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Okiem eksperta

P rof. Janusz Czapiński w se-
minarium „Mię kkie kapi-
tały a  dobrobyt material-

ny –  wyzwania dla Polski” sta-
wia tezę, iż „Kapitał ludzki jest decydują cą  
przesłanką  wzrostu dobrobytu krajó w sła-
biej rozwinię tych, a kapitał społeczny jest 
decydują cą  przesłanką  rozwoju ekonomiczne-
go krajó w wyż ej rozwinię tych”1.

„Kapitał ludzki odpowiada za efekt rywa-
lizacji indywidualnej: im wyż szy tym wyż sza 
wzglę dna pozycja ekonomiczna jednostki 
w grupie (…); molekularna ś cież ka rozwoju”2.

„Kapitał społeczny odpowiada za efekt 
rywalizacji grupowej (…): im wyż szy tym 
wyż sza wzglę dna pozycja ekonomiczna 
wspó lnoty; wspó lnotowa ś cież ka rozwoju. Po-
mostowy kapitał społeczny – łą czą cy członkó w 
społeczeń stwa z ró ż nych grup – jest istotą  
obywatelskoś ci”3.

„Rozwó j ekonomiczny Polski, jako kraju sła-
bo rozwinię tego, zależ ał (…) od kapitału ludz-
kiego, miał zatem charakter molekularny, a nie 
wspó lnotowy”4.

Badania te tłumaczą, dlaczego cross-men-
toring rozwija się w Polsce dosyć wolno, choć 
z sukcesem. Molekularna ścieżka rozwoju to 
podstawowe, najczęstsze narzędzie rozwo-
ju. Idąc za prof. Czapińskim, można zadać 
pytanie: „Czy dalszy rozwó j Polski (…) jest 
moż liwy przy obecnym poziomie kapitału 
społecznego?”5. Zapewne nie. Poziom zaufa-
nia w Polsce nie pomaga. Może dlatego cross-
-mentoring dalej pozostaje niszowy? Klienci 
pytają: „Organizacje nie podkradają pracow-
ników?”. NIE: przeprowadziłam dwa procesy 
cross-mentoringu i „podkradanie” nie miało 

miejsca. Organizacje doceniły wartość „po-
mostowego kapitału społecznego“. Wszyscy 
mieli wspólnotę celu: rozwój mój, twój, nasz, 
organizacji.

W wieku partycypacji (ang. age of paricipa-
tion) na rozwój biznesu wpływ mają nie tyl-
ko zmiany ekonomiczne, technologiczne czy 
demografi czne, ale istotny w tym procesie sta-
je się także inny kapitał – kapitał emocjonal-
ny (KE).

Mary S. de Luque zanalizowała wyniki 
fi nansowe 520 fi rm z 17 krajów. Zapytała, jaki 
wpływ na sukces organizacji mają liderzy z wi-
zją (funkcjonujący z poszanowaniem wartości 
swoich i partnerów, z wysokim KE) versus lide-
rzy autokraci, nastawieni tylko na realizację ce-
lów fi nansowych. Wyniki badania pokazały, że 
pierwsi – wraz z ludźmi – osiągali lepsze wyni-
ki fi nansowe. Ich pracownicy byli bardziej in-
nowacyjni, przedsiębiorczy, lepiej współpra-
cowali, kwestionowali status quo, a organiza-
cje osiągały lepsze wyniki sprzedażowe i miały 
wyższy ROI6.

Rozwój KE liderów (myślenie poza schema-
tami, ang. out of the box) znakomicie przyspie-
sza strona trzecia („sparing partner”) spoza or-
ganizacji, wolna od schematów myślenia we-
wnątrzorganizacyjnego, tego, „co się da albo 
czego się nie da zrobić”. Osoby po zakończe-
niu projektu cross-mentoringu są otwarte, go-
towe na podjęcie ryzyka, ufające, że dadzą radę, 
że im się uda!

Mocno wierzę w sens tego procesu i pole-
cam go tym, którzy wierzą, iż wspólnotowa 
ścieżka rozwoju (wraz z kapitałem emocjo-
nalnym) jest środkiem wspierającym sukces 
przedsiębiorstw.■

Wiara w to, że się da
Mariola Czechowska Frączak
partner zarządzający w fi rmie Mind Partners


