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Streszczenie
Zaprezentowany artykuł porusza bardzo istotną kwestię, jaką jest powiązanie
twórczości człowieka z efektywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Na początku
dokonano opisu kreatywności jako właściwości psychicznej człowieka, która
determinuje poziom innowacyjności w danej organizacji. Twórczość została ukazana
jako właściwość wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa. W kolejnej części publikacji
skoncentrowano się na scharakteryzowaniu osoby twórczej, ze szczególnym
uwzględnieniem cech posiadanych przez jednostki nowatorskie. Przybliżono
właściwości odróżniające osoby o wysokim poziomie kreatywności od osób mało
innowacyjnych. Następny rozdział dotyczy opisu wpływu jednostki twórczej na
funkcjonowanie organizacji. Wskazane zostały liczne pozytywy wynikające z
wprowadzania innowacyjności w kulturę przedsiębiorstwa przy jednoczesnym
ujawnieniu przyczyn, z powodu których wdrażanie nowatorskich rozwiązań może być
procesem problemowym. Ostatnia część publikacji traktuje o rozwijaniu potencjału
pracownika twórczego. Akcent został położony na kształtowanie twórczości w tych
latach życia, które przypadają na okres przed zatrudnieniem.

Abstract
This article refers to a very serious issue of the connection between human`s creativity
and effective functioning of business. At the begging there is an explication of
creativeness interpreted as a mental attribute, that determines the level of innovation in
any organization. The originality was presented as something multifarious. The next
part of the publication is about creative person`s characteristic, with essential emphasis
on the differences between creative people and non-creative persons. Another part of
the text concerns the influence of creative persons on the functioning of organization.
There are shown many positive features of leading in the innovations into an
organization`s manners, likewise there are presented reasons that it may be very
difficult to implement the novel ideas and solutions. The last part of the article describes
the process of growing worker`s creativity. The main aspect is put on forming the
creativity before people`s employment.
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