a zatem – jeśli miałyby być wykorzystywane jako jedyne – nie będą 
dawały szans na rozwój wielu spośród wskazanych wcześniej kompetencji twórczych.
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Podsumowanie

Rozwój postawy twórczej (kompetencji) ma bez wątpienia charakter interak-
cyjny. Wyraża się to we wpływie środowiska społeczno-kulturowego na pojawienie 
się zachowań twórczych. W tym względzie idea mentoringu może być rozważana 
jako środek wzmacnia twórczego potencjału organizacji jako całości, nie będąc przy 
tym w opozycji do indywidualnych wizji kariery protegowanego, a także mentora. 
Obaj – dzięki określonym działaniom i postawom – mogą bowiem rozwinąć swoje 
kompetencje twórcze, które – w przeciwieństwie do elementów takich jak np. wie-
dza fachowa, specjalistyczna – stanowią uniwersalny element potencjału zawodo-
wego. Właśnie z uwagi na ową uniwersalność korzyści powinny tu być postrzegane 
szerzej niż tylko przez pryzmat wzrostu potencjalnej zatrudnialności partnerów 
czy nawet wzrostu innowacyjności organizacji macierzystej, gdyż można liczyć na 
to, że dobre praktyki w tym zakresie spowodują dyfuzję pozyskanych kompeten-
cji twórczych w pozazawodowym otoczeniu (środowisku) samych partnerów. Będą 
więc miały – jak się wydaje – pozytywne następstwa nie tylko w przestrzeni orga-
nizacyjnej, lecz także szeroko rozumianej przestrzeni społecznej.

Wśród badaczy zajmujących się uwarunkowaniami przebiegu procesu men-
toringu istnieje zgoda, że najbardziej skuteczne są inicjatywy dobrowolne, nieko-
niecznie sterowane przez decydentów (np. kadrę kierowniczą w danej organizacji). 
W kwestii upowszechniania się idei mentoringu jako problem zasadniczy jawi się 
konieczność występowania postaw otwartości i gotowości do współpracy oraz ak-
ceptacja faktu, że ostateczne korzyści mentora i protegowanego rzadko kiedy osią-
gną symetrię. Niestety, słabość tych cech – ujawniająca się w niektórych badaniach 
socjologicznych dotyczących postaw polskiego społeczeństwa – powinna być roz-
patrywana jako inhibitor przedmiotowej relacji. Wydaje się, że powyższa hipoteza 
może wyznaczyć jeden z kierunków dalszych badań nad możliwością spożytkowa-
nia idei mentoringu z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych.
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MENTORING FROM THE PERSPECTIVE 
OF DEVELOPING CREATIVE COMPETENCES

Abstract

The article discusses the problem of increasing the creative potential of employees 
as a challenge facing organizations. Organizations that are looking for sources of growth 
in their innovation. The article assumes that the growth of creative potential is the inter-
est of the majority of professionally active people, because it increases their employability. 
The study identifies mentoring as a tool for developing creative competences. It also indi-
cates the conditions that should be met in order for the relationship between the mentor and 
the protege to contribute to the achievement of the intended development goals. The article 
shows that the process of developing these specific competencies requires the selection of 
appropriate forms (variations) of mentoring. 
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