
MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

 W PRZEMYŚLE PRZYSZŁOŚCI



DOSTRZEGANIE CAŁOŚCI

Automatyzacja sprzyja zespo-
łom odpowiedzialnym za szerszy 
wycinek procesu, ale  wymaga 
współpracy pomiędzy różnymi 
ludźmi.

SKUPIENIE UWAGI

Transformacja cyfrowa tworzy ro-
snący strumień informacji, które 
trzeba ocenić, zintegrować i wy-
korzystać.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ludzki umysł jest najbardziej 
potrzebny tam, gdzie kończą się 
rutynowe, powtarzalne zadania. 

SZYBKA OCENA SYTUACJI 
I PODEJMOWANIE DECYZJI

Pracownicy znajdujący się najbli-
żej problemu mogą rozwiązać go 
najszybciej i najlepiej. 

SAMODZIELNE UCZENIE SIĘ

Otoczenie zmienia się zbyt szyb-
ko, by można było stale polegać 
na doświadczeniu zewnętrznych 
ekspertów. 



OPERATOR 
W PRZEMYŚLE
PRZYSZŁOŚCI

Postępująca automatyzacja produkcji zmniejszy liczbę czynności wykonywanych bezpośrednio 
przez operatorów. Ich rola będzie polegała w większym stopniu na nadzorowaniu pracy maszyn, 
wprowadzaniu ulepszeń  i rozwiązywaniu problemów. Obsługę konkretnego urządzenia zastąpi 
więc nadzorowanie większej liczby równoległych procesów i interweniowanie tam, gdzie jest to 
potrzebne.

Mimo stopniowego upowszechniania się rozwiązań SI, wykorzystanie rosnącej ilości danych gro-
madzonych przez cyfrowe systemy będzie nadal wymagać aktywnego udziału ludzi. Będą oni 
potrzebni do syntezy, interpretacji i wyciągania wniosków, a także podejmowania wynikających 
z nich decyzji. 

Zespoły produkcyjne staną się bardziej interdyscyplinarne, zaś ich relacje z innymi specjalistami – 
bardziej partnerskie. Oznacza to wzrost statusu operatora, ale jednocześnie konieczność posze-
rzenia perspektywy i zbudowania umiejętności pracy w różnorodnych zespołach problemowych. 

W szybko zmieniającym się środowisku wszyscy jesteśmy nowicjuszami. Trudno więc znaleźć 
eksperta, który znacząco przewyższa innych wiedzą i doświadczeniem. Ludzie będą

INŻYNIER 
W PRZEMYŚLE
PRZYSZŁOŚCI

Osoby pełniące role zbliżone do inżynierów produkcji będą otrzymywać coraz lepsze narzędzia 
automatyzujące rutynowe czynności i pozwalające na względnie łatwe tworzenie wirtualnych 
modeli produktów, a także „cyfrowych bliźniaków” urządzeń i całych procesów. Sprawne posłu-
giwanie się tymi rozwiązaniami może ograniczyć obciążenie związane z tworzeniem dokumen-
tacji, stwarzając jednocześnie przestrzeń na testowanie wielu możliwości i wybór najbardziej 
optymalnych. 

Nowe rozwiązania będą wymagały integracji procesów tradycyjnie realizowanych przez różne 
części organizacji (np. dział produkcji, sprzedaży i logistyki). Wprowadzające tego typu zmiany 
osoby będą musiały nauczyć kwestionować przyjęte założenia, brać pod uwagę nowe perspek-
tywy i szukać rozwiązań wykraczających poza ich obszar specjalizacji. Praca w interdyscypli-
narnych zespołach oznacza również konieczność znalezienia wspólnego języka – dzielenia się 
ekspercką wiedzą z osobami o innym wykształceniu i doświadczeniu. 

 



ZARZĄDZANIE UWAGĄ

WARUNKIEM SUKCESU W KAŻDYM ZŁOŻONYM,  
NIESTANDARDOWYM ZADANIU JEST POŚWIĘCENIE MU 

ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI UWAGI. DLATEGO WARTO  
TWORZYĆ W PRACY WARUNKI, KTÓRE POMAGAJĄ  

SKUPIĆ SIĘ NA TYM, CO NAJWAŻNIEJSZE



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

Świadoma koncentracja zadaniu czy problemie jest dla ludzkiego umysłu kosztowna – wymaga 
dużo energii, powoduje szybkie zmęczenie i prawie zawsze oznacza pominięcie czegoś inne-
go, co również mogłoby być istotne. Naturalnym mechanizmem obronnym jest więc pomijanie 
większości tego, co do nas dociera, opieranie się na pobieżnych sygnałach, szybkich uogólnie-
niach i rutynowych schematach działania.

Umysł „na autopilocie” jest wystarczająco skuteczny w powtarzalnych warunkach, ale gubi się, 
gdy trzeba zakwestionować dotychczasowe założenia, krytycznie ocenić sytuację, poradzić so-
bie z nowością albo wyjść poza rutynowe rozwiązania. Jakość myślenia w tego typu sytuacjach 
zależy w dużym stopniu od tego, czy jesteśmy w stanie zmobilizować wystarczająco dużo uwagi 
i utrzymać ją wystarczająco długo. 

Walka o koncentrację we współczesnym i przyszłym środowisku pracy oznacza przede wszyst-
kim ochronę przed niepotrzebnym przeładowaniem. Wymaga to odpowiedniej ergonomii (np. 
przejrzyste interfejsy użytkownika), planowania (np. ustalanie zadań w sposób nie wymagający 
ciągłego przełączania między wątkami), a także umiejętności wyznaczania priorytetów (planowe-
go zajmowania się tym co najważniejsze, a nie tym, co najbardziej przyciągające uwagę). 

Zadbaj o podstawy. Zasoby uwagi są wyraźnie większe u osób wypoczętych, najedzonych 
i nie doświadczających chronicznego stresu. Jeżeli to możliwe, dopasuj czas realizacji wy-
magających skupienia zadań do naturalnego rytmu dnia.

 Wyznacz priorytety. Poświęcenie pełnej uwagi jakiemuś zadaniu oznacza zwykle koniecz-
ność pominięcia lub opóźnienia czegoś innego. Upewnij się, że skupiasz się na tym, co 
przyniesie największe korzyści.

Zaplanuj pracę. Jeżeli przygotowujesz się do pracy nad problemem, która nie jest reakcją 
na nagły kryzys, zarezerwuj odpowiednio dużo czasu na analizę. Weź poprawkę na błąd 
planowania (większość ludzi nie docenia czasu potrzebnego na zrobienie czegoś). 

Skoncentruj się na jednej rzeczy. Jeżeli robisz coś, co wymaga choćby minimalnego za-
angażowania uwagi, przełączanie się między dwoma czynnościami zaszkodzi zarówno ich 
jakości, jak i czasowi wykonania. Jeżeli to możliwe, dokończ jedno zadanie przed przejściem 
do kolejnego.

 



PLANOWANIE PRACY: PRACA GŁĘBOKA I REAKTYWNA 
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IA Niektóre zadania zawodowe to praca reaktywna – nieprzesadnie skomplikowana, ale wymagająca czujności i od-

powiedzi we właściwym czasie. Inne zadania można opisać jako pracę głęboką, tj. taką, która wymaga dłuższego 
skupienia na jednym, złożonym zadaniu. Praca reaktywna zakłóca możliwość wykonywania pracy głębokiej, dlate-
go w miarę możliwości trzeba oddzielać ją w czasie. 
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1. Zastanów się nad swoją rolą zawodową. Na czym polegają główne zadania, które wykonujesz? Stwórz listę 
konkretnych czynności, nie poprzestawaj na ogólnikach. 

2. Pomyśl o ostatnim tygodniu pracy. O jakie zadania trzeba uzupełnić listę?

3. Zaznacz zadania, które pasują do definicji „pracy reaktywnej”. Zastanów się – jak można byłoby zgrupować je  
w jednym miejscu lub porze dnia? 

4. Zaznacz zadania, które pasują do definicji „pracy głębokiej”. Zastanów się – jak przekonstruować środowisko 
pracy, aby ograniczyć blokujące je zakłócenia? 

GODZINA ZADANIE TYP PRACY WARUNKI

8:00-11:00
Test obciążenia – analiza wyni-
ków, przygotowanie raportu

głęboka
Wyłączone powiadomienia, status 
„zajęty” kontakt tylko w sytuacjach 
nagłych

11:00-11:45 Odpowiedzi na maile i telefony reaktywna Dostępność dla wszystkich

11:45-12:30 Spotkanie operacyjne R&D reaktywna Dostępność dla wszystkich

PRZERWA OBIADOWA

13:00-14:30 Udział w warsztacie optymaliza-
cyjnym

głęboka
Wyłączone powiadomienia, status 
„zajęty” kontakt tylko w sytuacjach 
nagłych

14:30-15:30 Opracowanie wniosków z warsz-
tatu 

głęboka

Dostępność dla wszystkich15:30-16:00
Podsumowanie dnia, plan na 
jutro, maile/telefony reaktywna



WARUNKI PRACY: OGRANICZANIE OBCIĄŻENIA UWAGI
U

Z
A

S
A

D
N

IE
N

IE
  

I K
O

N
TE

K
S
T 

S
TO

S
O

W
A

N
IA Uwaga to jeden z najcenniejszych zasobów, jakimi zarządzamy w pracy. Jest niezbędna, by w pełni zrozumieć 

stojące przed nami problemy, zakwestionować założenia i opracować dobrej jakości rozwiązania. Wiele zadań i sy-
tuacji jest jednak skonstruowana w sposób, który rozprasza i marnuje uwagę, lub wykorzystuje ją w sposób tylko 
pozornie przyczyniający się do końcowego efektu. 
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Wróć do listy zadań stworzonej na podstawie opisu z poprzedniej strony, skupiając się na tym, co uważasz za 
„pracę głęboką”. Zastanów się, co – oprócz właściwego zadania – obciąża najczęściej Twoją uwagę? Co najłatwiej 
byłoby wyeliminować? 

przełączanie
uwagii

Multi-tasking

(próba robienia 

dwóch rzeczy 

na raz) 

Przerwania

i „wrzutki” 

ze strony współ-

pracowników 

CZYNNIKI NIEPOTRZEBNIE OBCIĄŻAJĄCE UWAGĘ

 Technologia 

Automatyczne 

Powiadomienia 

nadmiar 
informacji

Duża ilość 

informacji nie 

związanych z 

istotą problemu

Podejmowanie 

wielu mało 

istotnych decyzji

Zbyt duża 

przestrzeń 

decyzji (brak 

zdefiniowanych 

ram)

utrudniony dostęp
do informacji

Gromadzenie 

potrzebnych 

informacji w trak-

cie wykonywania 

zadania

Liniowa, tekstowa 

prezentacja złożo-

nych danych (brak 

wizualizacji)

Nieczytelne 

materiały (np. 

mała czcionka, 

złej jakości kopie) 

brak ergonomii

Nieporządek 

(np. na biurku / 

wirtualnym 

pulpicie) 

 Nieprzygotowany 

„warsztat pracy” 

(szukanie narzędzi, 

uruchamianie 

programów) 

Utrudniony dostęp 

do najczęściej 

wykorzystywanych 

narzędzi / funkcji 

nawyki umysłowe

Wewnętrzny 

monolog podsy-

cający niepokój, 

skłonność do 

martwienia się 

Nawyki przerywa-

jące skupienie (np. 

sprawdzanie poczty 

i mediów społecz-

nościowych)

Brak zaufania

i potrzeba ciągłego 

kontrolowania 

innych   



PGŁĘBIANIE ROZUMIENIA  
PROBLEMU

PRACA W PRZEMYŚLE PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE POLEGAĆ 
NA ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW. TAM, GDZIE ISTNIEJE 

RUTYNOWY, ZAWSZE SKUTECZNY ALGORYTM  
POSTĘPOWANIA, PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ POJAWI SIĘ  

AUTOMATYZACJA. 
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ETAP JAK ULEPSZYĆ MYŚLENIE

Dostrzeżenie problemu

Analiza problemu

Uzupełnienie danych, pogłębienie 
rozumienia problemu

Przeformułowanie problemu

Generowanie rozwiązań

Selekcja rozwiązań

Określenie sposobu pomiaru efektów

Szerokie spojrzenie: sprawdź, jakie problemy dostrzegają 
ludzie mający bezpośredni kontakt z tematem. Uwzględ-
nij różne punkty widzenia. Wyznacz priorytety dopiero 
po zebraniu danych.

Ujawnianie modelu: znajdź sposób na „wyświetlenie” ak-
tualnego rozumienia problemu i związanych z nim me-
chanizmów. Korzystaj z wizualizacji. Sprawdź, czy wszy-
scy rozumieją problem tak samo.

Stawianie pytań: zwróć uwagę na luki w aktualnym mo-
delu problemu. Co zostało pominięte? Oceń, czy założe-
nia są poparte danymi i uzupełnij potrzebne informacje.

Kwestionowanie status quo: sprawdź w jak sposób 
nowe informacje zmieniają rozumienie problemu i jego 
mechanizmów. Nie wahaj się postawić problem w spo-
sób inny, niż standardowy.

Zawieszenie krytyki: Przeprowadź szerokie poszukiwania 
– wygeneruj wiele rozwiązań, zainspiruj się innymi dzie-
dzinami. Czas na krytykę przyjdzie później.

Wykorzystanie kryteriów: przed rozpoczęciem oceny 
rozwiązań zdefiniuj dla niej jasne kryteria i skupiaj się  
na nich, zamiast na autorytecie autora.

Testowanie w krótkim cyklu: wyznaczaj jasne wskaźniki 
sukcesu podejmowanych działań. Jeśli to możliwe, sku-
piaj się na efektach krótkoterminowych, które pozwolą 
na szybką korektę.



UJAWNIANIE MODELU

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WYMAGA CZASEM  
ZAKWESTIONOWANIA AUTOMATYCZNIE PRZYJĘTYCH  

ZAŁOŻEŃ – SZCZEGÓLNIE, JEŚLI PRACUJEMY W SZYBKO 
ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU. BĘDZIE TO ŁATWIEJSZE, 

JEŻELI UDA SIĘ JE NAJPIERW UJAWNIĆ – WYPOWIEDZIEĆ, 
ZAPISAĆ LUB PRZEDSTAWIĆ W FORMIE GRAFICZNEJ. 



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

Jedną z głównych przeszkód w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów jest ograniczona 
pojemnośd pamięci roboczej – niezdolność naszego umysłu do skupiania świadomej uwagi na 
więcej niż kilku porcjach informacji jednocześnie. Kiedy koncentrujemy się na wybranych aspek-
tach, zapominamy o innych i całość wymyka się naszemu rozumieniu.

Umysł radzi sobie z tym przede wszystkim poprzez stosowanie heurystyk – rutynowych strategii 
upraszczania i eliminowania złożoności. Na co dzień działa to względnie dobrze, ale bywa w oczy-
wisty sposób szkodliwe dla jakości pracy nad złożonymi problemami. Aby to ograniczyć, możemy 
spróbować przenieść problem na zewnątrz i uchwycić całość w postaci nieco mniej uproszczonej. 
W ten sposób, kiedy jakiś aspekt zagadnienia umknie naszej uwadze, łatwo będzie do niego po-
wrócić.

Każdy, kto rozwiązywał kiedyś zadanie matematyczne wie jak pomocne jest systematyczne no-
towanie przebiegu rozumowania i wyników cząstkowych. Uwalniamy się w ten sposób od ko-
nieczności utrzymywania całego procesu w pamięci – możemy skupić się tylko na kolejnym kroku, 
zamiast na wszystkim naraz. Podobną strategię można przyjąć w odniesieniu do problemów biz-
nesowych: wypowiedzieć na głos lub zapisać założenia, problem, wnioski i rozwiązania.

Jeszcze lepsze będzie przedstawienie zagadnienia w postaci graficznej – drzewa problemu, mapy 
procesu, czy diagramu przedstawiającego aktualne rozumienie zależności pomiędzy kluczowymi 
zmiennymi. Dobrze przygotowana wizualizacja pozwala uchwycić zależności pomiędzy zmiennymi, 
które bardzo trudno byłoby zrozumieć na podstawie samego opisu.

Opowiadaj innym o problemie, który rozwiązujesz. Próba wyjaśnienia istoty sprawy postron-
nemu obserwatorowi zmusi Cię do klarownego nazwania problemu, opisania jak go rozumiesz 
i jakie rozwiązania bierzesz pod uwagę. Czasami wystarczy to, by dostrzec poważną lukę  
w rozumowaniu lub znaleźć oczywistą odpowiedź. Jeśli zabraknie zaciekawionego słuchacza, 
spróbuj „metody gumowej kaczuszki”: wytłumacz problem komu- lub czemukolwiek.

Kartka, długopis, tablica i ekran komputera to narzędzia myślenia. Korzystaj z nich pracując 
nad różnego typu problemami, nawet jeśli nie przygotowujesz prezentacji czy raportu. Zapisuj 
założenia, pomysły i wnioski.

Twórz wizualne modele i schematy. Tam, gdzie to możliwe, zastąp liniowe notatki i składające 
się z wielu podpunktów listy schematem, diagramem lub wykresem. Spróbuj pogrupować  
w ten sposób podobne elementy i dostrzec podobieństwa i różnice między nimi.

Wizualizuj dane liczbowe. Tam gdzie to możliwe, zastępuj ciągi liczb i tabele wykresem wyraź-
niej pokazującym trendy i zależności.



DOSTRZEGANIE PROBLEMU (BRAINWRITING + GRUPOWANIE)
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Jeśli problem jest wspólnie analizowany przez zespół, najprostszym sposobem na uspójnienie i uszczegółowienie 
jego definicji jest technika oparta na połączeniu pisemnej burzy mózgów (brainwriting) i grupowania efektów 
pracy. Dzięki jej zastosowaniu możliwe będzie wskazanie szczegółowych aspektów zagadnienia, które można na-
stępnie priorytetyzować, dzielić między zespoły robocze, lub analizować krok po kroku. 

Technika nadaje się najlepiej do identyfikacji problemów lub doprecyzowania i uszczegółowienia ogólnego, wielo-
aspektowego problemu. Nie sprzyja szukaniu zależności pomiędzy aspektami, ale może pomóc w ustaleniu, czy 
mamy do czynienia z jednym, czy wieloma powiązanymi problemami. 
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1. Sformułuj pytanie pomocne w nazwaniu lub uszczegółowieniu problemu (np. „Jakie przeszkody przyczyniają  
  się do opóźnień w terminowej dostawie produktu X?”) 

2. Zaproś uczestników spotkania do generowania odpowiedzi na pytanie i zapisywania ich na dużych kartkach  
   typu post it (jedna kartka – jedna wyraźnie zapisana odpowiedź) 

3. Poproś jedną osobę o głośne przeczytanie wybranej  odpowiedzi i przylepienie jej na ścianie lub tablicy.  
   Kolejne osoby dodają odpowiedzi różne od już odczytanych i przylepiają je w osobnych kolumnach. 

4. Gdy na tablicy pojawi się ok. 8 różnych odpowiedzi, poproś uczestników o dodanie pasujących kartek do  
   wyznaczanych przez nie kategorii. Nadaj nazwy kategoriom i umieść je na tablicy.

5. Poproś o ujawnienie pozostałych odpowiedzi. Dodajcie je do tablicy tworząc w miarę potrzeb nowe kategorie. 

WSTĘPNIE SFORMUŁOWANY PROBLEM: KLIENCI SĄ NIEZADOWOLENI Z OBSŁUGI 
PROCESU REKLAMACJI

PYTANIE: NA CZYM POLEGAJĄ PROBLEMY Z PROCESEM OBSŁUGI REKLAMACJI  
W NASZEJ FIRMIE?

atmosfera 
obsługi

klarowność informacji czas oczekiwania odrzucanie 
reklamacji

Pracownicy 

pozwalają 

sobie na 
uszczypliwości

Klienci 
nie rozumieją 

zasad reklamacji

Kłótnie z 
pracownikiem 

obsługi

Język kary 

gwarancyjnej

jest 
niezrozumiały

Nieoznakowane 

stoisko obsługi

Ludzie 
nie wiedzą czy 

i kiedy mogą 

zareklamować 

towar

Kolejki do 

stanowiska 

obsługi

Pracownicy 

obsługi wolno 

wprowadzają 

dane

Długi czas 

rozpatrywania 

wniosku

Przeciągające 

się naprawy

Polityka 
producentów 

(celowe unikanie 

kosztów)



ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA
(5 x DLACZEGO, DRZEWO PROBLEMU, DIAGRAM ISHIKAWY)
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IA Grupa narzędzi analitycznych skupionych na przedstawieniu związków przyczynowo-skutkowych i dotarciu do przy-
czyn problemu. Wykorzystuje się ją po to, by odwrócić uwagę od obserwowanych symptomów i konsekwencji pro-
blemu, a skupić ją na jego źródłach. W zależności od wariantu, poszukuje się najistotniejszej, kluczowej przyczyny 
(root cause), albo wielu zmiennych mogących mieć wpływ na pojawienie się i rozwiązywanie problemów. 

Techniki tego rodzaju nadają się najlepiej do poszukiwania działań naprawczych w sytuacji, gdy stwierdzono wy-
raźny, dotkliwy symptom – ale przyczyny jego pojawienia się są złożone i wieloaspektowe. 
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Istnieje wiele wariantów analizy przyczynowo-skutkowej. Najproszy – schemat „5 x dlaczego” opiera się po prostu 
na pięciokrotnym zadaniu pytania „dlaczego to się stało” (lub dzieje) i wskazaniu łańcucha przyczyn prowadzącego 
do problemu. 

Jeżeli zrezygnujemy z założenia o pojedynczym łańcuchu przyczyn, odpowiednim narzędziem będzie tzw. drzewo 
problemów – również hierarchicznie uporządkowane, ale zawierające więcej wpływających na siebie czynników 
(por. niżej). Z kolei hierarchiczne drzewo problemów ze z góry narzuconymi kategoriami (często 5M+E – man, ma-
chine, method, management, material + environment) znane jest jako diagram „rybiej ości” lub diagram Ishikawy. 

Procedura jest we wszystkich wypadkach taka sama. Najczęściej stosuje się ją w małych grupach roboczych. 
Rozpoczynamy od obserwowanego problemu (symptomu) i dyskutujemy o jego przyczynach. W miarę postępu 
rozmowy, zagłębiamy się w kolejne warstwy wykresu – przyczyny przyczyn. Pracę można byłoby kontynuować  
w nieskończoność – dobrze jest jednak przerwać zanim diagram stanie się zbyt złożony by mógł być pomocny na 
kolejnych etapach pracy. Zwykle dzieje się to ok. 3 poziomu w strukturze przyczyn.

PROCESOR SIĘ 
PRZEGRZEWA

MATERIAŁ MAŁO 
ODPORNY NA

TEMPEREATURĘ

ZBYT WYSOKA
TEMPERATURA 

WEWNĄTRZ JEDNOSTKI 
CENTRALNEJ

ZBYT WYSOKA 
TEMPERATURA 

POMIESZCZENIA

ZBYT MAŁE 
ROZPRASZANIE 

CIEPŁA

NIEEFEKTYWNA 
WENTYLACJA 

POMIESZCZENIA

ZBYT GĘSTE 
ULOKOWANE 

CZĘŚCI KOMPUTERA

NIEDROŻNE KANAŁY 
WENTYLACYJNE

ZBYT MAŁA MOC  
WENTYLATORA



MAPA PROCESU
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IA Mapowanie procesów pozwala uchwycić i uporządkować działania, które podejmuje organizacja, aby osiągnąć 

różnego typu rezultaty. Stosowana jako narzędzie analityczne pozwala dostrzec etapy  nie wnoszące war-
tości lub wymagające zmiany (np.  nadmierna komplikacja, wielokrotne powracanie do tego samego aktora).  
Skupia uwagę na przepływie pracy wewnątrz firmy – pozwala przełamywać „silosy”. Najlepiej nadaje się do działań 
związanych z optymalizacją złożonych procesów. 
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1. Zidentyfikuj wszystkich aktorów zaangażowanych w proces (role, których działanie jest niezbędne, by osiągnąć 
pożądany efekt). Umieść nazwy ich stanowisk w wierszach lub kolumnach na tablicy. 

2. Nazwij wszystkie działania podejmowane w ramach procesu. Zapisz każde z nich na osobnej, dużej kartce typu 
post-it (najlepiej w formacie czasownik + rzeczownik – np. „przygotowuje raport”). 

3. Stwórz schemat blokowy prowadzący przez proces, przyklejając kartki w odpowiednim wierszu/kolumnie i łą-
cząc je strzałkami obrazującymi zależności i uporządkowanie w czasie. Wskaż rozpoczęcie i zakończenie procesu. 

4. Przeanalizuj i uzupełnij mapę procesu. Możesz dodać do niej przewidywany czas trwania poszczególnych dzia-
łań, lub podzielić je na typy (np. opracowanie/decyzja/zatwierdzenie). Zwróć uwagę na niejasności, komplikacje  
i potencjalnie niepotrzebne etapy znajdujące się na mapie. Przedyskutuj z innymi możliwości wprowadzenia zmian. 

Nawiązuje 1. kon-
takt z klientem

KONSULTANT KLIENT ZESPÓŁ

Uzgadnia termin 
demonstracji  

systemu i informuje 
zespół IT

Kontaktuje się i 
sprawdza zainter-
sowanie zakupem.

Wyraża 
zainteresowanie 

wdrożeniem

Testuje 
system

Przygotowuje 
środowisko do 

testów dopasowane 
do potrzeb klienta

Przekazuje 
dokumentację 

z testu 
konsultantowi



ANALIZA PRZEPŁYWU PRACY (TABLICA KANBAN) 
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IA Tablica Kanban służy do monitorowania przepływu pracy przez jeden wyraźnie zdefiniowany proces. Traktowana 

jako narzędzie analityczne służy przede wszystkim do zidentyfikowania „wąskich gardeł” blokujących realizację 
kolejnych etapów i sprawiających, że zasoby są wykorzystywane nieoptymalnie. W odróżnieniu od mapowania 
procesów, nadaje się lepiej do sytuacji, w których proces jest liniowy i względnie prosty, a optymalizacja dotyczy 
priorytetyzacji lub zarządzania zasobami. 
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1.  Zdefiniuj kolejne etapy procesu. Podział na „oczekujące”, „w trakcie” i „gotowe”, popularny gdy Kanban jest narzę-  
    dziem wspierającym organizację pracy będzie prawdopodobnie zbyt prosty, by dostrzec szanse na optymalizację. 

2. Podziel tablicę lub kartkę na kolumny. Nadaj im tytuły odpowiadające etapom procesu. 

3. Stwórz listę konkretnych produktów/zagadnień znajdujących się w danym momencie na każdym z etapów procesu.   
    Zapisz nazwę każdego z nich na osobnej kartce i umieść w odpowiedniej kolumnie. 

4. Monitoruj przepływ pracy przez pewien czas, codziennie aktualizując tablicę. Zwracaj uwagę na liczbę zagadnień  
    na każdym z etapów. Jeżeli proces przebiega płynnie, liczba zagadnień na każdym z etapów powinna być podobna. 

5. Jeżeli liczba zagadnień na jakimś etapie procesu jest w wyraźny, powtarzalny sposób większa, niż na innych etapach,  
    udało się zidentyfikować „wąskie  gardło”. 

Jeden ze sposobów poradzenia sobie z tym to wprowadzenie limitu równolegle wykonywanej pracy (work-in-progress) 
– ograniczenie liczby zagadnień, które mogą znajdować się na wskazanym etapie procesu. Wymusi to priorytetyzację lub 
inną alokację zasobów. 

Bartex

WSTĘPNE  
ROZMOWY

Polimex

EscoPan

Przedstawiona powyżej tablica sugeruje, że „wąskie gardło” w procesie sprzedażowym to etap przygotowania oferty. Jedno 
z możliwych działań naprawczych to narzucenie sztywnego limitu WiP na ten etap – np. jednocześnie nie mogą być przygo-
towywane więcej niż 4 oferty, a dodanie kolejnej oznacza rezygnację z innej. Powinno to wymusić priorytetyzację zadań lub 
przekierowanie dodatkowych zasobów na kluczowy etap procesu. 

PRZYGOTOWANIE
OFERTY

Google

Facebook

Orlen

Schibsted

Fakro

Kelimpex

CD Project

NEGOCJACJE 
CENOWE

Ikea

Asseco

Cebud

PRZYGOTOWANIE
KONTRAKTU

PGNiG

Tauron



UZUPEŁNIANIE MODELU

JAKOŚĆ MYŚLENIA ROŚNIE, GDY POTRAFIMY WYJŚĆ 
POZA WYRAZISTE I BEZPOŚREDNIO 

DOSTĘPNE DANE. 

W TYM CELU MUSIMY DOSTRZEC, ŻE  AKTUALNY 
OBRAZ PROBLEMU JEST NIEPEŁNY 

I TRZEBA ZGROMADZIĆ LUB UWZGLĘDNIĆ INNE DANE. 



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

Nasz umysł ma tendencję do chodzenia na skróty. Jeden z najczęstszych sposobów, w jaki to 
robi został opisany przez psychologów jako heurystyka dostępności. Polega ona na formułowaniu 
sądów, podejmowaniu decyzji i tworzeniu rozwiązań w oparciu o najłatwiej dostępne, aktualnie 
przedstawione dane – zgodnie ze sformułowanym przez Kahnemana hasłem „istnieje tylko to, co 
widzisz”. 

Istotne dla zrozumienia i rozwiązania problemu informacje mogą być dostępne w różnym stopniu. 
Część z nich nie została jeszcze zgromadzona – nikt nie podjął do tej pory wysiłku, by się czegoś 
dowiedzieć. Niedostępność wynika jednak często z braku komunikacji (np. osoba dysponująca 
potrzebną wiedzą nie zabiera głosu z przyczyn społecznych), a także sposobu i kontekstu, w jakim 
dyskutowane jest zagadnienie. Ludzie mogą nie doceniać istotnych informacji po prostu dlatego, 
że nie zostały przekonująco zaprezentowane – np. nie towarzyszył im wyrazisty, przekonujący 
przykład.

Próby radzenia sobie z tego typu ograniczeniami wymagają inwestowania wysiłku w poszukiwa-
nie pełniejszego obrazu – aktywnego zadawania pytania „czego nie wiemy lub nie bierzemy pod 
uwagę?”. Warto też dostrzegać różnice pomiędzy formą i treścią prezentacji i raportów, pamiętając  
o tym, że wyraziste przykłady są świetnym narzędziem perswazji, lecz niezbyt dobrym narzędziem 
ustalania prawdy. Palenie jest szkodliwe, nawet jeśli znasz ludzi, którzy dożyli późnego wieku paląc 
paczkę dziennie. 

Wymień założenia i dane które należy uwzględnić. Zrób to, zanim zaczniesz rozwiązywać pro-
blem. 

Przyjrzyj się efektom pracy z etapu ujawniania modelu. Zwróć uwagę na luki i błędne założe-
nia. Zadaj pytanie: jakich istotnych informacji nie braliśmy dotychczas pod uwagę? Jeżeli luki 
są istotne, rozważ czy uzasadnione jest zawieszenie pracy do czasu ich uzupełnienia. 

Bierz poprawkę na atrakcyjność i perswazyjność prezentacji. Informacje, które nie zostały 
przedstawione w sposób klarowny i przekonujący wciąż mogą okazać się bardzo istotne. 

Wypracuj jednolity format do zestawiania informacji tego samego typu. Dzięki temu zwrócisz 
uwagę na podobne aspekty każdego z rozważanych zagadnień. 

Konfrontuj wyraziste przykłady z danymi dotyczącymi ogólnych trendów. Zastanów się „Czy 
ten przypadek jest typowy? Czy mamy więcej tego typu sytuacji, czy sytuacji, które dowodzą 
czegoś odwrotnego? Tam gdzie to możliwe, odwołuj się do analiz liczbowych, pamiętając 
że mogą pokazywać odwrotne zjawisko, niż wynikałoby z łatwo dostępnych, wyrazistych 
doświadczeń.
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Burza pytań może służyć zarówno poprawie myślenia kreatywnego, jak i analitycznego. W pierwszym wypadku cho-
dzi przede wszystkim o poszukiwanie nowatorskiego, oryginalnego sposobu ujęcia problemu – w drugim wskazanie 
luk w obecnej wiedzy, które będą wymagały uzupełnienia. W obu wypadkach istotną korzyścią jest obudzenie cieka-
wości osób zadających i słyszących pytania. 

Burzę pytań warto zastosować, gdy pracujący nad problemem zespół ma skłonność do pomijania etapu analizy 
problemu, zakładania, że „wszystko już wiadomo” i opierania się na rutynowych, lecz niewystarczająco przemyślanych 
sposobach działania. 
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1. Sformułuj temat, którego będą dotyczyć pytania i zapisz go w widocznym miejscu. 

2. Zaproś uczestników do podzielenia się wszystkimi pytaniami, które przychodzą im do głowy w odniesieniu do  
   wybranego tematu. 

3. Zapisuj zadawane pytania, stosując zasady właściwe dla „fazy zielonego światła” z burzy mózgów (zaawieszenie  
   krytyki, swobodna atmosfera, generowanie dużej ilości materiału, podchwytywanie i rozwijanie myśli innych osób)

4. Po upływie wyznaczonego czasu zaproś uczestników do uporządkowania pytań, a następnie wskazania tych,  
    na które zdecydowanie warto odpowiedzieć. 

Widoczne powyżej przykładowe pytania mogłyby sprowokować zespół do uzupełnienia wiedzy o problemie. Pytania zaznaczone 
na zielono zachęcają do silniejszego uwzględnienia perspektywy potrzeb klienta. „Niebieskie” sugerują sprawdzenie, czy opóźnie-
nia zmieniają się wraz z obciążeniem pracą – czy też może występują niezależnie od niego (w tym drugim wypadku byłyby raczej 
związane z nieefekywnym cyklem planowania). W pierwszym wypadku potrzebnym uzupełnieniem może być rozmowa z klientem;  
w drugim – przyjrzenie się danym liczbowym pokazującym związki między opóźnieniami, a obciążeniem pracą.

TEMAT: OPÓŹNIENIA LICZBY DOSTARCZONYCH SILNIKÓW W STOSUNKU  
DO MIESIĘCZNEJ PROGNOZY

Czy taka prognoza w ogóle 
jest ważna? 
Czy musimy to robić 
w cyklu miesięcznym?

Jaki wpływ na klienta 
ma trafność tej prognozy? 

Dlaczego zawsze 
mobilizujemy się dopiero 
na tydzień przed upływem 
terminu?

Komu najbardziej zależy 
na faktycznym rozwiązaniu 
tego problemu?

Co by się zmieniło, gdyby 
problem zniknął?

Czy ten problem wystąpiłby, 
gdyby miesiąc miał 40 dni?

Czy opóźnienie 
wynika z późniejszych 
dostaw, czy z naszych 
własnych opóźnień?

Czy efekt zależy od 
obciążenia zadaniami?



LISTA KONTROLNA DLA PERSWAZYJNYCH ARGUMENTÓW 
(„KONFERENCYJNE BINGO”)
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Ludzie starający się przekonać innych do uwzględnienia ich punktu widzenia chętnie powołują się na wyraziste 
przykłady, argumenty i dane – świadomie lub nieświadomie przedstawiając je tak, jakby obraz sytuacji był kom-
pletny i pozbawiony luk. Nie musi to wynikać ze złej woli; może jednak przykrywać istotne elementy zagadnienia  
i zniechęcać do poszukiwania informacji. 

Znajdująca się poniżej lista zwraca uwagę na często stosowane metody argumentacji, które zwiększają jej per-
swazyjność bez związku z rzeczywistą rzetelnością. Oczywiście, osoba używająca słabej jakości argumentów może 
nadal mieć rację. Słysząc nadmiar wymienionych poniżej zabiegów masz jednak dobry powód, by szukać dodatko-
wych, rzetelnych informacji o zagadnieniu.
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Czy rozmówca nie nadużywa ogólnych, dobrze brzmiących sformułowań?

To prawda – musimy iść z duchem czasu, być w pełni skoncentrowani na celu. Nasza organizacja musi być bardziej 
zwinna. Każdy z nas powinien postawić sobie pytanie „co mogę zrobić lepiej?”  Co jednak stanowi właściwą treść 
wypowiedzi?  

Czy podawany przykład jest reprezentatywny dla problemu, którego dotyczy rozmowa? 

Konkretne przykłady to doskonałe narzędzie ilustrowania tez – ale słaby dowód ogólnych prawidłowości.  
Jak wiele jest tego typu przypadków? Czy zwykle nie dzieje się odwrotnie?

Czy zagadnienie nie jest przedstawione jednostronnie?

Czy rozmówca wziął pod uwagę „za” i „przeciw”? Czy zwrócił uwagę na ryzyka i ograniczenia związane z dyskuto-
wanym rozwiązaniem? 

Czy rozmówca nie nadużywa argumentów „z autorytetu” lub „ze społecznego dowodu słuszności”?

To, że dane rozwiązanie jest stosowane przez Google, „74% firm z grupy Fortune 500” lub Warrena Buffeta może 
być powodem, by się nim zaciekawić. Z pewnością nie jest jednak powodem wystarczającym, by inwestować  
w jego wprowadzenie. 

Czy przedstawione dane ilościowe są reprezentatywne? Czy uwzględniają błąd pomiaru? 

Ludzie mają skłonność do interpretowania niewielkich różnic w danych ilościowych – np. wynikach badania satys-
fakcji klienta - o ile wspiera to ich poglądy. Zapominają przy tym, że narzędzia pomiaru mają ograniczoną rzetelność. 
Nieznaczne wahania mogą być po prostu skutkiem błędu. 

Czy rozmówca nie myli korelacji ze związkiem przyczynowo-skutkowym?

Pokazanie statystycznego związku między zmiennymi brzmi bardzo przekonująco („ludzie którzy uczestniczyli  
w szkoleniu z myślenia analitycznego osiągają po 6 miesiącach średnio o 15% wyższe pensje!”). Niestety, nie mówi 
to nic o kierunku zależności przyczynowo-skutkowych. (Czy szkolenie pomogło? A może po prostu skierowano na 
nie osoby bardziej inteligentne i zmotywowane? A może zarówno szkolnie, jak i wzrost wynagrodzenia są konse-
kwencją udziału w istotnym dla firmy projekcie?). Bez kontrolowanego eksperymentu lub bardziej zaawansowane-
go modelu statystycznego możemy tylko spekulować.  



KWESTIONOWANIE 
MODELU

JAKOŚĆ MYŚLENIA ROŚNIE, 
GDY SYSTEMATYCZNIE KWESTIONUJEMY 

NASZE ZAŁOŻENIA 
I SZUKAMY ALTERNATYWNYCH 

SPOSOBÓW ROZUMIENIA PROBLEMU.



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

Nawet najbardziej przemyślany model problemu prowadzi niekiedy do błędnych decyzji. Być 
może pewne jego założenia zwyczajnie się zdezaktualizowały? Kłopot w tym, że ludzie mają 
naturalną skłonność do przywiązywania się do swoich założeń. Napływające informacje inter-
pretują często w taki sposób, aby dopasować je do istniejących ram i nie musieć ich weryfiko-
wać. Pomaga im to w utrzymaniu czegoś bardzo ważnego: poczucia, że otaczający ich świat 
jest zrozumiały i daje się kontrolować. Zmiana założeń jest zwykle trudna i dokonuje się dopiero,  
gdy koszty utrzymywania starych stają się zbyt duże. 

Przeciwdziałanie tego typu tendencjom jest trudne, ponieważ wymaga wprowadzania do roz-
mowy odpowiedniej dawki kwestionowania i krytyki. W niektórych zespołach traktowane jest to 
jako atak na skuteczność – coś, co spowalnia pracę i przysparza wszystkim niepotrzebnych pro-
blemów. Osoby zgłaszające wątpliwości są wówczas uciszane. Z kolei w innych zespołach krytyka 
faktycznie blokuje pracę. Stosowana bez umiaru staje się sposobem na budowanie własnej pozycji 
jako eksperta, albo na unikanie odpowiedzialności za trudne zadania. 

Sposobem na uniknięcie obu skrajności jest uporządkowanie pracy zespołu – wprowadzanie 
krytyki w sposób systematyczny i planowy, bez nadmiernego polegania na wybranych osobach, 
aby nie przypiąć im na stałe łatki „sceptyka”. Systematyczna analiza problemu powinna zawierać 
czas na aktywne poszukiwanie luk i kwestionowanie założeń  - ale też na zawieszenie krytyki  
i skupienie się na tworzeniu pomysłów.  

Zaplanuj odrębny czas na zrozumienie i krytyczną analizę problemu, tworzenie rozwiązań 
oraz ich selekcję i dopracowywanie. Rozdzielenie etapów zwiększy skuteczność każdego  
z nich, nawet jeśli nie korzystasz z wyrafinowanych narzędzi rozwiązywania problemów

Potraktuj emocje jako paliwo dla śmiałego myślenia. Kwestionowanie status quo wymaga wy-
siłku i odwagi. Nie starczy Ci na to energii, jeśli zagadnienie niezbyt Cię interesuje. Zastanów się 
– co w analizowanym problemie wzbudza Twoją złość lub frustrację? Co ciekawość i nadzieję? 
Czego w aktualnym sposobie działania powinniśmy się wstydzić? Z czego chcielibyśmy być 
dumni? 

Nie strzelaj do posłańca. Błędy i luki w przyjętym przez Ciebie rozumieniu problemu istniały, 
zanim ktoś zwrócił Ci na nie uwagę. Możliwe, że to właśnie jego pomoc pozwoli ci w przyszłości 
uniknąć poważnego błędu, lub opracować znacznie skuteczniejsze rozwiązanie. Jeśli przyjęte 
założenia nie okazały się trafne, to jest to wina założeń, a nie rzeczywistości.

Poszukaj kontrprzykładów. Otoczenie zmienia się na tyle szybko, że możesz  w nim trafić na 
rozwiązania oparte na zupełnie innych założeniach niż te, które przyjmuje Twoja organizacja. 
Będzie to łatwiejsze, jeśli skupisz uwagę na poszukiwaniu różnic, a nie tego co jest robione tak 
samo.



TECHNIKI KWESTIONOWANIA ZAŁOŻEŃ 
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IA Techniki kwestionowania założeń pochodzą z metodyki twórczego rozwiązywania problemów. Podobnie jak w wy-
padku burzy pytań, mogą posłużyć do głębszego zrozumienia dyskutowanych zagadnień i doprowadzić do innego, 
bardziej użytecznego sformułowania problemu. W kontekście myślenia analitycznego ich najważniejszą funkcją jest 
systematyczne sprawdzanie, na jakich podstawach opiera się aktualne rozumienie problemu. 

Warto je stosować w sytuacjach, w których pracujący nad problemem zespół wydaje się polegać na rutynowych 
rozwiązaniach, jest nadmiernie ostrożny i niechętny podważaniu status quo.  
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Kruszenie jest niekiedy nazywane „odwróconą burzą mózgów”. Polega na generowaniu wszystkich możliwych wad 
docelowego obiektu – a następnie na grupowaniu i dyskutowaniu powstałego w ten sposób materiału. Obowiązu-
ją w nim zasady analogiczne do oryginalnej „burzy mózgów” – odroczenie oceny (w tym wypadku – kwestionowa-
nia krytyki) i generowanie dużej ilości pomysłów. Jeśli ma przynieść efekty polegające na kwestionowaniu założeń, 
obiektem kruszenia musi być aktualny sposób działania – np. strategia firmy, sposób zorganizowania jakiegoś 
procesu, lub nawet sam proces myślenia zespołu.  

Ciekaw(a) jestem, czy rzeczywiście… to prosta struktura, którą można przeprowadzić zarówno w trybie właściwym 
dla „burzy mózgów”, jak i w formie rundy, wymuszając aktywność wszystkich uczestników. W tym ostatnim wy-
padku, uczestnicy spotkania kolejno kończą zdanie „Ciekaw(a) jestem, czy rzeczywiście…, uzupełniając je o wątpli-
we ich zdaniem założenie, które przyjmowano dotychczas w rozwiązywaniu omawianego problemu. Prowadzący 
spotkanie zapisuje wszystkie odpowiedzi, a następnie pomaga uczestnikom uporządkować je i wybrać założenia 
wymagające głębszej analizy. 
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W dyskusji następującej po zastosowaniu techniki, zespół może zastanowić się np. nad zasadnością optymalizowania procesu (być może  
w rzeczywistości nie jest źródłem opóźnień?) albo nad przeniesieniem uwagi na standardy konserwacji – tak, by ograniczyć liczbę awarii 
zamiast przyspieszać ich naprawianie. 

...czas oczekiwania na części 
jest znaczącym źródłem 
opóźnień?

 ...powinno to być rozwiązane 
na poziomie firmy, a poszcze-
gólnych zakładów, lub nawet 
linii produkcyjnych?

…nie da się dostrzec zużycia 
części w ramach przeglądów 
konserwacyjnych? 

 …przeglądy konserwacyj-
ne są tak częste i dokładne, 
jak należy? 

 ...informacja o awarii 
dociera do adresatów tak 
szybko, jak to możliwe?

…nie da się z miesięcznym 
wyprzedzeniem przewidzieć, 
kiedy coś się zepsuje? 

 …pracujemy na pełnych 
obrotach? 

…musimy zamawiać części z 
centralnego magazynu, zamiast 
składować je na miejscu?

Zastosowanie techniki do podważenia założeń przyjmowanych przez zespół pracujący nad optymalizacją zamawia-
nia zapasowych części do maszyn na linii produkcyjnej: 

 …OTD osiąga pożądany 
poziom w okresie, gdy nie  
ma żadnych awarii? 

ciekaw(a) jestem,  
czy rzeczywiście...



KRYTERIA OCENY MODELU
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IA Do oceny własnego rozumienia problemu – diagnozy sytuacji, rozumienia działających w niej mechanizmów  

i przyjętej strategii osiągania efektów – można też podejść w sposób bardziej systematyczny. Wymaga to dużej 
otwartości, wysiłku i czasu, dlatego niezbyt często zdarza się w praktyce. Szczere, krytyczne rozmowy na temat 
własnego podejścia do danego zagadnienia mogą jednak okazać się niezwykle pomocne dla postępów wspólnej 
pracy. Aby je sprowokować, a następnie uporządkować, można skorzystać z przedstawionej poniżej listy, traktując 
zawarte w niej pytania jako źródło inspiracji do samodzielnej refleksji. 
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Rozpoczęcie rozmowy o adekwatności stosowanego modelu wymaga wcześniejszego ujawnienia i uwspólnienia go. 
Mogą się tu przydać techniki opisywane pod nagłówkiem „wyświetlanie modelu”. Kiedy uczestnicy spotkania przywołali 
już aktualne podejście i założenia, na których się opierają, mogą przystąpić do krytycznej dyskusji – np. o przedstawio-
nych poniżej kryteriach:  

Nasz aktualny model rekrutacji opiera się na założeniu, że potrzebujemy stałego napływu siły roboczej zastępującej 
ubytki spowodowane emeryturami. Proces przygotowania wykwalifikowanego pracownika jest dość długi, dlatego zale-
ży nam na retencji. Chcemy przyciągnąć i zatrudnić jak najwięcej wysoko wykwalifikowanych kandydatów, musimy więc 
zaproponować konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet korzyści dorównujący oferowanemu przez konkurencję. Nasze 
wysiłki skupiają się więc na walce o budżet na wyższe wynagrodzenia. 

Wnioski z dyskusji odnoszącej się do kryteriów: 

Klarowność: Czy rozumiemy wszystkie przyjmowane 
założenia? Czy potrafimy je zilustrować przy pomocy 
konkretnego przykładu? 

Adekwatność: Czy wszystkie założenia i inne elemen-
ty modelu mają zastosowanie w odniesieniu do tego 
problemu? 

Trafność: Czy ten model jest oparty na faktach?  
Czy dysponujemy danymi, które je potwierdzają? 

Kompleksowość: czy ten model uwzględnia złożoność 
problemu? Jakie istotne elementy zostały spłycone lub 
pominięte? 

Spójność: Czy elementy modelu pasują do siebie na-
wzajem? Które z nich mogą się okazać sprzeczne lub 
rozbieżne?

Wymienione powyżej kryteria można poddać indywidualnej ocenie przy pomocy skonstruowanego ad hoc kwestionariu-
sza lub zaproszenia uczestników do zaznaczenia swoich opinii na tablicy. Ocena tego rodzaju powinna służyć wyłącznie 
jako wprowadzenie do dyskusji (ustalenie, o których aspektach modelu warto bliżej porozmawiać). 

Klarowność: tak, to klarownie sformułowany model 
i wszyscy go rozumiemy. 

Adekwatność: tak, wszystkie elementy tworzą logicz-
ny ciąg i dotyczą tematu. 

Trafność: założenie, że rekrutacja ma uzupełniać luki 
to uproszczenie. W przyszłości może zmieniać się za-
równo liczba, jak i profil potrzebnych pracowników. Czy 
możemy wykorzystać oparte na danych prognozy, któ-
re pomogą nam to uwzględnić? 

Kompleksowość: model nie bierze pod uwagę wydajności 
/ opłacalności produkcji, która musiałaby wzrosnąć, żeby 
umożliwić wzrost kosztów. Te dwa aspekty muszą być ści-
śle powiązane. 

Spójność: Zależy nam na retencji – a jednocześnie na za-
trudnianiu jak największej liczby wykwalifikowanych kan-
dydatów. Te dwa cele mogą być sprzeczne. Ostrzejsza se-
lekcja może oznaczać zatrudnianie mniejszej liczby lepiej 
dopasowanych kandydatów; mniej ostra – odwrotnie.



TESTOWANIE HIPOTEZ 
I DOSKONALENIE MODELU 

OSTATECZNYM TESTEM DLA KAŻDEGO  
MODELU JEST KONFRONTACJA  

Z DOŚWIADCZENIEM. SZYBKIE STAWIANIE 
 I TESTOWANIE HIPOTEZ POZWALA  

DOSKONALIĆ GO NA BIEŻĄCO.  



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

Nawet najbardziej dopracowany i krytycznie przemyślany plan nie daje gwarancji sukcesu.  
Na dodatek, w szybko zmieniającej się rzeczywistości nie ma miejsca na przeciągające się  
w nieskończoność deliberacje. Zamiast dążyć do stworzenia doskonałego modelu, lepiej więc 
posłużyć się najlepszym, jaki jest do dyspozycji w danym momencie – a następnie sprawdzić, 
jakie efekty przynoszą inspirowane nim działania. Najlepszym sposobem na uczenie się jest więc 
systematyczne konfrontowanie oczekiwań z danymi. Pożyteczne będzie tu zwłaszcza przewidy-
wanie, a nie wyjaśnianie „po fakcie”. Oznacza to, że zamiast pytać „dlaczego wydarzyło się Y?”, 
powinniśmy pytać „biorąc pod uwagę to, co wiemy, jakie powinny być rezultaty działania X?”,  
a następnie sprawdzać, na ile oczekiwania się potwierdziły. Jeśli przewidywania nie są trafne, praw-
dopodobnie trzeba na nowo przemyśleć założenia, które doprowadziły do ich sformułowania. 
Może to doprowadzić do uaktualnienia lub rekonstrukcji całego modelu. 

Stawianie i testowanie hipotez po to, by budować coraz lepsze modele to główne zadanie na-
ukowców. Ich arsenał obejmuje systematyczne eksperymenty na dużych próbach, zaawanso-
wane metody statystyczne i zobiektywizowane, narzędzia pomiaru. Nie zawsze jest to możliwe  
w realiach codziennej pracy. Mniej sformalizowane testowanie hipotez jest jednak kluczową czę-
ścią zwinnych podejść do zarządzania projektami, które dobrze sprawdzają się w realiach bizne-
sowych. W tej perspektywie najważniejsze jest skupienie się na mierzeniu krótkoterminowych 
efektów podejmowanych działań. Dzięki temu możliwe jest korygowanie kursu i rezygnacja z roz-
wiązań, które okazały się nieskuteczne.

Formułuj i testuj hipotezy. Nawet jeśli problem, nad którym pracujesz nie pozwala na przeprow-
adzenie systematycznych badań, możesz testować rozumienie przez sprawdzanie przewidy-
wań. Formułuj zdania typu: „zgodnie z naszym aktualnym rozumieniem, zwiększenie nacisku na 
X powinno przynieść efekt Y”. 

Badaj krótkoterminowe efekty podejmowanych działań. Pomiar kluczowych KPI po upływie 
roku czy dwóch dostarcza informacji zwrotnych o efekcie  strategicznym – ale zwykle pozos-
taje pod wpływem wielu różnych czynników, a przede wszystkim jest za wolny by wykorzy-
stywać go do bieżącego uczenia się. Uzupełniaj go krótkoterminowym pomiarem efektów - 
nawet jeśli będzie niedoskonały. Traktuj wyniki pomiaru jak informację zwrotną, pozwalającą  
na bieżąco aktualizować działania. 



SPOTKANIE INFORMACYJNE Z MISTRZAMI  
(ZADANIA ZWIĄZANE Z ROLĄ OPIEKUNA)

REWIZJA ZADAŃ I ODCIĄŻENIE PRACOWNIKÓW 
PODEJMUJĄCYCH ROLI OPIEKUNA

KRÓTKIE SPOTKANIA DLA OPIEKUNÓW 
– DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI I DOBRYMI  

PRAKTYKAMI WE WŁASNYM GRONIE

MAPA WPŁYWU I TESTOWANIE HIPOTEZ 
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IA Mapa wpływu (Impact map) to technika zapożyczona ze zwinnych metodyk zarządzania projektami. Służy do 

budowania powiązań pomiędzy długofalowymi efektami biznesowymi, a tworzonymi rozwiązaniami – często  
o charakterze technicznym lub proceduralnym. Dodając pośredniczący między nimi poziom zmiany zachowania 
konkretnych aktorów, przypomina że większość tworzonych we współczesnych firmach rozwiązań wciąż musi 
być stosowana i obsługiwana przez ludzi. Ułatwia także formułowanie i testowanie hipotez na dwóch poziomach:  
1) wpływ rozwiązania na zmianę zachowania i 2) wpływ.  
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ZATRUDNIONY 
OPERATOR

W PEŁNI STOSUJE 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI 

MASZYNY

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI 
ZWRACA SIĘ O POMOC, 

SYGNALIZUJE 
NIEWIEDZĘ 

PANEL Z NOWYMI PRACOWNIKAMI – IDENTYFIKACJA  
I POPRAWA INSTRUKCJI SPRAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI 

EFEKT AKTOR ZACHOWANIE ROZWIĄZANIE

 OPIEKUN 
OPERATORA

AKTYWNIE OBSERWUJE 
PRACĘ „NOWYCH”, REAGUJE 

NA NIEZGODNOŚĆ Z 
INSTRUKCJĄ

DZIELI SIĘ WIEDZĄ Z NOWO 
ZATRUDNIONYMI 
PRACOWNIKAMI 

I ODPOWIADA NA PYTANIA 

SZKOLENIE DLA TRENERÓW STANOWISKOWYCH

WPROWADZENIE STATUSU „OPERATOR  
W TRAKCIE SZKOLENIA”

1. Zdefiniuj długofalowy efekt, na którym zależy Ci w kontekście dyskutowanego problemu. Efekt powinien być spójny  
   z biznesowymi potrzebami firmy. 

2. Wskaż kluczowych aktorów (role lub grupy – np. klienci, osoby przy linii produkcyjnej, audytorzy), których zachowanie  
   powinno się zmienić aby osiągnąć pożądany efekt. Zapisz nazwy aktorów na osobnych kartkach i umieść na tablicy  
   w jednej kolumnie. 

3. Określ pożądaną zmianę zachowania (na poziomie obserwowalnych działań – co zacznie lub przestanie robić, co         
   będzie robił inaczej niż dotychczas?). Umieść karty z opisem zmiany zachowań w kolejnej kolumnie, łącząc je  
   z odpowiednimi aktorami. 

4. Określ rozwiązania, które mają przyczynić się do zmian w zachowaniu każdego z aktorów. Upewnij się, że rozwiązania  
   rzeczywiście temu służą. 

Przeanalizuj powstałą w ten sposób mapę. Wybierz zachowanie, które potraktujesz priorytetowo. Związane z nim roz-
wiązania powinny zostać opracowane w pierwszej kolejności. 



GENEROWANIE 
ROZWIĄZAŃ

INWESTYCJA W DOBRE ZROZUMIENIE PROBLEMU  
SPRAWIA NIEKIEDY, ŻE ROZWIĄZANIE WYDAJE SIĘ  

OCZYWISTE. 

W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SZUKAMY JAK NAJWIĘK-
SZEJ PULI MOŻLIWOŚCI, ABY ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODO-

BIEŃSTWO, ŻE WŚRÓD NICH ZNAJDUJE SIĘ TA OPTYMALNA.



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

W spontanicznych, nieformalnych próbach rozwiązywania problemów ludzie próbują często ro-
bić kilka rzeczy jednocześnie. Zastanawiają się nad przyczyną problemu, dzielą obawami o jego 
konsekwencje, wymyślają rozwiązania i znajdują ich wady. Często prowadzi to do chaosu – prze-
łączanie się między trybami myślenia obniża jego jakość. 

W bardziej planowym podejściu generowanie rozwiązań to tylko jeden z kilku wyraźnie oddzie-
lonych etapów. Jego funkcją jest stworzenie jak największej liczby możliwie różnorodnych roz-
wiązań, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że znajdzie się pośród nich coś naprawdę warto-
ściowego. 

Głównym priorytetem na tym etapie jest więc czasowe zawieszenie krytyki. Jeżeli nad proble-
mem pracuje zespół, to jego członkowie muszą stworzyć atmosferę, w której łatwe jest wycho-
dzenie poza swój obszar specjalizacji i proponowanie czegoś, co ostatecznie okaże się bezu-
żyteczne lub niemożliwe do realizacji. Bywa to wyzwaniem dla osób pracujących w sektorze 
produkcji – szczególnie takich, które nauczyły się ważyć słowa i dbają o wizerunek twardo stą-
pającego po ziemi profesjonalisty. Pomóc może rozumienie logiki całego procesu i wyjaśnienie 
celu poszczególnych etapów. 

Pamiętaj, że ilość przechodzi w jakość. Generuj jak najwięcej pomysłów i zapraszaj do tego 
współpracowników. Z czysto statystycznych powodów, duża pula potencjalnych rozwiązań 
to większa szansa na coś naprawdę wartościowego. 

Oddzielaj generowanie od oceny. Krytyczna ocena jest niezbędna, ale dopiero na kolejnym 
etapie. Łączenie jej z generowaniem rozwiązań przypomina wciskanie jednocześnie gazu 
i hamulca. Jeśli oceny pojawiają się często, zawrzyj z współpracownikami umowę na ten 
temat. Możecie też wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie spotkania i egze-
kwowanie zasad.  

Inspiruj się i pożyczaj. Wiele innowacyjnych rozwiązań powstało dzięki przeniesieniu odkry-
cia, zasady lub rozwiązania pomiędzy branżami lub dziedzinami nauki.  

Zadbaj o nastrój. Pogodna, nieformalna atmosfera i dobre relacje w grupie sprzyjają goto-
wości do generowania pomysłów. 



WARIANTY „BURZY MÓZGÓW”

Pisemna burza mózgów przedstawiona na stronie 13. to najbardziej podstawowa technika użyteczna na etapie genero-
wania pomysłów. Jej przewaga nad wersją tradycyjną polega m.in. na tym, że pozwala na równoległą pracę i przeciwdziała 
wzajemnemu ukierunkowaniu pomysłów. W zależności od potrzeb, można jednak rozważyć inne warianty. 

1. START – STOP 

Modyfikacja tradycyjnej lub pisemnej „burzy mózgów” polegająca na wprowadzaniu cyklicz-
nych przerw na refleksję i inkubację pomysłów. Osoba prowadząca spotkanie prosi o ge-
nerowanie pomysłów przez np. 10 minut, następnie ogłasza 5-minutową przerwę, w której 
uczestnicy myślą, lecz nie mogą mówić, po czym powraca do generowania.  Metodę STAR-
T-STOP warto rozważyć, gdy grupa ma skłonność do podawania wielu bardzo zbliżonych 
rozwiązań.

2. BURZA MÓZGÓW Z WYMUSZONĄ KOLEJNOŚCIĄ  

Modyfikacja polegająca na podawaniu pomysłów „w rundzie”, kolejno przez poszczególnych 
członków zespołu. Do rozważenia w sytuacji, gdy większość pomysłów podają ciągle te 
same osoby przy braku zaangażowania ze strony innych. 

3. METODA STOPNIOWYCH PRZYBLIŻEŃ

Osoba prowadząca formułuje dodatkowe problemy o stopień i dwa stopnie ogólności wy-
żej niż problem pierwotny (np. „Jak zabezpieczyć pręt zbrojeniowy przed rdzewieniem” => 
„Jak zabezpiecza się metal przed rdzewieniem” => jak zabezpiecza się materiały”). Burza 
mózgów rozpoczyna się od problemu najbardziej ogólnego – po to, by ogólne rozwiązania 
stały się inspiracją dla szczegółowych. Do zastosowania, jeżeli zespół poszukuje możliwie 
najbardziej twórczych rozwiązań. 



SCAMPER: UKIERUNKOWANE GENEROWANIE 

Metoda SCAMPER to opracowana przez Osborna i Eberlego lista typowych operacji prowadzących do rozwiązania proble-
mu. Jest alternatywą dla burzy mózgów pomocną w rozszerzaniu perspektywy. Związane z poszczególnymi operacjami py-
tania pomagają przeciwdziałać skupieniu na wąskiej klasie rozwiązań i zwrócić uwagę na nieoczywiste dla grupy podejścia. 

np. Co możemy wykonać z innego materiału? 

np. Który etap możemy zrealizować przy okazji innego?

np. Które narzędzia mogą być bardziej precyzyjne?

np. Które parametry możemy zmaksymalizować?

np. Jak użyjemy ciepła z tego procesu?

S – Substitute (zastąp)

C – Combine (połącz)

A – Adjust (dostosuj)

M – Modify (zmień)

P – Put to another use       
      (wykorzystaj inaczej)

E – Eliminate (usuń)

R – Reverse (odwróć)

np. Który etap procesu jest niepotrzebny?

np. Co możemy zamienić miejscami?
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SELEKCJA 
ROZWIĄZAŃ

NA ETAPIE SELEKCJI  POTRZEBNE JEST STOPNIOWE  
ZAWĘŻANIE PULI ROZWIĄZAŃ – ALE W TAKI SPOSÓB,  

BY NIE STRACIĆ WARTOŚCIOWYCH POMYSŁÓW,  
KTÓRE NIE SĄ JESZCZE DOPRACOWANE, LUB WYDAJĄ 

SIĘ ZBYT NIESTANDARDOWE.



WYJAŚNIENIE

WSKAZÓWKI 
I DOBRE 
PRAKTYKI

Etap selekcji rozwiązań z konieczności pojawia się pod koniec pracy nad problemem, gdy wyko-
nujący ją ludzie są już zmęczeni, a do dyspozycji nie pozostało wiele czasu. Istnieje więc spore ry-
zyko wyboru rozwiązania, które nie jest wprawdzie optymalne, ale wydaje się wymagać najmniej 
wysiłku i rozważań. Inne popularne zjawisko to wybór określonej drogi postępowania dlatego, że 
została zaprezentowana w bardziej atrakcyjny sposób lub wsparta przez kogoś cieszącego się 
zespole autorytetem. 

W planowej pracy nad problemem trzeba więc zadbać o poświęcenie podobnej uwagi wszyst-
kim obiecującym propozycjom, a także stworzenie warunków dla ich dopracowania lub lepszego 
wyjaśnienia. Ostateczny wybór powinien zostać przeprowadzony w oparciu o zaakceptowane 
przez wszystkich, merytoryczne kryteria. W niektórych wypadkach trzeba będzie je przypomnieć, 
lub nawet opracować.

Wysiłki osób kierujących pracą grupy powinny służyć podtrzymaniu troski o jakość końcowego 
efektu. Istotne będzie również skupieniu wspólnej uwagi na ocenie i doskonaleniu rozwiązań, 
zamiast na popieraniu lub atakowaniu zgłaszających je członków zespołu.  

 Zaplanuj czas na selekcję. Wybór rozwiązań to odrębny etap pracy. Może niekiedy trwać 
krótko, ale nie powinien dziać się w pośpiechu i pod wpływem zmęczenia. Jeżeli w trakcie 
spotkania nie ma warunków dla podjęcia dobrej jakości decyzji, zaplanuj „dogrywkę” po 
niezbyt długiej przerwie.

Zdefiniuj jasne kryteria. To, które rozwiązanie jest najlepsze zależy w dużym stopniu od spo-
sobu zrozumienia sytuacji. Czy chodzi o efekt najlepszej jakości, czy o coś „wystarczająco 
dobrego” osiągalnego małym kosztem? Czy potrzebujemy czegoś na „czasy przejściowe”, 
czy rozwiązania na lata? 

Oddziel rozwiązania od osób. Unikaj posługiwania się w dyskusji sformułowaniami typu „po-
mysł Adeli”, czy „propozycja Stefana”.  W miarę możliwości starajcie się grupować podobne 
rozwiązania różnych osób i zapraszać do ich współtworzenia przez pozostałych uczestni-
ków spotkania. 

Nie skreślaj przedwcześnie niedopracowanych pomysłów. Jeżeli to możliwe, zaproś innych 
do wspólnego dopracowania propozycji. Jeżeli nie – zachowaj ją i zadbaj, by można było do 
niej zwrócić.

 



MULTI-VOTING (REDUKCJA PULI ROZWIĄZAŃ)
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IA Jeżeli na etapie generowania pojawiło się wiele propozycji, pogłębiona analiza każdego z nich będzie bardzo cza-
sochłonna. W większości wypadków trzeba więc zacząć od wstępnej selekcji pozwalającej zawęzić pulę do kilku lub 
kilkunastu rozwiązań, które wydają się potencjalnie interesujące. Najszybszym, a jednocześnie względnie rzetelnym 
sposobem poradzenia sobie z tym jest głosowanie. 
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IA 1. Uporządkuj pierwotną pulę rozwiązań, łącząc bardzo zbliżone propozycje.

2. Upewnij się, że wszystkie rozwiązania są zrozumiałe dla uczestników spotkania, zaproś do zadawania pytań  
i udzielania wyjaśnień. 

3. Każdy z uczestników spotkania dysponuje pulą 3 do 5 głosów, które może oddać na najbardziej obiecujące w 
swojej ocenie rozwiązania. Głosowanie jest anonimowe – w spotkaniach osobistych może polegać na jednocze-
snym zaznaczaniu głosów na plakatach; w spotkaniach online – na wypełnieniu przygotowanej wcześniej ankiety.

4. Do kolejnego etapu prac przechodzą rozwiązania, które zdobyły wyraźnie większą liczbę głosów niż pozostałe (w 
wypadku kontrowersji lepiej włączyć sporny pomysł, niż pominąć go w dalszej analizie)
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MACIERZ IMPACT / EFFORT
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Po zawężeniu puli dostępnych rozwiązań możliwa jest głębsza analiza każdego z nich. Częścią tego procesu będzie 
zapewne dyskusja – warto jednak nadać jej bardziej uporządkowany i racjonalny charakter przez odwołanie się do 
konkretnych, jasno zdefiniowanych kryteriów stosowanych w jednolity sposób do każdego rozwiązania. Kryteria 
mogą zależeć od kontekstu – np. „opłacalność”, „koszt”, „czas realizacji”, „prawdopodobieństwo sukcesu”, „spójność z 
wartościami firmy”. Wiele z nich da się uchwycić w popularnym schemacie „wpływ-wysiłek” (impact-effort). 

1. Zapisz skrótowe tytuły rozważanych rozwiązań na osobnych kartkach (rzeczywistych lub wirtualnych).

2. Wspólnie z innymi członkami zespołu uporządkuj rozwiązania w kolejności od mających najlepszy wpływ na roz-
wiązanie problemu, z którym się mierzycie. 

3. Następnie uporządkuj te same rozwiązania pod względem łatwości wprowadzenia w życie (weź pod uwagę m.in. 
koszty, czas i zależność od decyzji innych).

4. Umieść wyniki pracy na diagramie wpływ – korzyść. Plany wprowadzenia rozwiązań w życie powinny rozpoczynać 
się od rozwiązań w prawej górnej części wykresu. 
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