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Wprowadzenie  

Efektywne funkcjonowanie organizacji w znacznym stopniu zdetermi-

nowane jest jakością zasobów znajdujących się w jej posiadaniu. Współcześnie 

za kluczowe, i tym samym warunkujące sukces organizacji, uznaje się zasoby 

ludzkie. Szeroko rozumiany potencjał pracowników jest czynnikiem zapewnia-

jącym przedsiębiorstwom lepszy poziom konkurencyjności. Ich unikatowość, 

trudność imitacji czyni je zasobami dającymi przedsiębiorstwom możliwość 

osiągania przewagi konkurencyjnej. Należy zatem podkreślić, że ludzie oraz 

ich zbiorowe umiejętności, kompetencje i doświadczenia, a także możliwości 

wykorzystania tych atrybutów dla realizacji celów zatrudniającej ich organiza-

cji są istotnymi elementami sukcesu tej organizacji i źródłem jej przewagi kon-

kurencyjnej1. 

Zmienność i nieprzewidywalność otoczenia, w jakim działają organiza-

cje, powodują, że coraz większego znaczenia nabierają kompetencje pracowni-

ków związane z kreatywnością, inicjatywnością i przedsiębiorczością. Kompe-

tencje te mogą zostać uznane za unikatowe, determinujące innowacyjność przed-

siębiorstwa, dzięki której organizacje zwiększają własną konkurencyjność. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia kreatywności jako 

kompetencji uznawanej za kluczową na rynku pracy. Na potrzeby opracowania 

przeprowadzone zostały badania własne przy wykorzystaniu jednolitego kwe-

stionariusza ankiety. Ankietę skierowano do 260 uczestników, realizowanego 

na terenie miasta Białystok, projektu współfinansowanego ze środków Euro-

                                                 
 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

1 D. Kwiatkowska-Ciotucha, Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji 

pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 17.  
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pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach III osi priory-

tetowej: kompetencje i kwalifikacje. Badania zostały przeprowadzone w okresie 

od stycznia do maja 2018 r. Celem badań była diagnoza poziomu kreatywności 

zasobów pracy oraz odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu poziom ten 

uzależniony jest od czynników socjodemograficznych oraz określenia poziomu 

koncentracji kompetencji ze względu na miejsce zatrudnienia. 

 

Teoretyczne aspekty kompetencji zawodowych  

Zainteresowanie problematyką kompetencji odnosi się do różnych nauk, 

wśród których wymienia się filozofię, psychologię i nauki o zarządzaniu. Obec-

nie w literaturze przedmiotu można zauważyć różnorodność podejść do defi-

niowania pojęcia kompetencji, która w znacznym stopniu daje możliwość orga-

nizacjom dopasowania odpowiedniej koncepcji do specyfiki jej działania. Jedna 

z definicji autorstwa G. Filipowicza zakłada, że kompetencje to dyspozycje  

w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawo-

dowe na odpowiednim poziomie2. Natomiast według A. Pocztowskiego kom-

petencje obejmują swym zasięgiem ogół trwałych właściwości człowieka two-

rzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi 

i/lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają swój uniwersalny charakter3. 

Kolejna autorka J. Moczydłowska podkreśla, że „(…) kompetencje to wszelkie 

cechy i uprawnienia pracowników oraz organizacji, które wykorzystywane i roz-

wijane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji oraz spójnych z nimi 

osobistych celów pracowników”4. Natomiast według H. Króla i A. Ludwiczyń-

skiego – to „(…) predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, 

zapewniające realizację zadań zawodowych na poziomie skutecznym i (lub) 

wyróżniającym, stosownie do standardów określonych przez organizację dla 

danego stanowiska”5. Kolejna definicja – według T. Oleksyna – zakłada, że 

„(…) kompetencje obejmują zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje, 

wykształcenie i wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności, wewnętrzną 

motywację, postawy i zachowania ważne w pracy zawodowej, stan zdrowia  

i kondycję psychofizyczną, formalne wyposażenie w prawo działania w imieniu 

                                                 
2 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami, perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer 

Business, Warszawa 2014, s. 46. 
3 A . Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 153. 
4 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, 

Difin, Warszawa 2008, s. 35. 
5 H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego 

organizacji, PWN, Warszawa 2006, s. 82.  
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danej organizacji, wyznawane zasady i wartości etyczne”6. Na uwagę zasługuje 

również definicja przytaczana przez R.E. Boyatzisa. Jego zdaniem kompeten-

cje to „(…) zespół cech danej osoby, na które składają się charakterystyczne 

dla tej osoby elementy, takie jak motywacja, cechy osobowości, umiejętności, 

samoocena związana z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza, którą ta osoba 

sobie przyswoiła i którą się posługuje”7. 

Wskazane definicje kompetencji odnoszą się głównie do kompetencji 

pracowniczych (zawodowych), będących najważniejszymi elementami kompe-

tencji organizacji. Reasumując można stwierdzić, że współcześnie kompeten-

cje pracownicze to pewien zbiór różnych elementów, na które składają się 

zarówno wiedza, kwalifikacje umiejętności, jak również postawy pracowni-

ków. Są one również określane jako „(…) zbiór tego, co pracownik potrafi 

zrobić, zarówno w zakresie wiedzy na temat tego, co i jak trzeba wykonać, jak 

i intelektualnych i fizycznych możliwości wykonania oraz psychologicznego 

nastawienia do zadania. Kompetencje to nie tylko same umiejętności czy cechy 

osobowości – to połączenie tych elementów, które decydują o zróżnicowaniu 

efektów pracy między poszczególnymi jednostkami. Są zbiorem zdolności 

umożliwiających efektywne wykonywanie pracy8.” 

Kompetencje zawodowe tworzą specyficzny zasób organizacji dzięki 

następującym ich cechom9: 

 są dynamiczne, zmienne w czasie, rozwijają się w ramach doświadczenia; 

 tempo ich rozwoju zależy od zmiennych zewnętrznych (otoczenia) oraz 

względnie trwałych dyspozycji jednostek (inteligencja), 

 są ściśle związane z zadaniami zawodowymi; 

 są obserwowalne i mierzalne, gdyż przejawiają się w zachowaniu; 

 są synergiczne, gdyż ich łączenie daje większy wynik niż suma kompe-

tencji wykorzystywanych indywidualnie; 

 są niematerialne i nie można ich wycenić poza działaniem, w którym się 

uwidaczniają; 

 są relatywne, mają wartość i znaczenie w konkretnej sytuacji zawodowej; 

 są transformowalne, można je adaptować, by były przydatne na innym 

stanowisku pracy; 

                                                 
6 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2006, s.39. 
7 M. Sidor- Rządkowska, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdraża-

nie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 24 
8 E. Bombiak, Kompetencje pracownicze – istota, pomiar i sprawozdawczość, Zeszyty Nau-

kowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 103, 2014, s. 175.  
9 Tamże, s. 176-177. 
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 mają charakter podmiotowy, gdyż są nierozdzielnie związane z jakimś 

podmiotem: osobą, zespołem, organizacją; 

 są współzależne, kompetencje szczegółowe są składową kompetencji 

ogólnych i przyczyniają się wzajemnie do swojego rozwoju; 

 mają charakter operacyjny, gdyż ujawniają się w działaniach; 

 są rzadkie i unikatowe − nie ma dwóch osób o takim samym potencjale 

kompetencyjnym. 
 

Inicjatywność i przedsiębiorczość a kreatywność  

– kluczowe kompetencje  

Kompetencje kluczowe to takie, które są uznawane z różnych względów 

za najważniejsze, a w odpowiedni sposób wykorzystane mogą przyczynić się 

do zapewnienia przedsiębiorstwu względnie trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Z uwagi na to, że kompetencje pracownicze posiadają atrybuty sprzyjające 

tworzeniu wyjątkowego, unikatowego i niepowtarzalnego zasobu mogą wła-

śnie zostać uznane za kluczowe. Parlament Europejski definiuje kompetencje 

kluczowe jako „(…) połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich 

do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują 

do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 

społecznej i zatrudnienia”10. 

W literaturze przedmiotu można również znaleźć przykłady kompetencji, 

które są uznawane za kluczowe, a do których zalicza się: wiedzę, doświadczenie 

i umiejętności, kreatywność i innowacyjność, samodzielność, odpowiedzialność, 

przedsiębiorczość, orientację biznesową, profesjonalizm, decyzyjność, skutecz-

ność i efektywność, komunikatywność, zdolność do współpracy, postępowanie 

etyczne, inteligencję, kulturę osobistą i kulturę pracy, asertywność11.  

W ramach wyróżnionego zbioru kluczowych kompetencji na szczególną 

uwagę zasługują te, które związane są z kreatywnością, innowacyjnością i przed-

siębiorczością. Znaczenie tych kompetencji jest niezwykle istotne w odniesie-

niu do współczesnych organizacji, a w szczególności tych, którym przysługuje 

atrybut inteligentnych. Bowiem to one przeciwdziałają stagnacji, tworzą klimat 

sprzyjający twórczemu uczeniu się i kreowaniu innowacji oraz rozwijaniu 

przedsiębiorczości wewnętrznej, która oznacza inicjowanie i rozwijanie nowych 

zamierzeń wewnątrz organizacji12. 

                                                 
10 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompeten-

cji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej, L. 394/13. 
11 J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi…, op. cit.,  s. 35. 
12 Tamże, s. 27.  
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Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE za jedną  

z kluczowych kompetencji została uznana inicjatywność i przedsiębiorczość. 

Kompetencja ta zakłada „(…) zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. 

Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka oraz zdol-

ność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągniecia zamierzo-

nych celów. Stanowią wsparcie dla indywidulanych osób nie tylko w ich  

codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale również w ich miejscu pracy, 

pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzy-

stywania szans; są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy po-

trzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym 

lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość 

wartości etycznych i promować dobre zarządzanie”13. Można zatem przyjąć 

założenie o wzajemnej współzależności między kreatywnością rozumianą jako 

zdolność twórczego myślenia, szeroko pojęta pomysłowość i elastyczność 

adaptacyjna skutkująca umiejętnością odnajdywania twórczych, oryginalnych 

rozwiązań wykraczających poza przyjęte schematy14 oraz przedsiębiorczością 

identyfikowaną jako zespół cech, w ramach których można wyróżnić dyna-

mizm, aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przysto-

sowania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i ich wykorzy-

stywania, innowacyjność15.  

Idea kluczowych kompetencji w tym inicjatywności i przedsiębiorczości 

wpisuje się w szeroko opisywaną w literaturze problematykę kreatywności 

zarówno w odniesieniu do poszczególnych jednostek, zespołów, jak i organi-

zacji, pomiędzy którymi zachodzą dwustronne relacje. Kreatywność jednostki 

jest elementem kreatywności grupy, ale również pozostaje pod wpływem zmien-

nych grupowych, takich jak np. normy grupowe. Natomiast kreatywność gru- 

powa stanowi element kreatywności organizacyjnej, ale jest pod wpływem 

zmiennych organizacyjnych, takich jak kultura organizacyjna czy systemy moty- 

wacyjne. Ponadto należy zauważyć, że kreatywność na poziomie organizacji 

ma wpływ nie tylko na kreatywność na poziomie grupy, lecz także na kreatyw-

ność na poziomie indywidualnym16.  

                                                 
13 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompeten-

cji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE, Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej,  L 394/17.  

14 R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw 
proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010, s. 20.  

15 G. Bartkowiak, A. Krugiełka, Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. 
Perspektywa jednostki i systemowa, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych AMW” 2017,  nr 3, s. 9.  

16 A. Sopińska, Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako przejaw 
współkreatywności, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 161, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszaw 2018, s. 17. 
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Wyróżniona zatem kompetencja może zostać uznana za unikatową, która 

powinna być wspierana i gromadzona przez przedsiębiorstwa w celu budowa-

nia swoje przewagi konkurencyjnej.  

  

Metodyka badań oraz charakterystyka badanej populacji  

W celu oceny poziomu analizowanej kluczowej kompetencji odnoszącej 

się do kreatywności zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do maja 

2018 r. badania własne. Główną techniką badań, która pozwoliła na zebranie 

oraz uporządkowanie uzyskanych danych było ankietowanie uzupełnione o tech-

nikę bezpośredniego wywiadu. Kwestionariusz ankietowy składał się z dwóch 

części. W pierwszej ocenie poddanych zostało osiem kluczowych kompetencji 

wskazanych przez Parlament Europejski, do których zalicza się porozumiewa-

nie się w języku polskim, porozumiewanie się w językach obcych, kompeten-

cje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowe-techniczne, informa-

tyczne, uczenia się, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębior-

czość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Natomiast w drugiej części kwe-

stionariusza znalazły się pytania pozwalające na dokonanie charakterystyki 

badanej populacji oraz opracowanie uzyskanych danych według następujących 

kryteriów: płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz status na rynku pracy  

ze szczególnym uwzględnieniem miejsca zatrudnienia. W badaniach tych 

uczestniczyło 256 osób zamieszkujących obszar Białegostoku, przy czym  

odsetek kobiet uczestniczących  w badaniu wyniósł 41,4% natomiast mężczyzn 

– 58,6%.  

Głównym celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie 

na jakim poziomie osoby tworzące zasób pracy w mieście Białystok oceniają 

własną inicjatywność i przedsiębiorczość przekładającą się na ich kreatywność 

oraz czy występuje zależność między poziomem tej kompetencji a wiekiem, 

wykształceniem, płcią badanych osób oraz czy środowisko pracy wpływa  

na oceniany przez nich poziom opanowania badanej kompetencji.  

Z uwagi na fakt, że kompetencje nie są stałymi cechami i w znacznym 

zakresie ulegają zmianom pod wpływem wielu zmiennych dotyczących jed-

nostki, nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy ktoś dysponuje 

taką kompetencją czy nie. Jednocześnie pomiar kompetencji jest bardzo złożo-

nym procesem i niestety wielokrotnie narażonym na pewne błędy wynikające  

z braku spełnienia kryterium obiektywności w szczególności przy wykorzysta-

niu samooceny. Niemniej istnieje również duża zgodność odnośnie tego, że ich 

pomiar może być jedynie dokonany na podstawie obserwowanych pewnych 

zachowań. 
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Do oceny wyróżnionej kompetencji zastosowana została, sześciopozio-

mowa skala, gdzie17: 

 poziom 0 – oznacza brak przyswojenia danej kompetencji, brak zachowań 

wskazujących na jej posiadanie; 

 poziom 1 – przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym, wyko-

rzystywana w stopniu nieregularnym, wymagane jest wsparcie i nadzór 

innych, bardziej doświadczonych; 

 poziom 2 – niski poziom opanowania kompetencji;  

 poziom 3 – kompetencja przyswojona w stopniu umiarkowanym, w pew-

nym zakresie pozwalająca na samodzielne jej wykorzystywanie w trakcie 

realizacji zadań, przy nieznacznym wsparciu innych;  

 poziom 4 – opanowana w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą reali-

zację zadań oraz w pewnym zakresie przekazywanie innym własnych  

doświadczeń w tym zakresie; 

 poziom 5 – przyswojona w stopniu doskonałym, zdolność do twórczego 

wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla 

danego zakresu działań. 

Przyjętą definicją, ocenianej kompetencji, była terminologia zapropo-

nowana przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, która jest uznana 

za jedną z ośmiu kluczowych kompetencji dla członków UE.  

Wykres 1. Struktura badanej grupy według kryterium wieku  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

                                                 
17 Por. G. Filipowicz  Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 25; 

J. Moczydłowska, Zarzadzanie kompetencjami …, op. cit., s. 43.   
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Badaną grupę stanowiły osoby dorosłe, zamieszkujące obszar Białego-

stoku oraz będące uczestnikami jednego z realizowanych na terenie miasta pro-

jektu służącego podnoszeniu kompetencji zawodowych. Analiza osób uczestni-

czących w badaniu została przeprowadzona w oparciu o kryterium wieku,  

wykształcenia oraz miejsca zatrudnienia. Przy charakterystyce badanej grupy 

osób ze względu na kryterium wieku zostały przyjęte następujące przedziały: 

18-25 lat, 26-30; 31-40, 41-50 oraz powyżej 50 roku życia. Strukturę respon-

dentów ze względu na przyjęte kryterium zaprezentowano na wykresie 1.  

Wśród ankietowanych dominującą grupę stanowiły osoby w wieku  

31-40 lat, przy czym odsetek mężczyzn był dwukrotnie wyższy niż kobiet. 

Należy jednak zauważyć, że wśród mężczyzn uczestniczących w badaniu była 

to grupa najliczniej przez nich reprezentowana; stanowiła 42,5% ogółu grupy. 

Równie liczną grupę stanowiły w strukturze wiekowej osoby w wieku 26-30 lat 

(23,4% ogółu). Przy czym wśród kobiet była ona grupą najliczniejszą. W struk-

turze ankietowanych według kryterium wieku najmniej licznymi były osoby 

najmłodsze oraz powyżej 50. roku życia. Ich odsetek kształtował się odpo-

wiednio: 16% oraz 5,1% ogółu. Należy zauważyć, że wśród najmłodszych 

dominowali głównie mężczyźni, natomiast w najstarszej grupie wiekowej prze-

ważały kobiety.  

Kolejnym kryterium analizy respondentów było ich wykształcenie.  

Do szczegółowej analizy przyjęte zostały następujące podziały: niższe niż pod-

stawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, liceum/technikum 

oraz wyższe. Uwzględniając powyższe, struktura wykształcenia badanej grupy 

osób wskazuje, że najliczniejszą stanowiły osoby legitymujące się wykształce-

niem wyższym. Ich odsetek wyniósł 61,7% wszystkich ankietowanych, przy 

czym udział kobiet w tej grupie kształtował się na poziomie 58,2%, zaś męż-

czyzn wynosił 41,8%. Należy również podkreślić, że wśród kobiet aż 86,8% 

posiadało wykształcenie wyższe, natomiast pozostałe osoby deklarowały  

wykształcenie średnie na poziomie liceum bądź technikum oraz policealne/ 

pomaturalne. W grupie mężczyzn wystąpiło większe zróżnicowanie deklaro-

wanego przez ankietowanych poziomu wykształcenia. Najliczniej reprezento-

wanymi były osoby z wykształceniem wyższym (44%) oraz średnim (42%). 

Natomiast w grupie tej znalazły się również osoby z wykształceniem zasadni-

czym zawodowym (8%). Najmniej osób w grupie mężczyzn zadeklarowało 

posiadanie wykształcenia policealnego/pomaturalnego oraz najniższego, czyli 

podstawowego oraz gimnazjalnego.  

Ostatnim kryterium wykorzystanym do charakterystyki badanej popula-

cji był ich status na rynku pracy (wykres 2). 
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Wykres 2. Struktura badanej grupy według kryterium – status na rynku 

pracy  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Z analizy danych wynika, że najliczniejszą grupą wśród osób uczestni-

czących w badaniu byli pracujący. Ich odsetek kształtował się na poziomie 

78,1% i w obu grupach (kobiet i mężczyzn) stanowili oni dominujący odsetek 

badanych. W odniesieniu do pozostałych grup według kryterium statusu na rynku 

pracy rozkład badanej populacji był zbliżony. Dodatkowo analiza wyników 

według kryterium wieku wskazała, że w każdej grupie osoby pracujące stano-

wiły największy odsetek. Jedynie wśród najmłodszych 39,0% badanej grupy to 

osoby bierne zawodowe, co wynika z faktu, że część z nich nadal kontynuuje 

naukę. Podobnie sytuacja przedstawia się przy uwzględnieniu wykształcenia 

osób uczestniczących w badaniu. Za wyjątkiem respondentów z wykształce-

niem gimnazjalnym odsetek osób pracujących był najwyższy.  

Tak liczne zaangażowanie populacji osób pracujących w działania edu-

kacyjne jest również istotne z punktu widzenia dalszych analiz dotyczących 

kompetencji odnoszących się do kreatywności. Bowiem proces uczenia, zgłę-

biania nowej wiedzy i umiejętności bez wątpienia wskazuje na znaczne zapo-

trzebowanie ze strony tej kategorii rynku pracy doskonalenia indywidualnego 

potencjału, w tym również własnej kreatywności, co z jednej strony przekłada 

się na osobisty rozwój jednostki, jak również może istotnie przyczynić się  

do wykorzystania tego potencjału przez lokalnych pracodawców.  

Zatem uwzględniając dominujący w badaniu udział pracujących, należa-

łoby również przeanalizować ich strukturę. Wśród osób pracujących 43% sta-

nowiły kobiety. Przyjmując kryterium wieku oraz wykształcenia osób pracują-

cych, rozkład badanej grupy przedstawia się następująco (tabela 1).  
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Tabela 1. Struktura osób pracujących  

Kryterium wieku 
Odsetek osób 

pracujących 
Kryterium wykształcenia 

Odsetek osób 

pracujących 

18-25 9,5% podstawowe  1,0% 

26-30 24,0% gimnazjalne  0,5% 

31-40 39,0% zasadnicze zawodowe  4,0% 

41-50 21,0% liceum/technikum  23,0% 

powyżej 50 r.ż. 6,5% policealne/pomaturalne  2,5% 

 

  wyższe  69,0% 

 

100,0%  100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Z analizy danych wynika, że wśród pracujących najliczniejszą grupą  

były osoby w wielu 31-40 lat oraz legitymujące się wyższym wykształceniem. 

Tak liczna reprezentacja osób z tego przedziału wiekowego pozwala stwier-

dzić, że przy ocenie analizowanej kompetencji kluczowej uzyskane wyniki  

w znacznym stopniu mogą odzwierciedlać potencjał obecnych zasobów pracy 

w zakresie ich inicjatywności i przedsiębiorczości, która obejmuje kreatyw-

ność, a które są lub mogłyby być wykorzystywane przez pracodawców. 

Dodatkowo grupa osób zatrudnionych została przeanalizowana ze względu 

na miejsce ich zatrudnienia, przyjmując następujące podziały, zatrudnienie w: 

administracji rządowej, administracji samorządowej, MŚP (małe lub średnie 

przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 250 pracowników), dużym przedsiębior-

stwie, organizacji pozarządowej, inne, osoba prowadząca działalność na własny 

rachunek.  

Wykres 3. Struktura pracujących według miejsc zatrudnienia  

1,5% 2,5%

41,0%

25,5%
4,0%

16,5%

9,0%

osoba pracująca w administracji rządowej

osoba pracująca w administracji samorządowej

osoba pracująca w MŚP (małe lub średnie

przedsiębiorstwo, zatrudniające poniżej 250

pracowników)
osoba pracująca w dużym przedsiebiorstwie

(zatrudniającym powyżej 250 pracowników)

osoba pracująca w organizacji pozarządowej

inne

osoba prowadząca działaność na własny

rachunek  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  
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Z analizy danych wynika, że ponad 60% ankietowanych zatrudnionych 

było w sektorze przedsiębiorstw, przy czym 41% jako miejsce wskazało sektor 

MŚP, natomiast 25% pracowało w dużych przedsiębiorstwach. Co druga osoba 

zatrudniona w MŚP była kobietą natomiast, co trzeci mężczyzna zatrudniony 

był w dużym przedsiębiorstwie. Wśród ankietowanych jedynie 9% to osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. Najmniej osób zadeklarowało zatrudnie-

nie w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej oraz w organiza-

cjach pozarządowych. 

Reasumując należy stwierdzić, że badana grupa osób najliczniej była  

reprezentowana przez osoby pracujące w sektorze przedsiębiorstw, posiadające 

wyższe wykształcenie oraz będące w wieku 31-40 lat. Zatem dalsze rozważa-

nia w zakresie oceny poziomu kompetencji związanej z kreatywnością można 

uznać, iż odnoszą się do potencjału kadrowego lokalnych przedsiębiorstw, 

które poprzez odpowiednie zarządzanie tymi kompetencjami mogą sprawniej  

i efektywniej funkcjonować na rynku. 

 

Ocena kompetencji kluczowej 

W oparciu o przyjęte cele prowadzonych badań, służące ocenie poziomu 

inicjatywności i przedsiębiorczości obejmującej kreatywność i innowacyjność 

jednostki, przeprowadzono szereg analiz pozwalających dokonać oceny poziomu 

tej kompetencji przy uwzględnieniu różnych zmiennych. 

Wykres 4. Samoocena poziomu opanowania kompetencji inicjatywność  

i przedsiębiorczość – kreatywność według kryterium wieku  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby uczestniczące w badaniu 

stosunkowo wysoko oceniają własne kompetencje w tym zakresie. Średnia ocena 

dla całej badanej zbiorowości kształtowała się na poziomie 4,04, co oznacza, 
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że ankietowani opanowali ją w stopniu dobrym, pozwalającym na prawidłową 

realizację powierzanych zadań. Nieznacznie wyżej szacowany jest poziom 

opanowania kompetencji przez kobiety (4,22) niż przez mężczyzn (3,94). 

Jednym z założeń badawczych była odpowiedź na pytanie, czy występuje 

zależność między poziomem kreatywności jednostki a takimi czynnikami jak 

wiek czy wykształcenie? W tym celu dokonano m.in. analizy oceny kompeten-

cji według kryterium wieku ankietowanych (wykres 4). 

Z zaprezentowanych danych wynika, że występuje ścisła zależność między 

potencjałem związanym z kreatywnością a wiekiem respondentów. Im uczestni-

cząca w badaniu osoba była starsza, tym jej ocena poziomu kompetencji była 

wyższa. Osoby z najmłodszej grupy wiekowej oceniły najniżej na poziomie 

3,85 poziom jej opanowania. Natomiast na najwyższym poziomie oceniona 

została kompetencja przez osoby najstarsze. Oceny takie oczywiście są uza-

sadnione i jedynie są potwierdzeniem, że doświadczenie, wieloletnia aktyw-

ność zawodowa, angażowanie się w zróżnicowane działania sprzyjają rozwo-

jowi pomysłowości. Co nie oznacza, że osoby młodsze są pozbawione tegoż 

potencjału Tym bardziej, że samoocena kompetencji zarówno przez osoby  

z przedziału wiekowego 31-40 oraz 41-50 są bardzo zbliżone i kształtują się  

na poziomie dobrym. Natomiast analiza wyników dotycząca zależności między 

poziomem opanowania kompetencji a wykształceniem badanych nie okazała 

się aż tak oczywista, jak w przypadku wieku badanych (wykres 5).  

Wykres 5. Samoocena poziomu opanowania kompetencji inicjatywność  

i przedsiębiorczość - kreatywność według kryterium wykształcenia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  
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Najwyżej oceniły swoją kreatywność osoby z wykształceniem policeal-

nym/ pomaturalnym oraz nieznacznie niżej – z wykształceniem wyższym. Jako 

dobry poziom jej opanowania uznały również osoby legitymujące się wykształ-

ceniem gimnazjalnym. Natomiast w pozostałych grupach według analizowanego 

kryterium poziom opanowania kompetencji przez ankietowanych był zbliżony 

i oscylował wokół dobrego. Zatem uzyskane wyniki nie wskazują jednoznacz-

nie na ścisłą zależność między rodzajem wykształcenia a kreatywnością ankie-

towanych.  

Z perspektywy efektywnego wykorzystywania i zarządzania kompeten-

cjami zasobów pracy przeanalizowane zostały wyniki w grupie osób pracują-

cych. Z analizy danych wynika, że uwzględniając status na rynku pracy, to wła-

śnie wśród pracujących poziom kreatywności został oszacowany na najwyższym 

poziomie. Ponadto zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn przekroczył poziom 

dobry. Niemiej nieznacznie wyżej oszacowały własną kreatywność kobiety 

(4,16). Analogicznie wśród pracujących mężczyzn wskaźnik wyniósł 4,01.  

Szczegółowa analiza samooceny poziomu kreatywności pracujących 

według kryterium wieku wykazała, że najniżej oceniona została ta kompeten-

cja przez osoby w wieku 18-25 lat. Wielokrotnie są to osoby, które są absol-

wentami szkół średnich bądź wyższych i dopiero rozpoczynają własną przygodę 

zawodową. Niejednokrotnie potencjał kreatywności nie zawsze może być przez 

nich efektywnie wykorzystywany, często swoboda działania, generowanie 

nowych rozwiązań, czy też podejmowanie samodzielnych decyzji, są możliwe 

wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego. Jednocześnie wyniki badań 

wskazały, że od 26. roku życia w grupie pracujących poziom ten wzrasta, osią-

gając najwyższy poziom w grupie osób w wieku 41-50 lat (4,24), po czym 

obserwowany jest nieznaczny jego spadek.  

Z punktu widzenia określenia potencjału kreatywności badanych osób 

tworzących zasób pracy dla lokalnych pracodawców interesującym było okre-

ślenie poziomu opanowania kompetencji ze względu na miejsce zatrudnienia 

ankietowanych (wykres 6).   

Z przeprowadzanych analiz wynika, że największy poziom kreatywności 

dotyczy grupy osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Z pewno-

ścią z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionu to bardzo dobra tendencja 

wskazująca, że podlascy przedsiębiorcy są otwarci i gotowi do wdrażania  

nowych rozwiązań w obszarach swojego funkcjonowania. Może to również 

świadczyć o gotowości do tworzenia innowacji produktowych, organizacyjnych, 

marketingowych bądź technologicznych. Najwyższy wskaźnik w tej grupie 

wpisuje się również w ogólnie przyjęte założenie o konieczności bycia przedsię-

biorczym, inicjatywnym, a tym samym kreatywnym przedsiębiorcą. Przy czym 
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podkreśla, że kreatywność przedsiębiorcy wyraża się w jego zrozumieniu znacze-

nia wynalazków i innowacji innych ludzi i odkryciu, że mogą być one z pożyt-

kiem wykorzystane w ich biznesie18.  

Wykres 6. Samoocena poziomu opanowania kompetencji inicjatywność  

i przedsiębiorczość – kreatywność według kryterium miejsca 

zatrudnienia  

4

3,8

3,9

4,24

4

4,18

4,27

3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

osoba pracująca w administracji rządowej

osoba pracująca w administracji samorządowej

osoba pracująca w MŚP (małe lub średnie przedsię-

biorstwo, zatrudniające poniżej 250 pracowników)

osoba pracująca w dużym przedsiebiorstwie

(zatrudniającym powyżej 250 pracowników)

osoba pracująca w organizacji pozarządowej

inne

osoba prowadząca działaność na własny rachunek

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

 

Natomiast pracowników sektora przedsiębiorstw cechuje zróżnicowany 

poziom kreatywności. W przypadku osób zatrudnionych w MŚP poziom kom-

petencji został oszacowany w granicach dobrego (3,90), niemniej była to ocena 

znacznie niższa niż w odniesieniu do grupy respondentów pracujących w pod-

miotach zatrudniających powyżej 250 pracowników – 4,24. Sytuacja ta może 

wynikać z faktu, że to w tych przedsiębiorstwach pracownicy często mają  

w większym stopniu możliwość samodzielnego działania, a tym samym poszu-

kiwania nowych rozwiązań, wprowadzania nowych metod pracy. Ponadto osoby 

uczestniczące w badaniu zakwalifikowane właśnie do tej grupy to wielokrotnie 

pracownicy podmiotów cechujących się innowacyjnością w zakresie własnych 

działalności. Podkreśla się, że umiejętne wykorzystywanie kreatywności pra-

cowników, stymulowanie jej i rozwijanie wyzwala dodatkowy potencjał firmy, 

inspiruje, tworzy nowe pomysły, które w procesie innowacyjnym przekształ-

cane są w produkty, usługi, technologie19. 

                                                 
18 T. Oleksyn, Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? „Problemy Zarzą-

dzania” 2012, vol. 10, nr 1(36), t.2, s. 12.  
19 K. Szczepańska-Woszczyna, Kompetencje menadżerskie w obszarze kreatywności i innowa-

cyjności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1 s. 108.  
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Ze względu na fakt, że ponad 60% osób uczestniczących w badaniu to 

osoby zatrudnione w sektorze przedsiębiorstw, szczegółowo przeanalizowano 

poziom omawianej kompetencji w wyróżnionej grupie osób (wykres 7). 

Wykres 7. Samoocena kompetencji pracujących według kryterium miejsca 

zatrudnienia  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

 

W przedsiębiorstwach dużych – jak już wcześniej zauważono – pracow-

nicy wyżej ocenili poziom własnej kreatywności niż osoby zatrudnione w sek-

torze MŚP. W grupie tej zarówno oceny przyznane przez kobiety, jak i męż-

czyzn były wyższe niż wśród osób zatrudnionych w MŚP. W odniesieniu  

do populacji mężczyzn jedynie pracujący w dużych podmiotach wyżej oceniają 

swoje kompetencje w tym zakresie. Należy zatem stwierdzić, że na niższą  

samoocenę analizowanej kompetencji ogółem populacji mężczyzn wpływ miała 

niska jej ocena przez mężczyzn zatrudnionych w sektorze MŚP. Ocena kompe-

tencji przy uwzględnieniu pozostałych zmiennych socjodemograficznych wyka-

zała, że o ile w przypadku podmiotów MŚP wystąpiła zależność pomiędzy 

wiekiem a poziomem kreatywności, czyli im osoba ankietowana była starsza, 

tym wyżej oceniała własną kreatywność (za wyjątkiem najstarszej grupy uczest-

ników badania), o tyle w odniesieniu do drugiej grupy osób taka relacje nie 

wystąpiła. Najwyżej własną kreatywność oceniły osoby będące w wieku 26-30 

lat. Natomiast w odniesieniu do posiadanego wykształcenia w żadnej z grup 

nie wystąpiła ścisła korelacja zakładająca, że im wyższy poziom wykształcenia 

tym poziom kreatywności również wzrasta. Niemniej wśród pracowników 
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dużych przedsiębiorstw poziom kompetencji został przez nich oceniony wyżej 

– na poziomie 4,26, natomiast w przypadku pracowników MŚP – kształtował się 

na poziomie 3,95.  

  

Podsumowanie  

Reasumując rozważania przeprowadzone w artykule, można wskazać 

kilka istotnych wniosków wynikających z pozyskanych danych. Jednym z naj-

ważniejszych jest stwierdzenie, że analizowana kompetencja związana z krea-

tywnością jest uznawana przez osoby uczestniczące w badaniu jako istotna  

w kontekście ich działań zawodowych. Zarówno odnosi się to do osób pracują-

cych, jak i tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jednocześnie 

należy stwierdzić, że zdaniem badanych występuje luka między wzorcowym 

poziomem opanowania kompetencji a dokonaną przez nich samooceną. Istotne 

jest zatem tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kreatywności przez 

lokalnych pracodawców oraz efektywne zarządzanie tymi kompetencjami. Tym 

bardziej, że dla większości ankietowanych jest to kompetencja, którą chcieliby 

nadal rozwijać oraz wykorzystywać w miejscu pracy. Dla lokalnych praco-

dawców może to być okazja do pozyskania tych zasobów w celu budowania 

własnej przewagi konkurencyjnej.  

Jednym z przyjętych celów badań było określenie, czy i w jakim stopniu 

zmienne socjodemograficzne determinują poziom opanowania kompetencji? 

Wyniki badań nie okazały się być jednoznaczne w tym zakresie. W przypadku 

kryterium płci, wyniki badań wskazały na nieznacznie wyższy poziom inicja-

tywności i przedsiębiorczości powiązanej z kreatywnością wśród kobiet niż 

mężczyzn. Natomiast w przypadku pozostałych zmiennych, takich jak wiek czy 

wykształcenie, zależność ta była zróżnicowana. W większości analizowanych 

grup poziom samooceny analizowanej kompetencji wzrastał wraz ze wzrostem 

wieku. Natomiast wyniki analiz według kryterium wykształcenia nie wskazały 

na taką prawidłowość, niemniej wyższym poziomem omawianej kompetencji 

wyróżniali się ankietowani z wyższym wykształceniem. Aczkolwiek równie wyso- 

kim poziomem charakteryzowali się respondenci z niższym wykształceniem.  

W ramach przeprowadzonych rozważań dotyczących kompetencji zwią-

zanej z kreatywnością zwrócono również szczególną uwagę na grupę osób 

pracujących, która tworzy zasób pracy dla lokalnych pracodawców bądź same 

tworzą miejsca pracy. Wyniki badań wskazały, że najwyższym poziomem 

kompetencji związanej z kreatywnością charakteryzują się osoby prowadzące 

własną działalność gospodarczą. Natomiast w odniesieniu do zatrudnionych  

w sektorze przedsiębiorstw można uznać, że przedsiębiorstwa duże stwarzają 
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większe możliwości do rozwijania i wykorzystywania w miejscu pracy kompe-

tencji odnoszących się do kreatywności.  

Podsumowując poruszony problem związany z kluczową kompetencją 

w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości powiązanej z kreatywnością, 

wskazuje na konieczność zwrócenia uwagi w szczególności pracodawców  

na tworzenie odpowiednich warunków do jego wykorzystywania. To kompe-

tencje pracownicze przyczyniają się do osiągania celów organizacji oraz uzna-

wane są za te, które umożliwiają rozwijanie i doskonalenie kluczowych kom-

petencji organizacji.  

 

 
Bibliografia 

Bartkowiak G., Krugiełka A., Kreatywność, jej uwarunkowania i możliwości usprawniania. 

Perspektywa jednostki i systemowa, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Spo-

łecznych AMW” 2017, nr 3. 

Bombiak E., Kompetencje pracownicze – istota, pomiar i sprawozdawczość, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014, nr 103. 

Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw 

proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010. 

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004. 

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer 

Business, Warszawa 2014. 

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organi-

zacji, PWN, Warszawa 2006. 

Kwiatkowska-Ciotucha D., Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracow-

ników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Wrocław 2013. 

Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, 

Difin, Warszawa 2008. 

Oleksyn T., Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? „Problemy Zarządzania” 

2012, vol. 10, nr 1 (36), t. 2. 

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003. 

Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie  

i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011. 

Sopińska A., Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako przejaw współ-

kreatywności, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 161, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. 

Szczepańska-Woszczyna K., Kompetencje menadżerskie w obszarze kreatywności i innowacyj-

ności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014 nr 1 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, (2006/962/WE,), Dziennik Urzędo-

wy Unii Europejskiej, L 394/10. 

 

 

 

 



Edyta Brzozowska 

 

22 

Streszczenie  

W artykule podjęto temat dotyczący kreatywności jako kluczowej kompetencji na współcze-

snym rynku pracy, która w odpowiedni sposób wykorzystana może zapewnić przedsiębiorstwu 

względnie trwałą przewagę konkurencyjną. Celem opracowania była ocena poziomu opanowania 

tej kompetencji przez osoby tworzące zasób pracy w mieście Białystok. Dodatkowo podjęto 

próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu poziom ten uzależniony jest od czynników socjo-

demograficznych oraz miejsca zatrudnienia? Realizacji postawionego celu służyły badania wła-

sne przeprowadzone wśród 256 uczestników realizowanego na terenie miasta projektu, współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach III osi prioryteto-

wej: kompetencje i kwalifikacje. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że anali-

zowana kompetencja jest istotna w kontekście działań zawodowych badanych osób. Zmienne 

socjodemograficzne w sposób niejednoznaczny determinują poziom jej opanowania. Uwzględ-

niając natomiast kryterium miejsca zatrudnienia, można stwierdzić, że najwyższym poziomem 

charakteryzują się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracujące w dużych 

przedsiębiorstwach.   

 
INITIATIVE, ENTREPRENEURSHIP AND CREATIVITY  

AS KEY COMPETENCIES IN MODERN ORGANIZATIONS 

Summary  

The article concerned the subject of creativity as a crucial competence on the contemporary 

labour market, which can be used appropriately to provide a relatively long-lasting competitive 

edge for the enterprise. The aim of the development was  an assessment of the level of control  

of this competence by persons creating the labour force in the city of Bialystok. Additionally,  

an attempt to answer the question to what degree this level is dependent on socio-demographic 

factors and the place of employment was made. To achieve this, I conducted research amongst 

256 participants of the project co-financed with the resources of the European Social Fund as part 

of the regional operational programme of the Podlasie Province for the years 2014-2020 in the 

frames of priority axis 3: competence and qualifications. Findings of conducted examinations 

allowed to state that the analysed competence is significant in the context of professional action 

of examined persons. The socio-demographic variable is inconclusive in determining the level of 

its mastering. In regards to the criterion of the place of employment it can be stated that persons 

conducting their own business activity and working in large enterprises are characterized by the 

highest level of aforementioned creativity. 

 

 


