
MYŚLENIE 
I ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW 
W PRZEMYŚLE 
PRZYSZŁOŚCI



CELE SZKOLENIA

1. Ugruntowanie wiedzy o konsekwencjach przemian technolo-
gicznych dla wymagań wobec kompetencji intelektualnych inżynie-
rów i operatorów.

2. Rozwój umiejętności projektowania środowiska pracy sprzyjają-
cego efektywnemu myśleniu. 

3. Rozwój umiejętności planowania systematycznej pracy nad pro-
blemem

4. Poszerzenie wiedzy o narzędziach twórczego rozwiązywania 
problemów. 

5. Gotowość do zastosowania zdobytych kompetencji we wspar-
ciu transformacji technologicznej w firmie. 



KOMPETENCJE OPERATORA W PRZEMYŚLE 4.0.

Damian jest operatorem w wysoko zautomatyzowanej, wykorzystującej roz-

wiązania przemysłu 4.0. fabryce mebli kuchennych. Produkcja wymaga nie-

wielkich nakładów pracy manualnej; większość powtarzalnej pracy wykonują 

roboty, które wymagają jednak programowania, konserwacji i rozwiązywania 

pojawiających się problemów. Damian i jego współpracownicy maja dostęp 

do paneli zbierających dane z rozmieszczonych na linii czujników; korzystają 

z nich by wprowadzać własne obserwacje i zmieniać ustawienia urządzeń. 

Damian nie odpowiada za obsługę jednego ze stanowisk, ale należy do ze-

społu nadzorującego linię. 

Czym różnią się codzienne zadania Damiana od zadań operatorów pracujących  
w bardziej tradycyjnych firmach? 

Jakich kompetencji potrzebuje Damian, by dobrze radzić sobie z codzienną pracą? 
Czego musiał się nauczyć, przychodząc tutaj z bardziej tradycyjnej firmy? 



OPERATOR PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI 
(KRÓTKI TERMIN)

• Wykonuje mniej zadań manualnych a więcej związanych z monitorowa-
niem, rozwiązywaniem problemów i doskonaleniem procesów.

• Nadzoruje większy i bardziej zróżnicowany fragment linii produkcyjnej – 
przenosi się tam, gdzie coś wymaga uwagi. 

• Ma bieżący dostęp do wielu źródeł informacji – ale musi je samodzielnie 
zinterpretować (np. znajdując źródło awarii).

• Bierze aktywny udział w gromadzeniu tych informacji (np. tagując czasy 
przestoju maszyny) i ma duży wpływ na ich rzetelność. 

• Pełni bardziej aktywną, partnerską rolę we współpracy z technologami / 
utrzymaniem ruchu.

• Na co dzień korzysta z systemów informatycznych i często uczy się ob-
sługi nowych.



KOMPETENCJE OPERATORA W PRZEMYŚLE 4.0.



INŻYNIER W „CZASACH PRZEJŚCIOWYCH” 

• Odciążony od „biurokratycznych” zadań związanych z projektowaniem pro-
cesów / produktów 

• Ma dostęp do możliwości testowania / modelowania wielu potencjalnych 
rozwiązań w oparciu o dostępne dane

• Bierze udział w dużych, wysokonakładowych projektach, wymagających 
kreatywności i kwestionowania aktualnego sposobu działania, 

• Częściej pracuje w zespołach interdyscyplinarnych

• Znajduje się „pod ostrzałem” – sukces projektu zależy nie tylko od jakości 
rozwiązań technicznych, ale tez

 • postrzeganych korzyści biznesowych



KOMPETENCJE INŻYNIERA W PRZEMYŚLE 4.0.



KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 
(WORLD ECONOMIC FORUM, DAVOS 2018)



KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z MYŚLENIEM 
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. 



PRZESTRZEŃ PROBLEMU I PRZESTRZEŃ ROZWIĄZAŃ



MOCNE I SŁABE STRONY UMYSŁU



PRACA GŁĘBOKA I PRACA REAKTYWNA



PRACA GŁĘBOKA VS. PRACA REAKTYWNA 
– PRZYKŁADY 

Adela jest kontrolerką ruchu lotniczego. Do jej zadań należy stałe moni-
torowanie ruchu samolotów widocznych na radarze i na płycie lotniska. 
Komunikuje się z załogami samolotów, dbając, by zachowały od siebie 
bezpieczną odległość i uniknęły kolizji. Wiele manewrów, w tym start i lą-
dowanie może być wykonana dopiero za jej zgodą. W niebezpiecznych, 
nagle zmieniających się sytuacjach musi integrować różne źródła danych, 
przewidywać ryzyko i podejmować szybkie decyzje zmierzające do jego 
ograniczenia.



PRACA GŁĘBOKA VS. PRACA REAKTYWNA 
– PRZYKŁADY 

Bartłomiej jest programistą w firmie tworzącej systemy finansowo-księ-
gowe. Pracuje w zespole odpowiedzialnym za rozwój jednego z głównych 
modułów (zarówno podstawowej wersji, jak i konkretnych realizacji u klu-
czowych klientów). Jego codzienność to przede wszystkim pisane kodu 
zgodnie z ustaloną wcześniej specyfikacją, a także przeglądanie wyników 
pracy innych i wychwytywanie możliwych błędów (code review). Bartło-
miej spotyka się regularnie z członkami i liderem swojego zespołu oraz 
konsultantami kluczowych klientów; często odbiera telefony z pytaniem o 
postępy prac lub pytaniami o możliwość wprowadzenia do systemu okre-
ślonej modyfikacji



PRACA GŁĘBOKA VS. PRACA REAKTYWNA 
– PRZYKŁADY 

Celina pracuje na stanowisku lakiernika w zakładzie produkującym metalo-
we części do samochodów dostawczych. Znajdująca się tam linia produk-
cyjna jest częściowo zautomatyzowana, ale malowanie odbywa się ręcz-
nie. Celina posługuje się pistoletem lakierniczym i zestawem mierników. 
Obsługuje też maszynę do mycia wykorzystywanego sprzętu, prowadzi 
bieżącą dokumentację procesu i bierze udział w odprawach organizowa-
nych przez mistrza. Jej dodatkowym, nieformalnym zajęciem jest wprowa-
dzanie w pracę nowo zatrudnionego kolegi. 



OBCIĄŻENIE POZNAWCZE 



IDEA „ŻYCZLIWOŚCI OBLICZENIOWEJ”  
(COMPUTATIONAL KINDNESS)

Eliminowanie konieczności przetwarzania informacji i potrzeby podejmowa-
nia decyzji zawsze, gdy są one zewnętrzne wobec zadania.
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ZAGADKA SUŁTANA

Mam trzech synów. 

Iloczyn ich wieku wynosi 36. Ile lat ma każdy z nich? 

Rachmistrz: nie wiem. Ślepy filozof: nie wiem. 

Suma ich wieku wynosi tyle, ile okien ma pałac naprzeciwko. Ile lat ma każ-
dy z nich? 

Rachmistrz: nie wiem. Ślepy filozof: nie wiem. 

Najstarszy z nich nosi niebieski turban. Ile lat ma każdy z nich? 

Rachmistrz: nie wiem. Ślepy filozof: wiem. 

Jaką odpowiedź odgadł filozof? Jak to zrobił? 



ZAGADKA SUŁTANA

Wiek synów 
daj cy iloczyn 
36

Suma wieku 
synów 

1, 1, 36 38

1, 2, 18 21

1, 4, 9 14

1, 3, 12 16

1, 6, 6 1 3

2, 2, 9 13

2, 3, 6 11

3, 3, 4 10

Cel: Znaleźć kombinację wieku dającą iloczyn 36 . 

Możliwości:  Jest 8 różnych kombinacji. 

Cel: Znaleźć kombinację dającą iloczyn 36 i sumę, która może 
być liczbą okien. 

Możliwości: wciąż 8

Dowody: Rachmistrz nie znał odpowiedzi, choć widział sumę 
okien. 

Wniosek: Musi to być suma nie pozwalająca jednoznacznie 
ustalić odpowiedzi. 

Możliwości: dwie (1,6,6 lub 2,2,9). 

Dowody: Najstarszy brat nosi niebieski turban 

Wniosek: Jeden z braci jest starszy, niż dwaj pozostali. 

Możliwości: 2,2,9



MYŚLENIE TO BUDOWANIE 
I PRZEKSZTAŁCANIE MODELI 

(REPREZENTACJI) ŚWIATA W UMYŚLE 

JAKOŚĆ ROZWIĄZAŃ PROBLEMU 
ZALEŻY OD ADEKWATNOŚCI MODELU, 

CZYLI SPOSOBU ZDEFINIOWANIA 
I ZROZUMIENIA PROBLEMU



PRZYKŁADOWY PROBLEM

Schronisko dla psów dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi. Jed-
norazowo może utrzymać około 100 zwierząt. Zapotrzebowanie jest jednak 
znacznie większe, szczególnie okresowo. W styczniu i miesiącach wakacyjnych 
pojawia się nawet po 80 – 120 potencjalnych nowych „pensjonariuszy”, pod-
czas gdy tylko 20 znajduje nowych właścicieli. Schronisko dysponuje niewiel-
kimi nakładami na promocję, z których drukuje plakaty rozwieszane w okolicy; 
jest finansowane z wpłat sympatyków i niewielkiej dotacji z gminy. 

W zarządzającym nim stowarzyszeniu trwa dyskusja  na temat możliwości 
uratowania większej liczby zwierząt. Najbardziej aktywna grupa członków, do-
świadczona w fundraisingu i pozyskiwaniu sponsorów ma poczucie stopnio-
wego wyczerpywania się pomysłów. Zaproponowała więc organizację spo-
tkania – „burzy mózgów” podczas której uczestnicy wspólnie znajdą nowe 
odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób skuteczniej pozyskiwać środki na utrzy-
manie psów w naszym schronisku”. Pomysł spodobał się nowej szefowej, któ-
ra pracuje równolegle w agencji reklamowej i ma kilka własnych pomysłów na 
internetową kampanię promującą adopcję.
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ETAP JAK ULEPSZYĆ MYŚLENIE

Dostrzeżenie problemu

Analiza problemu

Uzupełnienie danych, pogłębienie 
rozumienia problemu

Przeformułowanie problemu

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 mecha-
nizmów. Nie wahaj się postawić problem w sposób inny, 
niż standardowy.
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Generowanie rozwiązań

Selekcja rozwiązań

Określenie sposobu pomiaru efektów

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.

ETAP JAK ULEPSZYĆ MYŚLENIE



GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ: 
WARIANTY „BURZY MÓZGÓW” 
1. START – STOP 

Modyfikacja tradycyjnej lub pisemnej „burzy mózgów” polegająca na wprowadzaniu cyklicznych przerw na refleksję 
i inkubację pomysłów. Osoba prowadząca spotkanie prosi o generowanie pomysłów przez np. 10 minut, następnie 
ogłasza 5-minutową przerwę, w której uczestnicy myślą, lecz nie mogą mówić, po czym powraca do generowania.  
Metodę START-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 wyżej 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. 



JAK PORADZIĆ SOBIE Z KOROZJĄ NIEKTÓRYCH EGZEMPLARZY PRODUKOWANEGO DETALU 

S C A M P E R

Zmienić skład 

stopu

Wykorzystać 

nierdzewny 

materiał

Zastosować 

powłokę 
ochronną

Dostosować 

czas stygnięcia 

prętów 

Poprawić 

ogrzewanie 

i wentylację 

w zakładzie 

Ograniczyć 

kontakt z wil-

gocią 
w magazynie

Uszczelnić 

układ, 
w którym 

funkcjonuje 

detal

Ponownie 

wykorzystać 

materiał  
z braków

Wykorzystać 

w zastoso-

waniach nie 

wymagających 

trwałości 

Całkowicie 

wycofać się 

z produkcji 

detalu 

Przyspieszyć 

korozję, 
by szybko 

zidentyfikować 

wadliwe
elementy 

PODEJŚCIE KOMBINATORYCZNE: METODA SCAMPER

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)



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, który korzysta z 
dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


