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ISTOTA TWÓRCZEGO MYŚLENIA
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 Różne metody i techniki twórczego myślenia posługują się 

różnymi sposobami stymulującymi generowanie 

odkrywczych pomysłów.

 Metody pobudzania kreatywności są bardzo zróżnicowane. 

Sposób stymulacji twórczego myślenia może odwoływać 

się zarówno do racjonalnego, jak i emocjonalnego podejścia do 

przedmiotu badań. 

 Wspólną cechą metod twórczego myślenia jest to, że 

odrzucają one klasyczną logikę linearną, właściwą dla podejścia 

diagnostycznego na rzecz oderwania się od znanych rozwiązań, 

schematów, stereotypów w kierunku łamania barier i 

ograniczeń, właściwych dla podejścia prognostycznego.



FAZY TWÓRCZEGO MYŚLENIA
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1
• Preparacja – zdefiniowanie problemu poprzez zebranie 

informacji w drodze obserwacji i doświadczeń 

2
Inkubacja – tworzenia koncepcji modelu i jego analiza; tzw. 

„dojrzewanie” pomysłów na drodze podświadomego myślenia

3
Olśnienie – nagłe odkrycie nowej informacji czy pomysłu, który 

staje się podstawą całej koncepcji rozwiązania 

4
• Weryfikacja – ocena wartości wygenerowanych pomysłów



PODEJŚCIE DIAGNOSTYCZNE
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Określenie celu i przedmiotu badania

Rejestracja stanu istniejącego

co?  kto? gdzie?  kiedy?  jak?

Krytyczna analiza stanu istniejącego

dlaczego?

Diagnoza

Projektowanie wariantów rozwiązań

Wybór wariantu optymalnego

Przygotowanie warunków do wdrożenia

Kontrola realizacji i ocena efektów

Metody 

twórczego 

myślenia



PODEJŚCIE PROGNOSTYCZNE
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Określenie celu

Projektowanie systemu idealnego

Zebranie informacji o ograniczeniach

Projektowanie wariantów 

rozwiązań kompromisowych

Wybór wariantu optymalnego

Projekt szczegółowy

Analiza – weryfikacja - korekta 

Testowanie systemu

Wdrażanie systemu

Kontrola funkcjonowania 

i analiza efektów

Metody 

twórczego 

myślenia



CEL METOD TWÓRCZEGO MYŚLENIA
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Stworzenie optymalnych 

warunków do wygenerowania 

pomysłu rozwiązania problemu.
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METODA MORFOLOGICZNA

 Problem powinien mieć dwa lub trzy aspekty, aby można było go przedstawić 
za pomocą dwu- lub trójwymiarowej siatki 

(np. pomysł na zabawkę edukacyjną – aspekty: materiał, miejsce zabawy, cel 
edukacyjny).

 Dla każdego wymiaru należy stworzyć listę atrybutów.

 Poszukiwanie pomysłów polega na zbadaniu poszczególnych kombinacji 
atrybutów dotyczących różnych aspektów, niezależnie od tego, jak 
niezwykłe i niepraktyczne mogą się one okazać.

 Obiecujące pomysły należy poddać dalszej analizie i ocenie, czy nadają się one 
do dalszego wykorzystania.

Sporządź listę 
aspektów 
problemu

Sporządź listę 
atrybutów 

dotyczących
każdego aspektu

Przeanalizuj 
możliwe 

kombinacje
atrybutów  



METODA MORFOLOGICZNA - PRZYKŁAD
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Materiał Miejsce zabawy Cel edukacyjny

Guma Podwórko – plac zabaw Nauka liczenia

Plastyk Park Nauka czytania

Papier Plaża Nauka pisania

Drewno Pomieszczenie Rozpoznawanie kolorów

Bawełna Sala gimnastyczna Rozpoznawanie kształtów

Skóra Las Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Metal … Spostrzegawczość

… …

Dział badawczo-rozwojowy firmy produkującej zabawki ma zaproponować 

pomysł na zabawkę edukacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat

7 x 6 x 7 = 264 kombinacje 
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BURZA MÓZGÓW (A. OSBORN 1935)

 Konferencyjna technika polegająca na zespołowej próbie 

znalezienia rozwiązania określonego problemu przez zebranie 

wszystkich pomysłów spontanicznie zgłaszanych przez 

członków zespołu

 Burza mózgów składa się z dwóch faz:

 Faza tworzenia - celem jest wygenerowanie możliwie największej 

liczby pomysłów

 Faza wyjaśnienia - przegląd listy pomysłów w celu upewnienia się, 

że wszyscy uczestnicy rozumieją wszystkie zgłoszone pomysły

 Ocena pomysłów jest odroczona - ma miejsce dopiero po 

zakończeniu sesji burzy mózgów 
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ZASADY BURZY MÓZGÓW

 Zespół złożony z 5÷10 osób

 Wyznaczenie osoby prowadzącej sesję

 Jasne określenie celu

 Nie wolno oceniać ani krytykować żadnego pomysłu

 Ważna jest ilość pomysłów

 Należy podawać wszystkie pomysły, które przychodzą do głowy

 Nie ograniczać się do własnych pomysłów, lecz także rozwijać 

pomysły innych

 Pomysły zapisywać bez autorstwa



ODMIANY BURZY MÓZGÓW
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 Dyskusja 66 – 6 minut intensywnego tworzenia pomysłów 

w 6-osobowych grupach, potem prezentacja na sesji plenarnej;

 Metoda 635 - 6 osób, 3 pomysły, 5 rund obiegu formularza;

 Metaplan - indywidualne zapisywanie pomysłów na kartkach, zebranie i 

pogrupowanie; 

 Technika obiegu kart - rozwinięcie metaplanu, można zajrzeć 

do kartki sąsiada z lewej strony i rozwinąć jego pomysł;

 Koszyk pomysłów (metoda puli) - rozwinięcie metaplanu; 

kartki są odkładane do „puli”, skąd można je brać dla inspiracji;

 Wspólna metoda notatnikowa - grupa rozproszona, uczestnicy zapisują 

w notatniku po jednym pomyśle dziennie przez tydzień;

 Elektroniczny koszyk pomysłów - sesja jest prowadzona za 

pośrednictwem sieci komputerowej lub burza mózgów „w chmurze”;

 Zespołowa burza mózgów FACIL. 
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METODA 5 X „DLACZEGO?”

Nr
Obserwowany 

wynik
DLACZEGO?

Działanie 

(gdy STOP)

1 Na hali jest kałuża oleju Ponieważ z maszyny cieknie olej Wytrzeć olej

2 Z maszyny cieknie olej Ponieważ zużyła się uszczelka Wymienić uszczelkę

3 Zużyła się uszczelka
Ponieważ kupiono uszczelki z 

kiepskiego materiału

Wymienić uszczelkę 

i sprawdzić dlaczego 

poprzednia się zużyła

4
Kupiono uszczelki z 

kiepskiego materiału

Ponieważ poczyniono doraźne 

oszczędności (uszczelki były tanie)

Zmienić specyfikację 

dotyczącą uszczelek

5
Poczyniono doraźne 

oszczędności, kupując 

tanie uszczelki

Ponieważ dział zaopatrzenia 

oceniany jest na podstawie 

krótkoterminowych oszczędności

Zmienić zasady 

zaopatrzenia



WYKRES ISHIKAWY

(DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY)

 służy do analizy związków przyczynowo-skutkowych

 prowadzi do kompleksowego ujęcia wszystkich przyczyn, 

których wynikiem jest określony skutek

 w przejrzysty i uporządkowany sposób pokazuje powiązania 

pomiędzy skutkiem (wynikiem, rezultatem) a związanymi z nim 

przyczynami

 jest punktem wyjścia do ustalenia hierarchii przyczyn 

określonego zjawiska
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KROKI TWORZENIA WYKRESU ISHIKAWY

1. Określenie skutku i narysowanie osi głównej wykresu.

2. Sporządzenie wykazu (listy) wszystkich możliwych przyczyn.

3. Zdefiniowanie głównych kategorii przyczyn.

4. Pogrupowanie przyczyn według głównych kategorii oraz 

według stopnia szczegółowości. Narysowanie wykresu.

5. Analiza wykresu. Zidentyfikowanie najbardziej 

prawdopodobnych przyczyn (np. metodą ABC).

15



WYKRES ISHIKAWY – KROK 1 

 Określ problem lub skutek, będący przedmiotem 

analizy

Nadaj problemowi nazwę - krótką, ale najbardziej odpowiadającą jego istocie.

Narysuj główną oś wykresu.

PROBLEM

16



WYKRES ISHIKAWY – KROK 2 

 Sporządź możliwie pełny wykaz przyczyn analizowanego 

problemu w formie listy.

Do sporządzenia wykazu można wykorzystać grupową dyskusję, technikę burzy 

mózgów i jej odmiany itp..

Aby lista była możliwie najpełniejsza, zastosuj technikę 5W1H (szukaj odpowiedzi 

na pytania: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak? i dlaczego?) oraz technikę „5 x dlaczego?”

Lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
….

KTO?

CO?

DLACZEGO?

JAK?

GDZIE?

KIEDY?

DLACZEGO?

DLACZEGO?

DLACZEGO?DLACZEGO?

17



WYKRES ISHIKAWY – KROK 3 

 Zdefiniuj główne kategorie przyczyn, które mogą mieć 

wpływ na badany problem.

Dobierz sposób określenia głównych kategorii przyczyn odpowiedni do analizowanego 

problemu.

Nanieś na wykres zdefiniowane główne kategorie przyczyn.

PROBLEM

GŁÓWNA

PRZYCZYNA 1
GŁÓWNA

PRZYCZYNA 2

18



WYKRES ISHIKAWY – GŁÓWNE KATEGORIE

Rodzaje układów:

 czynników uczestniczących 

 5M - człowiek (Men), maszyna (Machine), materiał (Material), 

metoda (Method), zarządzanie (Management) 

 5M+E - człowiek (Men), maszyna (Machine), materiał (Material), 

metoda (Method), zarządzanie (Management), środowisko (Environment)

 przedmiotowy (struktura produktu)

 technologiczny (struktura procesu)

 własny 

Nie ma jednego uniwersalnego zestawu kategorii. 

Kategorie trzeba dostosować do analizowanego problemu.
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WYKRES ISHIKAWY – KROK 4 

 Przydziel przyczyny do poszczególnych kategorii. W 
ramach jednej kategorii określ hierarchię szczegółowości 
przyczyn.

Wykorzystaj dyskusję zespołową do określania hierarchii szczegółowości przyczyn.

W trakcie dyskusji można uzupełnić listę przyczyn o czynniki pominięte w kroku 2.

PROBLEM

GŁÓWNA

PRZYCZYNA 
ogólna

bardziej 

szczegółowa

najbardziej

szczegółowa

najbardziej

szczegółowa

20



WYKRES ISHIKAWY – KROK 5 

 Przeanalizuj uzyskany wykres

Zweryfikuj najbardziej prawdopodobne źródła przyczyn, wykorzystując np. 

metodę Pareto-Lorenza lub diagram korelacji.

W razie potrzeby przeprowadź dodatkowe badania i pogłębioną analizę 

problemu za pomocą innych narzędzi.

Zaproponuj rozwiązania mające na celu całkowite lub częściowe rozwiązanie 

problemu.

U S P R A W N I E N I  E

21



WYKRES ISHIKAWY – PRZYKŁAD (1)

 Zła współpraca pomiędzy 

pracownikami

 Niedostateczny nadzór nad 

pracownikami

 Brak urządzeń ułatwiających pracę

 Pracownicy źle przygotowani do pracy

 Skomplikowane wzory formularzy

 Nadmiar pracy

 Skomplikowany system informatyczny

 Duża różnorodność formularzy

 Nieodpowiednie procedury

 Brak szkoleń w zakresie procedur

 Brak szkoleń w zakresie obsługi 

systemu informatycznego

 Zły podział pracy

 Brak systemu kontroli

 Brak informacji zwrotnej od 

klientów

 Częsta absencja

 Zbyt dużo osób w jednym 

pomieszczeniu

22

Analizowany problem:   

Słabe wyniki zespołu podczas okresowej oceny



WYKRES ISHIKAWY – PRZYKŁAD (2)

 Zła współpraca pomiędzy 
pracownikami – kłótnie i spory

 Niedostateczny nadzór nad 
pracownikami

 Brak urządzeń ułatwiających pracę

 Pracownicy źle przygotowani do 
pracy - kwalifikacje

 Skomplikowane wzory formularzy

 Nadmiar pracy

 Skomplikowany system 
informatyczny

 Duża różnorodność formularzy

 Nieodpowiednie procedury

 Brak szkoleń w zakresie procedur

 Brak szkoleń w zakresie obsługi 
systemu informatycznego

 Zły podział pracy

 Brak systemu kontroli

 Brak informacji zwrotnej od klientów

 Częsta absencja

 Zbyt dużo osób w jednym 
pomieszczeniu
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ludzie, materiały (dokumenty), maszyny (wsparcie techniczne), 

metody pracy, zarządzanie, środowisko



WYKRES ISHIKAWY – PRZYKŁAD (3)

Słabe 

wyniki 

zespołu

materiały 

(dokumenty)

metody pracy zarządzanie

kwalifikacje

częsta 

absencja

zła współpraca

skomplikowane 

wzory formularzy

duża różnorodność 

formularzy

Zbyt dużo osób

w jednym 

pomieszczeniu

Zły podział 
pracy

w zakresie systemu 

informatycznego

brak 

szkoleń

w zakresie 

procedur

ludzie

środowisko

Brak urządzeń 

ułatwiających 

pracę

Skomplikowany 

system 

informatyczny

wsparcie 

techniczne

brak informacji 

zwrotnej od 

klientów

nieodpowiednie 
procedury

nadmiar 

pracy

niedostateczny 

nadzór

24



25

METODA ABC 
(DIAGRAM PARETO- LORENZA)

 pozwala na wyodrębnienie elementów dominujących spośród 

zbioru elementów charakteryzujących się pewną cechą

 przy analizowaniu problemów organizacyjnych pozwala na 

zidentyfikowanie tych elementów, których rozwiązanie 

przynosi największe  korzyści

 można ją stosować do określania priorytetów zagadnień do 

rozwiązania
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KROKI METODY ABC

1. Zebranie informacji o badanych elementach i wartościach cechy 

przyjętej jako kryterium analizy.

2. Uporządkowanie rozpatrywanych elementów według 

nierosnącej wartości analizowanej cechy. Obliczenie udziału 

procentowego poszczególnych grup elementów 

w skumulowanej wartości cechy.

3. Przedstawienie na wykresie zależności między skumulowanym 

udziałem badanych elementów a skumulowaną wartością 

badanej cechy.

4. Analiza wyników:
A - 20% elementów obejmuje 80% łącznej wartości cechy 

B - 30% elementów obejmuje 15% łącznej wartości cechy

C - 50% elementów obejmuje   5% łącznej wartości cechy



Metoda ABC – przykład (1)

W pewnym przedsiębiorstwie produkcyjnym 

przeprowadzono analizę braków produkcyjnych 

i strat związanych z ich występowaniem. 

Otrzymano następujące wyniki:

Rodzaj 
braku

A B C D E F G H I J

Straty 
[zł/rok]

10 000 100 1 500 200 600 30 000 1 000 4 000 2 000 600
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METODA ABC – PRZYKŁAD (2)

Rodzaj 
braków

Roczne 
koszty 
strat na 
brakach
[zł/rok]

Udział rodzaju 
braków w 

ogólnej liczbie 
rodzajów 
braków

[%]

Skumulowany
udział 

rodzaju 
braków

[%]

Udział rodzaju 
braków

w rocznych 
kosztach strat 
na brakach

[%]

Skumulowan
e roczne 
straty z 
powodu 
braków
[zł/ rok]

Skumulowany 
udział strat 
na brakach

[%]

F 30 000 10 10 60,0 30 000 60,0

A 10 000 10 20 20,0 40 000 80,0

H 4 000 10 30 8,0 44 000 88,0

I 2 000 10 40 4,0 46 000 92,0

C 1 500 10 50 3,0 47 500 95,0

G 1 000 10 60 2,0 48 500 97,0

J 600 10 70 1,2 49 100 98,2

E 600 10 80 1,2 49 700 99,4

D 200 10 90 0,4 49 900 99,8

B 100 10 100 0,2 50 000 100,0

Razem 50 000 100 100
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METODA ABC – PRZYKŁAD (3)

100

95

80

60

[%]

F A H I C G J E D B

A B C

29
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SYNTEKTYKA (TECHNIKA GORDONA 1961)

 Synectics (gr.) – łączenie razem odrębnych elementów pozornie nie mających 
ze sobą związku.

 Synektyka polega na wyszukiwaniu nowych rozwiązań problemu bez próby jego 
dokładnego zdefiniowania (słowo kluczowe, wycieczka). 
W trakcie dyskusji zagadnienie stopniowo ulega zawężeniu i jest bardziej 
szczegółowo definiowane.

 Analogie stosowane w analizie problemu:

 personalna, polegająca na identyfikacji osoby poszukującej rozwiązania 
z problemem lub jego elementami składowymi;

 bezpośrednia, polegająca na identyfikacji z występującymi w przyrodzie zjawiskami
i ich działaniem zbliżonym do rozpatrywanego zagadnienia;

 symboliczna, w której wykorzystuje się metafory, symbole, język poetycki 
dla przekształcenia rzeczy niezwykłych w zwyczajne;

 fantastyczna, polegająca na oderwaniu się od rzeczywistości i puszczeniu wodzy 
fantazji, co pozwala na oderwanie się od ograniczeń i tworzenie rozwiązań 
niespotykanych i całkowicie oryginalnych.



31

METODA SZEŚCIU KAPELUSZY (E. DE BONO)

 Biały kapelusz – analiza z obiektywna: fakty, liczby, dane,

informacje;

 Czerwony kapelusz – emocjonalny punkt widzenia: emocje, 

odczucia, przeczucia, intuicja;

 Czarny kapelusz – negatywne aspekty zagadnienia: ostrożność, 

ocena prawdziwości faktów, osądzanie, sprawdzanie i weryfikacja 

faktów z pozycji „dlaczego się nie uda”;

 Żółty kapelusz – optymistyczny punkt widzenia, konstruktywny

i ukierunkowany na możliwości: korzyści, zalety, zyski,

oszczędności;

 Zielony kapelusz – oznacza twórczość i nowe pomysły: badanie 

możliwości, sugestie, dociekanie, poszukiwanie, propozycje, prowokacja;

 Niebieski kapelusz – myślenie o procesie myślenia: kontrola 

i sterowanie procesem myślenia, podsumowanie, chłodna ocena, 

posługiwanie się innymi kapeluszami - moderator.
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MAPY MYŚLI – MIND MAPPING (T. BUZAN 1970)

 Mapy myśli to graficzna forma notatek.

 Technika tworzenia map myśli dopuszcza używanie słów kluczowych, kolorów, 

kodów oraz symboli.

 Odkrywanie nowego pomysłu jest równoznaczne z dodawaniem nowego 

odgałęzienia do tematu głównego lub do któregoś z już istniejących odgałęzień.

 Kompletna mapa myśli dla danego zagadnienia prezentuje pomysły i wzajemne 

relacje pomiędzy nimi, co pomaga otworzyć umysł.

 Mapa myśli przechowuje duże ilości danych w przejrzystej formie.

 Umożliwia spojrzenie na problem z bliska (detale) i z daleka (całościowy 

problem).

 Istnieje szereg narzędzi komputerowych do przygotowywania map myśli.
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DIAGRAM ANALIZY PROBLEMU (CHMURA)

Może być używany do analizy różnych rodzajów problemów:

 Wewnętrznych dylematów - kiedy stoicie w obliczu wyboru dwóch 

przeciwstawnych opcji i nie wiecie, którą z nich wybrać (dilemma cloud -

chmura dylematu).

 Konfliktów z innymi osobami powstających w wyniku istnienia 

przeciwstawnych opcji. Nie mogą to być konflikty głębokie, nawarstwiające 

się, tzw. chroniczne (conflict cloud - chmura konfliktu).

 Gaszenia pożarów czyli sytuacji, w których zostaliście zmuszeni do 

niezwłocznego podjęcia akcji naprawczej (firefighting cloud - chmura 

gaszenia pożarów).

 Przeszkód w realizacji planów (obstacle cloud – chmura przeszkody).
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DIAGRAM KONFLIKTU

 Aby realizować kreślony cel A, 

musimy zaspokoić obie potrzeby 

B i C (B i C są ważnymi 

potrzebami – obie są warunkami 

koniecznymi dla osiągnięcia celu 

A).

 Aby zaspokoić potrzebę B 

musimy podjąć działanie D.

 Aby zaspokoić potrzebę C 

musimy podjąć działanie D’.

 D i D’ są w konflikcie.

CEL

A

B D

D’C

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2 DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

KONFLIKT

Diagram konfliktu opiera się na logice 

warunku koniecznego: 

Aby osiągnąć …  muszę mieć/ 

zrobić …..
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DIAGRAM KONFLIKTU - BUDOWA

A

B

D 
działanie 

najbardziej 

wymuszone

D’
działanie

najbardziej

preferowane

C

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2

DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

CEL

KONFLIKT

Jaki jest cel?

Dlaczego D jest ważne? Jaką 

potrzebę zaspokaja?

Dlaczego D’ jest ważne? Jaką 

potrzebę zaspokaja?
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DIAGRAM KONFLIKTU - ZAŁOŻENIA

CEL

A

B D

D’C

POTRZEBA 

1

POTRZEBA 

2

DZIAŁANIE 

2

DZIAŁANIE 

1

KONFLIK

T

Założenia B-D

Założenia C-D’

Założenia

D-D’
Dlaczego 

działania 

D i D’

pozostają 

w konflikcie?

Dlaczego wyłącznie działanie D zapewnia 

osiągnięcie B? 

Dlaczego B nie może być osiągnięte jeśli 

podejmiemy akcję D’?

Dlaczego wyłącznie działanie D’ zapewnia 

osiągnięcie C? 

Dlaczego C nie może być osiągnięte jeśli 

podejmiemy akcję D?
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ROZWIĄZANIE - ZASTRZYK „WYGRANA-WYGRANA”

CEL
A

B

C

POTRZEBA 

1

POTRZEBA 

2

CEL

ZASTRZYK

Ponieważ ….

Ponieważ …

win

win
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DIAGRAM KONFLIKTU – PRZYKŁAD 1

Na podstawie Goldratt E., „Cel II. To nie przypadek”:

Sharon, córka Alexa Rogo, ma niespełna 13 lat. Od kolegi ze starszej klasy 

dostała zaproszenie na sobotnią imprezę. 

Alex zgadza się na udział Sharon w tej imprezie, pod warunkiem, że wróci ona 

do domu przed godziną 22. 

Sharon twierdzi, że impreza skończy się około północy i bardzo zależy jej, aby 

pozostać na imprezie do końca, tak jak wszyscy jej przyjaciele.

Jak powinien postąpić Alex? 



DIAGRAM KONFLIKTU – PRZYKŁAD

Sharon w domu 

przed 22

Sharon w domu

około północy

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2 DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

CEL

KONFLIKT



DIAGRAM KONFLIKTU – PRZYKŁAD

Zapewnić 

bezpieczeństwo

Sharon

Sharon w domu 

przed 22

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2 DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

CEL

KONFLIKT



DIAGRAM KONFLIKTU – PRZYKŁAD

Sharon w domu

około północy

Sharon ma wielu

znajomych

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2 DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

CEL

KONFLIKT



DIAGRAM KONFLIKTU – PRZYKŁAD

Udane 

życie rodzinne

Zapewnić 

bezpieczeństwo

Sharon

Sharon w domu 

przed 22

Sharon w domu

około północy

Sharon ma wielu

znajomych

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2 DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

CEL

KONFLIKT



DIAGRAM KONFLIKTU – PRZYKŁAD

Udane 

życie rodzinne

Zapewnić 

bezpieczeństwo

Sharon

Sharon w domu 

przed 22

Sharon w domu

około północy

Sharon ma wielu

znajomych

POTRZEBA 1

POTRZEBA 2 DZIAŁANIE 2

DZIAŁANIE 1

CE

L

KONFLIKT

ZASTRZYK

?
O północy 

Alex pojedzie 

samochodem 

po Sharon i 

jej przyjaciółkę

Debbie



ALGORYTM WYNALAZKU (ALTSZULLERA) – TRIZ (1)

1. Sformułowanie zadania – uświadomienie sobie celów 
technicznych i ekonomicznych zadania, które trzeba 
rozwiązać, określenie kryteriów optymalizacji, sformułowanie 
zadania pośredniego (obejściowego) ustalenie potencjalnych 
wymagań ze względu na przyszłość lub stosowanie.

2. Sprecyzowanie założeń zadania – analiza rozwiązań 
patentowych podobnych, zbliżonych i idealnych, aby 
ostatecznie sprecyzować założenia zadania technicznego.

(Henryk Altszuller "Algorytm wynalazku", Wiedza Powszechna, 1975) 
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ALGORYTM WYNALAZKU (ALTSZULLERA) – TRIZ (2)

3. Analizowanie – ustalenie idealnego wyniku końcowego, aby 

przez porównanie z istniejącymi wynikami doprowadzić do 

opracowania wariantu usprawnionego.

4. Ocenianie – ustalenie przyczyn polepszenia lub pogorszenia 

pracy elementu, a następnie kierunków modyfikacji.

5. Stadium operacyjne – wykorzystanie zasady sprzeczności 

do ustalenia nowych wariantów rozwiązania.

6. Synteza – dostosowanie obiektu do systemu lub 

wykorzystanie go w innych zastosowaniach.
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SPOSÓB STYMULACJI KREATYWNOŚCI

47

Metoda Sposób stymulacji twórczego myślenia

Metoda morfologiczna Tworzenie kombinacji atrybutów; niektóre kombinacje są

tak niecodzienne, że mogą stanowić inspirację do tworzenia 

nowych rozwiązań

Burza mózgów Swoboda w generowaniu pomysłów, brak ograniczeń, możliwość 

rozwijania pomysłów zgłoszonych przez innych uczestników

Diagram Ishikawy Kompleksowość spojrzenia na problem, pogrupowanie przyczyn 

Metoda synektyczna Wycieczka „w inny świat”; analogie: personalna, bezpośrednia, 

symboliczna, fantastyczna; 

Sześć kapeluszy Konieczność przygotowania argumentacji związanej 

z kolorem kapelusza, a nie osobistym stosunkiem do problemu 

Mind Mapping Słowa kluczowe, kolory, kody, symbole oraz powiązania między 

nimi; kompleksowość spojrzenia na problem

Diagram konfliktu Zdefiniowane problemu poprzez konflikt dwóch opcji 

i poszukiwanie rozwiązania „win-win”



ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

48

 Produktywność (synergia)

 Przyjemność współpracy

 Zanik rywalizacji

 Komunikacja

 Poczucie bezpieczeństwa

 Zespoły zadaniowe - powoływane przez kierownictwo do rozwiązania istotnych 
problemów, zwykle wykraczających poza obręb jednej komórki organizacyjnej, 
wymagające interdyscyplinarnego podejścia i w związku z tym udziału specjalistów z 
różnych działów;

 Grupy autonomiczne - zespoły pracowników jednej jednostki organizacyjnej, 
tworzone bezterminowo na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa w celu 
regularnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych powstających 
na stanowiskach pracy i w komórkach organizacyjnych pierwszego stopnia; 
wzorowane na stworzonych w Japonii kołach jakości.
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Lp. Metoda / technika
Zastosowanie w działaniu 

indywidualnym zespołowym

1 Analiza morfologiczna tak tak

2 Burza mózgów i jej odmiany nie tak

3 Synektyka nie tak

4 Myślenie lateralne – metoda 6 kapeluszy tak tak

5 Mapy myśli (mindmapping) tak tak

6 Diagram konfliktu tak tak

7 Wykres Ishikawy tak tak

8 Metoda ABC (Pareto-Lorenza) tak tak

9 5x „dlaczego” tak tak

10 TRIZ – algorytm wynalazku (Altszullera) tak tak

INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



REKOMENDACJE
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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anna.kosieradzka@pw.edu.pl


