
NIEKONWENCJONALNE METODY PROJEKTOWANIA 
TECHNICZNEGO, ORGANIZACYJNEGO I  

EKONOMICZNEGO. 
 

Wstęp 
 
Metody heurystyczne odgrywają istotną rolę w rozwiązaniu 
problemów i są stosowane do poszukiwania pomysłów. Termin 
heurystyka wywodzi się od greckiego słowa "heuriska", które 
oznacza umiejętność dokonywania odkryć. Sama heurystyka jest 
umiejętnością, zdolnością wykrywania nowych faktów oraz relacji 
między faktami, dzięki którym dochodzi są do nowych prawd. Istotą 
metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań przez 
sformułowanie hipotezy, co jest przeciwstawne czynnościom 
uzasadniającym. Poniżej zostaną przedstawione najbardziej znane 
techniki heurystyczne, stosowane w praktyce stosowania zmian w 
organizacjach i konstrukcjach. 
 

KONCYPOWANIE – polega na znalezieniu pewnego zarysu, 
koncepcji rozwiązania problemu.. Jest ważną częścią projektowania. 
Dostarcza wielu różnych rozwiązań danego problemu. 
 

Projektowanie – całokształt działań przetwarzania informacji 
zmierzający do obmyślenia i zaplanowania sposobu 
zaspokojenia określonej potrzeby. Jest to proces twórczy 
gdyż należy obmyślić to czego nie ma. 
 
Czynniki ułatwiające sukces przy koncypowaniu:  
 

1. TALENT TWÓRCZY 
2. WIEDZA (wykształcenie i doświadczenie) 
3. PSYCHICZNE ZAANGAŻOWANIE (motywacja, wiara we 

własne siły, itp) 
4. ILOŚĆ PRACY (czas pracy, efektywność) 
5. WYPOSAŻENIE ( dostęp do informacji, maszyn , sprzętu) 
6. METODY DZIAŁANIA ( chaotyczna lub zorganizowana 

praca,  podział obowiązków itp.) 
 



Zalecenia przy stosowaniu metod heurystycznych oraz 
intuicyjnego podświadomego generowania pomysłów: 
 

1. NIE PRZERYWAJ KONCYPOWANIA ZBYT 
WCZEŚNIE 

2. NIE ZAJMUJ SIĘ SZCZEGÓŁAMI 
3. UNIKAJ NEGATYWNEJ KRYTYKI - (to się nie uda, 

nie dasz rady ,nie warto, szkoda pieniędzy itp.) 
4. NIE ZRAŻAJ SIĘ TRUDNOŚCIAMI – ( np. żródła 

finansowania, pozorne sprzeczności, brak 
technologii itp.) 

5. NIE ROZWIĄZUJ PROBLEMU NA SIŁĘ 
 
Założeniem metod heurystycznych jest obalenie wszelkich 
barier hamujących proces koncypowania. Są to bariery: 
 

1. wewnętrzne – brak poczucia własnej wartości, myślenie 
stereotypami, rutyna , konserwatyzm, nadmierna 
specjalizacja, , lęk przed nowościami i krytyką otoczenia, 
wygodnictwo, itp.) 

2. zewnętrzne – ograniczeni przełożeni, dyktatorscy 
szefowie, oszczędności, bylejakość, pośpiech, 
procedury, schematy działania, tradycje, itp. 

 
 
ZAŁOŻENIA METOD HEURYSTYCZNYCH : 
 

1. PROCES TWÓRCZY W TECHNICE I TECHNOLOGII JEST 
ANALOGICZNY JAK W SZTUCE 

2. MOZLIWOŚCI TWORCZE GRUPY SĄ WIĘKSZE NIŻ 
JEDNOSTKI –efekt synergii 

3. Talentu nie można się nauczyć ale jego braki można 
wyrównać odpowiednimi metodami pracy (wizualizacja, 
wspomaganie komputerowe itp.) 

4. „SPECJALIŚCI NIE ROBIĄ ODKRYĆ” 



 

OPERATORY METOD HEURYSTYCZNYCH: 
 
a).  analogia i analogia osobista 
 
b). analogia symboliczna i poetycka – „głowa młotka” , „ 
ucho igły” , „gniazdko elektryczne” , „atom” 
 
c). analogia fantastyczna – rakieta, teleportacja, czarna 
materia itp. 
 
d) . superpozycja – kojarzenie idei ,pomysłów ,rozwiązań. 
 
e). rozwiązanie idealne 
 
f).  gra ze słowami 
 
g). lista kontrolna 
 
h). analiza portfelowa 
 
i). technika delficka  
 
Rozwiązywanie problemów techniką delficką przebiega przez pięć 
etapów. 
 
1. Przekazanie ekspertom pierwszego kwestionariusza 
2. Analiza odpowiedzi na pierwszy kwestionariusz i rozesłanie 
drugiego kwestionariusza 
3. Analiza odpowiedzi na drugi kwestionariusz i rozesłanie trzeciego 
kwestionariusza 
4. Analiza odpowiedzi na trzeci kwestionariusz i rozesłanie 
czwartego kwestionariusza 
5. Analiza odpowiedzi na czwarty kwestionariusz i sformułowanie 
wyników końcowych. 
 
 



 

Inne metody heurystyczne: 
 

1. Metoda ANKOT, akronim od nazwy analiza kontrastowa 
obiektów technicznych, powstała z potrzeb kontrastowania 
opisu obiektu (wyrobu, procesu, zdarzenia, sytuacji, organizacji, 
zarządzania itp.) w celu uzyskania informacji niezbędnych do 
pełnej i obiektywnej jego oceny, poszukiwania nowych 
pomysłów rozwiązywania oraz gromadzenia pełnego zestawu 
informacji potrzebnych do przygotowywania decyzji. Metoda 
polega na wymuszonym kontrastowaniu (przeciwstawianiu 
sobie) kolejnych obrazów, cech, aspektów, atrybutów itp. 
opisujących badany obiekt. 
 

2. Algorytm wynalazku to metoda G.S.Altszullera nazywana także 
ARIZ która jest  akronimem od ałgoritm rieszenija 
izobrietatielskoj zadaczi, co należy tłumaczyć jako metoda 
rozwiązywania zadań wynalazczych. Główną przyczyną jej 
opracowania był brak odpowiedniego i efektywnego narzędzia 
rozwiązywania zadań wynalazczych. Jako motto swojej książki 
„Algorytm wynalazku” Altszullera wykorzystał myśl 
Mendlejewa: „Jeden idzie przez ciemny labirynt po omacku – 
być może trafi mu się coś pożytecznego, ale może rozbije sobie 
głowę. Inny bierze ze sobą mały kaganek i rozprasza nim 
ciemności. I w miarę, jak posuwa się on naprzód kaganek 
rozżarza się, aż wreszcie, niby słońce rozświetla i rozjaśnia 
wszystko dookoła. Więc pytam was: gdzie jest wasz kaganek?” 
Algorytm wynalazku służy do projektowania i analizowania 
złożonych obiektów. Daje dobre wyniki przy rozwiązywaniu 
skomplikowanych problemów technicznych, np. gdy trzeba 
ominąć ograniczenia narzucone przez obce patenty, gdy 
rozwiązanie jest doskonale znane i ugruntowane przez 
przyzwyczajenia i tradycje, gdy opracowuje się nowy wariant 
bardzo złożonego, trudnego problemu technicznego lub 
techniczno-organizacyjnego. 
 

3. „Burza mózgów” – brainstorming „Każdy pomysł jest dobry” 
Twórcą „burzy mózgów” jest A. Osborna, kierownik agencji 
reklamowej i pionier opisywania metod twórczych. W 1938 roku 



po raz pierwszy odbyła się sesja, podczas której spontanicznie 
poszukiwano pomysłów rozwiązania postawionego zadania. 
 

4.  Dyskusja 66 (Philips Buzz Session) 
Odmiana ta została zaproponowana przez L. D. Phillipsa. 
Wprowadził on 6 zespołów pracujących przez 6 minut. Przed 
rozpoczęciem sesji zespołów twórczych określa się temat 
spotkań. Grupy pracują w oddzielnych pomieszczeniach. Ich 
zadaniem jest wytworzenie jak największej liczby pomysłów. Po 
6 minutach zespoły spotykają się na sesji zbiorowej, na której 
koncepcje zostają przedstawione przez ich przedstawicieli. 
Następnie są uzupełniane i ponownie poddawane dyskusji w 
małych zespołach i przedstawione na sesji zbiorowej. Przebieg 
ten powtarza się wielokrotnie aż do momentu uzyskania 
odpowiednich pomysłów. 
 
 

5. Brainwritting – 635 
W metodzie tej głośne wypowiadanie swoich pomysłów, 
stosowane w „burzy mózgów”, zostało zastąpione 
zapisywaniem ich na specjalnie przygotowanych arkuszach, 
rozdanych sześciu osobom. Każda z nich ma jednorazowo 
podać trzy pomysły i przekazać sąsiadowi po upływie 5 minut. 
Następna osoba podaje kolejne trzy propozycje, nie 
pokrywające się z zapisanymi. Muszą być one nowe, 
modyfikujące lub rozwijające zgłoszone uprzednio propozycje. 
Problem jest sformułowany dla sześcioosobowego zespołu 
twórczego. Każdy z uczestników zapoznaje się ze zgłoszonymi 
dotychczas propozycjami a procedurę powtarza się do 
momentu, kiedy formularz wykona pełny obrót między 
uczestnikami. Dzięki temu w krótkim czasie zgłoszonych jest 18 
pomysłów. 
 

6. Technika podświadomych źródeł pomysłu (Imagination 
Underveloped Resource) 
 
 

7. Techniki pobudzania skojarzeń (Forced Relations Techniquec)  
dzielimy na:  



1.Rejestr cech ( selective listing, atribute listing) – technika 
polegająca na zastawieniu różnorodnych przedmiotów, 
charakterystyk, pomysłów związanych z danym problemem, a 
następnie rozważaniu, modyfikacji, wymiany tych elementów 
oraz wykorzystaniu cech charakterystycznych tych elementów 
w celu uzyskania lepszych efektów. 
2.Technika lista pytań (Cecks List) – technika była stosowana 
przez klasyków naukowej organizacji. Listy obejmują 
poszczególne zagadnienia w sposób mniej lub bardziej 
szczegółowy, w zależności od rodzaju rozwiązywanego 
problemu oraz jego zakresu. Opracowane są przy użyciu 
przymiotników w stopniu wyższym i czasownika (np. czy 
możemy określony wyrób wykorzystać w inny sposób? 
Zmodyfikować?) 

 
8. Metoda morfologiczna .Technika morfologiczna, określana   także 

nazwą analizy  morfologicznej, wzięła swoją nazwę od morfologii – nauki 
zajmującej się postacią ,budową wewnętrzną i zewnętrzną oraz 
procesami przekształceń postaci obiektów rzeczywistych. Obecnie 
morfologia jest także dyscypliną, której przedmiotem jest poszukiwanie i 
osiąganie twórczych rozwiązań problemów. Twórca techniki 
morfologicznej F. Zwicky napisał na temat morfologicznego myślenia i 
postępowania: „dostrzeganie takiego obrazu rzeczywistości w którym 
uwzględnione byłyby przejrzyście wszystkie najważniejsze powiązania 
strukturalne między obiektami, zjawiskami, ideami i działaniami, wymaga 
zastosowania totalnej metodologii myślenia i postępowania. Metodologia 
taka stała się w ostatnich latach rzeczywistością dzięki zastosowaniu 
podejścia morfologicznego” .Metoda ta służy do identyfikowania, 
indeksowania i liczenia wszystkich rozwiązań danego problemu. Metodę 
morfologiczną nazywa się często metodą produkowania wynalazków, 
gdyż sposób przeprowadzenia badania wymusza uporządkowanie do 
tymczasowych i potencjalnych propozycji i rozwiązań aby następnie 
również w wymuszony sposób połączyć je w nowe wartości. Pozwala 
ona a nawet narzuca łącznie w nowe wartości dwóch lub więcej 
obiektów, rozwiązań itp., chociaż pierwotnie wydawało się to niemożliwe. 
Dzięki tej metodzie mogą być ujawnione następujące możliwości 
rozwiązania problemu: znane sposoby rozwiązania; nowe, dotychczas 
nieznane rozwiązania; rozwiązania racjonalne; rozwiązania stosowane 
przez konkurencję; potencjalne kierunki rozwiązania; rozwiązania 



oryginalne; rozwiązania niemożliwe do realizacji na danym etapie 
rozwoju; rozwiązania nierealne. 
 

9. Antytemat (odwracanie problemu) stosuje się w połączeniu z 
innymi metodami twórczego rozwiązywania problemów. Metodę 
tę (raczej zabieg metodyczny) można wykorzystywać do 
poszukiwania rozwiązań w dowolnej dziedzinie ludzkiej 
działalności i fazie rozwiązywania problemu. 
Dotychczasowe rozwiązanie (wyrób, rozwiązanie organizacyjne, 
sytuacja problemowa itp.) już przez sam fakt swojego istnienia 
wpływa ograniczająco i demobilizująco lub blokująco na 
spontaniczną twórczość grupy (lub jednostki), powodując 
podawanie znanych pomysłów w ilość, która jeszcze bardziej 
podkreśla tezę, że nie można dokonać żadnych istotnych zmian 
w tym rozwiązaniu. Powstaje więc sytuacja ze stałym 
sprzężeniem zwrotnym – zgłaszane pomysły są już dobrze 
znane, natomiast zadaniowy zespół twórczy wykorzystuje brak 
inwencji w przełamywaniu bariery tradycji i konwencji. 
Przerwanie tego stanu jest możliwe, jeżeli problem zobaczy się 
w innym świetle. Jednym ze sposobów jest jego odwracanie – 
antytemat. Problem postawiony „na głowie” obnaża swoje 
mankamenty i niedoskonałości, a jednocześnie prowokuje do 
usprawnień. 
 

10. Kruszenie 
Metoda kruszenia daje bardzo dobre wyniki, gdy chodzi o 
udoskonalenie, modyfikację lub adaptację istniejącego obiektu 
(problemu). W przypadku obiektu (problemu) projektowanego, 
który jeszcze nie istnieje, wskazane jest zbudowanie 
(przynajmniej w myśli) prymitywnego modelu – prototypu, 
poddanie go kruszeniu, a następnie doskonalenie obiektu nowo 
projektowanego. 
Żyjemy w określonym świecie przedmiotów, obiektów, 
instytucji, pojęć moralnych i intelektualnych, które zastaliśmy i 
które wydają się przerażająco twarde i niewzruszone. Istnienie 
tego świata jest dla nas faktem, chociaż wiemy, że jest on 
względny, to jednak w codziennym życiu traktujemy go jako 
absurdalny i niezmienny. Koszula, którą noszę, marynarka, 
spodnie, buty są dla mnie tak zwyczajne, tak bliskie, że prawie 
nie wydaje mi się możliwe, aby mogły być inne. To samo 



dotyczy mego biurka, pokoju, mieszkania, domu, miasta, 
otaczające mnie jak kolejne łupinki, które są tak zwarte, 
szczelnie i dopasowane, jak łupinki tworzące cebulę. 
To istniejący świat, jego dotychczasowy porządek otoczył nas i 
sparaliżował, tak że nawet sama myśli, iż mogłoby być inaczej, 
lepiej, wygodniej, przyjemniej staje się niemożliwa. Wierni 
tradycji zapuściliśmy korzenie w przeszłość tak głęboko, ze 
nieufnie lub wręcz wrogo odnosimy się do wszelkich zmian i 
innowacji. Trzeba zrobić coś, żeby ten niewzruszony, 
monolityczny i niezastąpiony świat rozbić, ośmieszyć, wykpić i 
to nie tyle świat, co jego wyobrażenie, tym bardziej, że ta 
stabilność i trwałość nie jest właściwością świata, ale wyłącznie 
wytworem naszego umysłu. 
 

11. Krytyczna ocena i analiza 
Krytyczna ocena i analiza jest uniwersalną metodą 
heurystyczną. Najczęściej występuje jako metoda szczegółowa 
badania pracy, służącej do poszukiwania, oceny i optymalizacji 
rozwiązań organizacyjnych. W tym ujęciu metodycznym 
krytyczna ocena i analiza została opracowana do poszukiwania 
i oceny operacji, czynności lub ruchów roboczych. Może ona 
jednak być z powodzeniem wykorzystana jako metoda 
heurystyczna (i optymalizacyjna) w odniesieniu do procesów 
wytwórczych, informacyjnych, struktur, funkcjonowania 
jednostek gospodarczych i innych przejawów ludzkiej 
działalności.  
 
 

12. Metoda Polaya 
Metoda Polaya formułuje ważne wskazania dydaktyczne i 
proponuje oryginalną formę pracy, będącą adaptacją, 
rozwinięciem i zastosowaniem w praktyce nauczania 
podstawowych idei rozwiązywania zadań. Jest ona zbiorem 
warunków koniecznych i dostatecznych, które powinny być 
spełnione przez każdego, kto zamierza efektywnie poszukiwać 
rozwiązań zadania. Metodę Polaya cechuje niezwykle wysoki 
stopień ogólności. Może być ona stosowania do rozwiązywania 
zadań dowolnego rodzaju i stopnia trudności. 
Według G. Polaya rozwiązywanie zadanie jest to poszukiwanie 



drogi pokonania trudności, pozwalającej na ominięcie 
przeszkód i osiągnięcie celu, którego nie sposób osiągnąć od 
razu, wprost. Rozwiązanie zadań można uznać za najbardziej 
charakterystyczną domenę aktywności człowieka. 
Podstawowe wskazania metody Polaya są bardzo proste i 
sprowadza się do tego, żeby odgadywać i sprawdzać. 
 

13. Porównania 
 
Metoda porównań służy do mierzenia korzyści, wykrywania 
braków, wskazywania kierunków lub wariantów usprawnienia. 
Może być stosowana do usprawniania (modernizacji) wyrobów, 
procesów technologicznych, stanowisk roboczych, komórek 
organizacyjnych, struktury oraz funkcjonowania organizacji i 
zarządzania jednostek gospodarczych. Może być również 
przydatna w badaniach naukowych, przemysłowych, 
administracyjnych, twórczości inżynierskiej, artystycznej itp. 
Porównujemy praktycznie zawsze i wszędzie w odniesieniu do 
wszystkich przejawów naszego życia. Porównania stosujemy 
intuicyjnie w życiu codziennym. 
Przez świadome lub intuicyjne porównywanie dokonujemy 
diagnozy a następnie wskazania idei dla usprawnienia wyrobu 
lub jednostki organizacyjnej. 
 

14. Transformowanie przez znak graficzny 
Znak graficzny ma zastosowanie wielostronne i wielopoziomowe do 
poszukiwania pomysłów i skojarzeń we wszystkich dziedzinach życia. 
Znak graficzny służy do poinformowania o czymś przez wywołanie 
skojarzeń, które są zamierzone (lub nie zamierzone) przez autora znaku. 
Na znak graficzny składa się forma (obejmująca kształt, kolor, 
usytuowanie itp.) i treść, którą niesie lub która dociera do odbiorcy przez 
skojarzenia. 
Obserwujemy zmianę znaczenia znaku graficznego w historii ludzkości, 
ale także inne jego rozumienie w różnych kręgach kulturowych 
(niezależnie od czasu). Znajomość znaków graficznych (lub w ogóle 
znaków) determinuje możliwość porozumiewania się ludzi, ale także 
podkreśla ciągłość cywilizacyjną ludzkości. 
 
 



15. Wymuszenie sprzeczności 
Metoda ta daje dobre wyniki w przypadku modernizacji rozwiązań 
znanych i od lat stosowanych, co do których istnieje przekonanie, ze nie 
dadzą się zmodernizować. Wykorzystuje się ja do tworzenia wynalazków 
i patentów.  
Osoba opracowując nowe rozwiązanie stara się zastosować nowe 
warianty dopóty, dopóki nie dojdzie do sprzeczności wewnętrznych z 
uwagi na realizowany cel. Pojawienie się sprzeczności tego typu zmusza 
projektantów do poszukiwania rozwiązań opartych na innych zasadach.  
W badanym obiekcie najpierw trzeba ustalić pary cech między którymi 
zachodzą sprzeczności np. istnienie jednej istotnej cechy wyklucza 
istnienie w wystarczającym stopniu drugiej cechy, wzrost poziomu 
jednej cechy powoduje spadek poziomu drugiej cechy.  
Rosyjski badacz i wynalazca H. Altszuller wyodrębnił 32 cechy, między 
którymi najczęściej zachodzą sprzeczności: ciężar, długość, 
powierzchnia, obojętność, szybkość, przyśpieszenie, siła, napięcie lub 
ciśnienie, czas trwania działania, trwałość, kształt, temperatura, 
oświetlenie, energia, moc, ilość substancji, wydajność, gotowość do 
działania, niezawodność, stabilność, straty, dokładność, czynniki 
szkodliwe, dogodność wytwarzania, komfort pracy, dogodność 
sterowania, dogodność napraw, adaptacja, jednorodność, złożoność, 
uniwersalność, stopień zautomatyzowania.  
Dla każdej pary cech należy szukać sposobu eliminacji podstawowej 
sprzeczności która istnieje między nimi. 
 

16. CERMA 
CERMA jest akronimem francuskiej nazwy Ośrodka Studiów i 
Badań nad Metodą Stosowaną - Centre d’Etudes et Recherches 
en Methodologie Appliquee. Nazwę tę nadano zestawowi 
metod, które opracowano właśnie w CERMA. Są one bardzo 
użyteczne przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w 
działalności organizacyjnej a więc związanych przede 
wszystkim z organizacją i zarządzaniem jednostkami 
gospodarczymi. Mogą jednak znaleźć także zastosowanie w 
dowolnej sferze ludzkiej działalności. Ponadto w zależności od 
fazy rozwiązania problemów można wykorzystywać 
poszczególne metody wchodzące w skład zbioru –łącznie 46. 

 
17. Drzewo rozwiązań lub drzewo celów. 



Wstęp 

 

Metody heurystyczne odgrywają istotną rolę w rozwiązaniu problemów i są stosowane do 

poszukiwania pomysłów. Termin heurystyka wywodzi się od greckiego słowa "heuriska", 

które oznacza umiejętność dokonywania odkryć. Sama heurystyka jest umiejętnością, 

zdolnością wykrywania nowych faktów oraz relacji między faktami, dzięki którym dochodzi 

są do nowych prawd. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań 

przez sformułowanie hipotezy, co jest przeciwstawne czynnościom uzasadniającym. W 

naszym referacie zostaną przedstawione najbardziej znane techniki heurystyczne, 

stosowane w praktyce stosowania zmian w organizacjach. 

 

1. „Burza mózgów” – brainstorming „Każdy pomysł jest dobry” 

 

Twórcą „burzy mózgów” jest A. Osborna, kierownik agencji reklamowej i pionier 

opisywania metod twórczych. W 1938 roku po raz pierwszy odbyła się sesja, podczas 

której spontanicznie poszukiwano pomysłów rozwiązania postawionego zadania. Ale 

wykorzystuje się ją w różnych dziedzinach badań od momentu jej pierwszego 

opublikowania w 1953 roku w książce pt. „Applied Imagination”. Spotkała się ona z dużym 

zainteresowaniem i szerokim przyjęciem, ponieważ każdy człowiek jest zdolny do 

twórczego działania. Wyniki zależą przede wszystkim od sposobu wykorzystania tych 

zdolności. Zamiast zabierających wiele czasu mało konkretnych dyskusji, wprowadziła 

rozwiązanie interesującego daną grupę problemu, trwające od kilku do kilkudziesięciu 

minut. Metoda brainstorming polega na zespołowym wytwarzaniu pomysłów rozwiązania 

jakiegoś zadania, przy czym chodzi w niej o to, by zespół rozwiązujący te zadania wynalazł 

jak najwięcej pomysłów nowych, niekiedy najbardziej zaskakujących, co stwarza atmosferę 

swobody i współzawodnictwa. Dopiero po zebraniu wszystkich pomysłów poddaje się je 

ocenie zespołu, stąd metodę tę traktuje się jako metodę odroczonej oceny, ponieważ zbyt 

wczesne ocenianie często powoduje:  

 

·zaprzestanie poszukiwań po zgłoszeniu pierwszej propozycji, gdy ta jest możliwa do 

spełnienia, 

·odrzucenie pomysłów oryginalnych, nowych tylko dlatego, że nie mieszczą się one w 

utrwalonych już schematach myślowych, 

·skoncentrowanie się na wyszukiwaniu odpowiednich argumentów, służących ocenie 

zgłoszonego pomysłu, przerywa tok twórczych poszukiwań. 

 

Aby rozwiązać ten problem Osborn zaproponował oddzielnie fazy tworzenia pomysłów od 

fazy ich oceny. 

„Burzę mózgów” stosuje się najczęściej w projektowaniu bądź modernizacji: organizacji i 

zarządzania przedsiębiorstwem, procesów, obiektów czy przedsięwzięć organizacyjnych, 



technicznych. Przynosi ona najlepsze rezultaty w przypadku rozwiązywania problemów, 

które są niezbyt skomplikowane. Jednym ze sposobów wyrównania poziomu wiedzy 

potrzebnej do rozwiązywania problemów jest tworzenie zespołów zadaniowych, 

składających się z fachowców z różnych specjalności, w tym również nie związanych 

bezpośrednio z danym problemem. Grupa średnio twórczych ludzi często reprezentuje 

znacznie większy potencjał niż umiejętności twórcze poszczególnych jednostek. Takie 

grupowe poszukiwanie rozwiązania problemu ma także inne zalety. Pojedynczy człowiek 

szuka rozwiązania na postawione mu zadanie przede wszystkim w dziedzinie, w której 

zdobył największą wiedzę i doświadczenie. Zespół zróżnicowanych zawodowo 

specjalistów pozwala rozszerzyć horyzonty myślenia oraz umożliwić zobaczenie problemu 

w innym świetle. 

 

Zgodnie z podstawową zasadą burzy mózgów wyróżnia się dwa rodzaje zespołów 

zadaniowych:  

·zespół twórczy, którego celem jest tylko tworzenie, poszukiwanie pomysłów, 

·zespół oceniający, którego celem jest analiza i ocena zebranych pomysłów, a następnie 

opracowanie wariantu rozwiązania danego problemu. 

 

Zespół twórczy powinien składać się z około 10 osób. Grupa uczestników powinna być jak 

najbardziej różnorodna: młodzi, starsi, kobiety i mężczyźni, najlepiej o różnych 

specjalizacjach i różnych temperamentach. W jej skład wchodzi przewodniczący, 

sekretarz, około 5 stałych uczestników i 5 gości. Na kilka dni przed planowanym 

zebraniem wszyscy uczestnicy powinni zostać poinformowani o jego temacie i otrzymać 

odpowiednie materiały, co stwarza warunki sprzyjające procesowi inkubacji. Stali 

uczestnicy nie muszą być specjalistami w danej dziedzinie, do której należy rozwiązywany 

problem. Powinna ich cechować duża pomysłowość, zdolność do fantazjowania, preferuje 

się pomysły „dzikie”, wręcz absurdalne. Nowi uczestnicy powinni reprezentować faktyczną 

wiedzę: praktyczną i teoretyczną z danego zakresu. Sesja powinna się odbywać w 

warunkach izolacji od świata zewnętrznego a jednocześnie w warunkach pełnego relaksu. 

Uczestników zamyka się na kilkadziesiąt minut dla przeprowadzenia sesji generacji 

pomysłów. Każda sesja pomysłowości przebiega w określonych fazach. Na wstępie 

przewodniczący zapoznaje uczestników z zasadami pracy zespołu oraz jasno i zwięźle 

przedstawia problem wymagający rozwiązania. Następnie przechodzi do zgłaszania 

pomysłów. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, przy czym każdy z 

uczestników jednorazowo może zgłosić tylko jeden pomysł.  

 

„Burza mózgów” wymaga konsekwentnego przestrzegania kilku zasad metodycznych: 

 

1.Nie krytykować - żadnego pomysłu nie można krytykować ani oceniać w czasie trwania 

dyskusji.  



Przyjęcie zasady odroczonego wartościowania stanowi najważniejsze założenie metody 

„burza mózgów”. Wyłączenie wszelkiej krytyki podczas sesji pomysłowości sprzyja 

wywołaniu reakcji łańcuchowej w zgłaszaniu idei rozwiązania. Z badań Osborna wynika, że 

człowiek może sformułować prawie dwukrotnie więcej dobrych pomysłów, jeżeli ich ocena 

będzie dokonywana po zakończeniu sesji. Powinno się zgłaszać wszystkie pomysły, które 

przychodzą do głowy, gdyż im bardziej fantastyczny pomysł, tym większa szansa 

oryginalnego rozwiązania. Następuje kojarzenie, kombinowanie, modyfikowanie pomysłów 

innych uczestników.  

2.Wytworzyć dużą liczbę pomysłów - ważna jest liczba pomysłów, bez względu na ich 

wartość, onieważ im więcej pomysłów, tym większa szansa znalezienia optymalnego 

rozwiązania. Każdy pomysł staje się źródłem dla powstania nowych, te zaś dalszych 

pomysłów. 

3.Zgłaszać wszystkie pomysły, które się nasuwają – główną zasadą jest swobodna zasada 

wyobraźni. Należy zgłaszać nawet te pomysły, które wydają się być nierealne, ponieważ 

mogą one przyczynić się do powstania pomysłu realnego, którego realizacja rozwiąże 

problem. „Dzikie” pomysły pobudzają wyobraźnię, pozwalają przełamać opory psychiczne, 

utrudniające powstawanie nowych idei. Swoboda twórcza pozwala zobaczyć problem z 

różnych punktów widzenia. 

4.Łączyć i doskonalić zebrane pomysły – duża liczba pomysłów pozwala tworzyć z nich 

kombinacje, które zwiększają prawdopodobieństwo pojawienie się optymalnego pomysłu. 

5.Prezentować pomysły jasno i zwięźle – krótki opis pomysłu pozwala uchwycić istotę 

sprawy. Jasność myśli, przejrzystość pomysłu stymuluje pozostałych uczestników grupy 

twórczej. 

6.Rezygnować z autorstwa pomysłów – pomysły są własnością grupy.  

 

 

Na ilość i jakość pomysłów ma wpływ właściwie dobrany skład zespołu, odpowiednie 

warunki pracy a także sprawność organizacyjna procesu poszukiwawczego.  

Do obowiązków sekretarza należy notowanie pomysłów w sposób widoczny dla 

uczestników biorących udział w sesji, ewidencjonowanie zgłaszanych pomysłów, a także 

zgłaszanie własnych. 

 

Zadaniowy zespół oceniający tworzy się w celu analizy i oceny zebranych pomysłów. 

Rozpoczyna pracę po upływie 48 godzin od zakończenia poszukiwania pomysłów przez 

zespół twórczy. Na tym etapie powielana jest liczba propozycji, które mogły w tym czasie 

dojrzewać w podświadomości. Ocena twórczych pomysłów wymaga taktu, tolerancji, 

otwartości umysłu, dystansu. Wykreślane są te pomysły, których nie można zrealizować ze 

względów technicznych, finansowych, czasowych oraz pomysły nie związane z tematem 

burzy. Określamy kategorie, wg których chcemy pogrupować pozostałe pomysły. 

Kategorie muszą być związane z tematem burzy. 



Stosunkowo proste założenia „burzy mózgów” sugerują możliwość stosowania tej metody 

bez specjalnych przygotowań. Jednak uczestników sesji szkoli się na specjalnych kursach. 

Główny nacisk kładzie się na wyeliminowanie nawyków natychmiastowego oceniania.  

 

Podsumowując przebieg procesu poszukiwawczego „burzy mózgów” przebiega on w 

trzech etapach : 

 

·Przygotowanie do burzy mózgów – wkład wysiłku wpływa na efekt tworzenia pomysłów. 

Sesję twórczą powinno poprzedzić zebranie informacji. Jest to potrzebne do bliższego 

sprecyzowania problemu. Informacja jest przeznaczona przede wszystkim dla 

przewodniczącego i jedynie w wyjątkowych przypadkach udostępnia się ją zespołowi 

twórczemu. Ważne jest także sprecyzowanie problemu, co ułatwia szukanie i znajdowanie 

odpowiednich rozwiązań oraz przyczynia się do zwiększenia ilości i jakości zgłaszanych 

propozycji. 

·Tworzenie – sesja twórcza – wytworzenie jak największej liczby pomysłów na zadany 

temat jest głównym celem metody. Twórcze poszukiwania dobrze jest rozpocząć od 

spotkania nieformalnego w celu stworzenia klimatu niezbędnego do pracy twórczej. 

Dobrym wprowadzeniem do sesji jest swobodna rozmowa na tematy nie związane z praca 

zawodową oraz miła atmosfera. Sama sesja twórcza rozpoczyna się od wysunięcia i 

krótkiej charakterystyki problemu przez dyrektora przedsiębiorstwa. Odpowiada on na 

postawione pytania, następnie opuszcza grupę. Sesję prowadzi przewodniczący, który na 

wstępie przypomina zasady techniki.  

·Ocenianie – dokładną analizę i ocenę zebranych pomysłów rozpatruje się z punktu 

widzenia ich wykorzystania do rozwiązania przedstawionego problemu. Ustala się 

kryterium oceny. Dopiero po zakończeniu analizy i oceny pomysłów można stwierdzić, czy 

otrzymano zadowalające rezultaty, czy trzeba ponownie szukać pomysłów wykorzystując 

„burzę mózgów” lub inną technikę twórczą. 

 

„Burzę mózgów” można wykorzystywać w połączeniu z innymi technikami i metodami 

innowacyjnymi.  

 

Znanych jest wiele modyfikacji metodycznych „burzy mózgów”, w których utrzymywane są 

jednak podstawowe założenia metody pierwotnej. 

 

1.1. Brainstorming indywidualny 

 

Istnieją próby zaadaptowania powyższej metody grupowej na potrzeby czysto 

indywidualne. Indywidualna burza mózgu bardziej zależy od pory dnia, samopoczucia, 

stopnia zainteresowania problemem, przez co jest trudniejsza. Każda osoba pracuje w 

innych warunkach. Jedni są bardziej wydajni, gdy pracują w całkowitym spokoju, inni wolą 



tworzyć w hałasie lub też w nocy. Brak jest również wzajemnej stymulacji i synergii. Zaletą 

dla niektórych (nieśmiałych) jest większa szczerość i fantazja niż na forum grupy i 

możliwość postawienia zadania równie dziwnego jak postulowane dziwne pomysły. W 

metodzie tej trudno jest rozdzielić fazę tworzenia od fazy oceniania, ponieważ nasze 

nawyki powodują szybkie ocenianie nasuwających się pomysłów. Należy zatem najpierw 

sformułować problem, a następnie zwięźle notować wszystkie pomysły, nie zastanawiając 

się nad tym czy są one przydatne czy też nie. Zanotowanych pomysłów nie należy 

analizować, dopóki nie zbierze się dostatecznej ilości. Jeżeli uzna się, że faza tworzenia 

jest zakończona, następuje analiza i ocenianie. W trakcie analizowania pomysłów 

uzupełnia się pierwotną listę nowymi koncepcjami. Jeżeli nie uzyska się odpowiednich 

rozwiązań po zakończeniu oceny, można ponownie zacząć poszukiwanie pomysłów.  

Do pracy należy wybrać takie miejsce, w którym czujemy się całkowicie swobodnie i 

potrafimy się odprężyć. Może to być miejsce nastrojowe, ciche lub gwarne czy w pełni 

oświetlone, pozycja ciała ma również wpływ na tworzenie. Pomysły można nagrywać na 

taśmę magnetofonową lub notować na papierze. 

 

1.2. Mieszana burza mózgów 

 

Metoda ta jest złożona z kilku sesji prowadzonych techniką indywidualną i zbiorową, 

następujących po sobie przemiennie. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zapoznają się z 

zasadami burzy mózgów. Otrzymują także problem, który ma zostać rozwiązany na 

piśmie, a także informacje uzupełniające i termin sesji zbiorowej. Na sesji indywidualnej 

każdy z uczestników stara się sam stworzyć jak najwięcej pomysłów. Listę z nimi 

dostarcza przewodniczącemu najczęściej jeszcze przed rozpoczęciem sesji zbiorowej. 

Przewodniczący sporządza zbiorową listę pomysłów, którą przedstawia na spotkaniu 

grupowym. Lista ta zostaje uzupełniona o nowe koncepcje. Zebrane pomysły ocenia się 

wstępnie, wyznaczając: 

·obszary wymagające pomysłów, 

·pomysły wymagające rozwinięcia, 

·pomysły inspirujące twórczość grupy. 

 

Przewodniczący, po ocenie pomysłów zaproponowanych na I sesji, przygotowuje zadania 

dla indywidualnej burzy mózgów. Następnie rozwiązania przedstawiane są na sesji II. 

Powstaje ciąg następujących po sobie burz mózgów indywidualnych i zbiorowych.  

Mieszana burza mózgów przynosi bardzo dobre wyniki, gdyż takie indywidualne tworzenie 

wprowadza rywalizację między specjalistami i wykazuje autorstwo poszczególnych 

pomysłów. 

 

1.3 Burza mózgów z jednoczesnym ocenianiem 

 



Metoda ta jest stosowana w celu szybszego znajdowania oczekiwanego rozwiązania. Jest 

tu w pewnym stopniu złamana zasada „burzy” a mianowicie w jednym miejscu i czasie 

pracują 2 zespoły: twórczy i oceniający. Zespół twórczy tworzy pomysły natomiast 

oceniający natychmiast je ocenia. Ocena ma charakter cząstkowy, gdyż dopiero po 

zakończeniu pracy zespołu twórczego zebrane pomysły poddaje się szczegółowej analizie 

i ocenie. Pomysły klasyfikuje się w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji jednak kryteria 

klasyfikacji ustala się przed rozpoczęciem sesji. Zespół oceniający składa się z jednej lub 

wielu osób i stale współpracuje z prowadzącym sesję twórczą. Może również brać czynny 

udział w pracach zespołu twórczego, a także przedstawiać obszary, które jeszcze nie 

zostały poruszone lub pomysły wymagające uzupełnienia czy rozwinięcia, ale tylko na 

życzenie przewodniczącego. 

 

1.4. Burza mózgów on-line 

 

Wraz z rozwojem usług on-line spontanicznie pojawił się proces wymiany pomysłów oraz 

posługiwania się nimi. „Burza mózgów on-line” została wylansowana przez Petera Lloyd’a 

podczas forum kreatywności Compuserve. Nazwą tą określił prowadzone przez siebie na 

żywo sesje, w trakcje których osoby wyszkolone w technice burzy mózgów on-line pracują 

nad tworzeniem pomysłów dotyczących rozwiązania specyficznych problemów. Podczas 

takich sesji stosowane są różne gry, zaprojektowane w celu zapewnienia niezwykłej 

dynamiki wytwarzania pomysłów. Gry stymulują przepływ pomysłów, wyzwalają poczucie 

humoru oraz sprawiają, że proces nabiera charakteru zabawy. 

Burza mózgów on-line jest niezmiernie skuteczna. Pozwala ona uczestnikom sesji na 

jednoczesny dostęp do wielu idei. Wszystkie pomysły są widoczne dla każdego, zostają 

zanotowane i można do nich dotrzeć nawet po zakończeniu sesji. 

Każdą sesję burzy mózgów on-line prowadzi doświadczony przewodniczący, który 

dostarcza podczas jej trwania specjalnych bodźców. Podobne bodźce bywają 

wykorzystywane podczas tradycyjnych, prowadzonych na wysokim poziomie sesji burzy 

mózgów. Najważniejsza cechą tej metody jest wzajemne inspirowanie się pomysłami. 

Usługi on-line, typu forum twórczego myślenia Compuserve, dają możliwość tworzenia w 

licznym, wielobranżowym, a także międzynarodowym zespole, który stanowi najbardziej 

różnorodną, inteligentną i niepowtarzalną formę grupy ekspertów. 

Efektywność burzy mózgów on-line wzrasta dzięki temu, że włączają się do niej osoby o 

bardzo zróżnicowanych zainteresowaniach i kwalifikacjach. 

 

Do odmian „burzy mózgów” zalicza się również dwie następujące techniki: Philips 66 i 635. 

 

1.5. Dyskusja 66 (Philips Buzz Session) 

 

Odmiana ta została zaproponowana przez L. D. Phillipsa. Wprowadził on 6 zespołów 



pracujących przez 6 minut. Przed rozpoczęciem sesji zespołów twórczych określa się 

temat spotkań. Grupy pracują w oddzielnych pomieszczeniach. Ich zadaniem jest 

wytworzenie jak największej liczby pomysłów. Po 6 minutach zespoły spotykają się na 

sesji zbiorowej, na której koncepcje zostają przedstawione przez ich przedstawicieli. 

Następnie są uzupełniane i ponownie poddawane dyskusji w małych zespołach i 

przedstawione na sesji zbiorowej. Przebieg ten powtarza się wielokrotnie aż do momentu 

uzyskania odpowiednich pomysłów. Tego rodzaju stopniowe dochodzenie do listy 

rozwiązań akceptowanych przez wszystkich uczestników utrzymuje atmosferę twórczej 

konkurencji i pozwala na stworzenie ciekawych rozwiązań. 

 

1.6. Brainwritting – 635 

 

W metodzie tej głośne wypowiadanie swoich pomysłów, stosowane w „burzy mózgów”, 

zostało zastąpione zapisywaniem ich na specjalnie przygotowanych arkuszach, rozdanych 

sześciu osobom. Każda z nich ma jednorazowo podać trzy pomysły i przekazać sąsiadowi 

po upływie 5 minut. Następna osoba podaje kolejne trzy propozycje, nie pokrywające się z 

zapisanymi. Muszą być one nowe, modyfikujące lub rozwijające zgłoszone uprzednio 

propozycje. Problem jest sformułowany dla sześcioosobowego zespołu twórczego. Każdy 

z uczestników zapoznaje się ze zgłoszonymi dotychczas propozycjami a procedurę 

powtarza się do momentu, kiedy formularz wykona pełny obrót między uczestnikami. 

Dzięki temu w krótkim czasie zgłoszonych jest 18 pomysłów. Metoda ta jest jednak 

ograniczeniem swobodnego tworzenia. 

Podczas tworzenia pomysłów w metodzie „burzy mózgów” i jej pochodnych może nastąpić 

wyczerpanie się pomysłowości grupy. Na podstawie obserwacji można sformułować 

następujące prawidłowości: 

·występują wahania natężenia twórczego – w początkowym okresie występuje duża 

aktywność zgłaszanych pomysłów, która z upływem czasu staje się coraz mniejsza. Jeżeli 

grupa nie zostanie w odpowiedni sposób pobudzona może nastąpić samoczynne 

zakończenie pracy. 

·pewne pomysły powodują ukierunkowanie toku myślenia i twórczego poszukiwania w 

obszary, które nie są tematem sesji. Jeżeli grupa nie jest odpowiednio sterowana, to 

potrzebne pomysły mogą się nie pojawić. 

 

Dlatego należy stosować różnego rodzaju zabiegi, które pobudzą grupę i pozwolą 

utrzymać odpowiednio wysoką inwencję twórczą uczestników i odpowiednio skierują 

uwagę zebranych na określone obszary poszukiwań. Takimi metodami może być na 

przykład zestaw pytań stymulujących lub kierunkujących poszukiwania. Pytania są 

dostosowane do rodzaju problemu, który należy rozwiązać. Umiejętność dobrania 

właściwego pytania do fazy twórczego procesu wpływa na efektywność tworzenia. Jednak 

skierowanie uwagi na inne tory nie może być wymuszone, ponieważ może to przynieść 



odwrotny skutek. Negatywne skutki przynosi także częste zmienianie kierunku 

poszukiwań, zbyt późno postawione pytanie czy przedłużenie się przerwy. To nie pozwala 

na ponowne zmobilizowanie się w krótkim czasie i poszukiwanie nowych pomysłów. 

Ważną rolę odgrywa dobre sformułowanie tematu. Jego wybór wpływa zdecydowanie na 

efektywność pracy nad rozwiązaniem problemu. To połowa sukcesu w znalezieniu 

odpowiedniego rozwiązania. W metodach wywodzących się z „burzy mózgów” 

efektywność w rozwiązywaniu problemów może zwiększać skakanie z poziomem 

ogólności tematu.  

Należy przygotować w tym celu kilka sformułowań tematu a następnie uporządkować 

zgodnie z hierarchią ważności. Najczęściej poszukiwanie pomysłu rozpoczyna się od 

tematu sformułowanego ogólnie. Zmiana tematu na bardziej szczegółowy daje możliwość 

utrzymania wysokiej aktywności twórczej. Kiedy zauważalne jest wyczerpanie inwencji 

twórczej uczestników pobudza się poprzez ponowną zmianę tematu, rozszerzając zakres 

poszukiwań. Takie zachowanie zwiększa szansę znalezienia oczekiwanego rozwiązania. 

Zbyt szczegółowe sprecyzowanie tematu powoduje powracanie do znanych lub uznanych 

schematów i rozwiązań. Podawane propozycje są wtedy powtórzeniem dotychczasowych 

wariantów. Presja konwencji powoduje często niechęć do szerszego patrzenia na 

problem.  

Inne zjawisko można zaobserwować przy zbyt ogólnie sformułowanym temacie. Nie 

istnieją wtedy żadne bariery, ograniczające inwencję twórczą. Powstające rozluźnienie 

powoduje szukanie rozwiązania problemu w wielu obszarach i kierunkach. Niesie to za 

sobą ryzyko poszukiwania idei w obszarach, które nie pokrywają się z potrzebami 

organizatorów. 

 

 

2. Technika Gordona – syntetyka 

 

Syntetyka została przedstawiona przez jej twórcę – Williama Gordona w książce pod 

tytułem „The Developement of Creative Capacity”, która oparta jest na piętnastoletnich 

badaniach autora. Słowo to wywodzi się z greckiego i oznacza łączenie się odrębnych 

elementów, pozornie nie mających związku. Ideą przewodnią syntetyki jest poszukiwanie 

nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów. Metoda ta daje dobre wyniki w 

przypadkach bardzo trudnych, złożonych i ugruntowanych przez psychikę. Wzrost 

prawdopodobieństwa sukcesu w rozwiązaniu problemów przy użyciu tej metody zależy od 

przezwyciężenia trudności, jakie powstają przy dochodzeniu do spodziewanego rezultatu.  

 

Prowadząc dyskusję kierownik grupy przedstawia problem w sposób jak najbardziej 

ogólny. W trakcie dyskusji zagadnienie ulega zawężeniu i jest bardziej szczegółowo 

definiowane. Gordon wyróżnia cztery rodzaje analogii: 

·bezpośrednia – za najbardziej twórczy i niewyczerpany rodzaj tej analogii Gordon uważa 



wnioskowanie z porównań występujących w przyrodzie zjawisk i ich działaniem zbliżonym 

do rozpatrywanego zagadnienia. Dzięki tej metodzie można w krótkim czasie zgromadzić 

wiele stosunkowo dobrych pomysłów. Polega ona na porównywaniu obiektów, takich jak: 

wyroby, zespoły, produkty, struktury, systemy zarządzania, itp. podobnych do siebie pod 

jakimś względem. Konkretnych odnośników, które dadzą się łatwo zauważyć i 

wyodrębnić.  

·personalna – (osobista, cielesna, utożsamiania się), polega na identyfikacji osoby 

poszukującej rozwiązania z problemem lub jego elementami składowymi. Metoda ta opiera 

się na przekonaniu, że prawa, wynalazki odkrywa się na sobie samym poprzez 

autoobserwację i autoanalizę. W ten sposób dochodzi się do nowych sformułowań, dzięki 

którym można lepiej i głębiej poznać badane zjawisko. Punktem odniesienia jest człowiek 

oraz jego odczucia. Takie eksperymentowanie na samym sobie doprowadziło do obalenia 

wielu mitów lub odkrycia wielu prawd.  

·symboliczna – różni się od pozostałych analogii sposobem opisu zjawiska. Wykorzystuje 

się w niej metafory, symbole, język poetycki. Pozwala to zauważyć najgłębsze 

podświadome skojarzenia, które powstają w wyniku symbolicznego przedstawiania 

zjawisk. Ten sam symbol może znaleźć odwzorowanie w różnych przejawach wiedzy i 

działalności ludzkiej. W sztuce jest on celem samym w sobie, w nauce i technice staje się 

tylko środkiem do osiągnięcia celu. Analogia symboliczna charakteryzuje się jakościowym 

ujmowaniem zjawisk, a także znacznie krótszym czasem ich wyrażania.  

·fantastyczna – odrywanie się od istniejącej rzeczywistości i puszczanie wodzy fantazji, 

wyobrażanie sobie sytuacji baśniowych. Pozwala to nie myśleć o ograniczeniach jakie 

niesie za sobą rzeczywistość i tworzenie rozwiązań całkowicie oryginalnych. Metodę tą 

cechuje wyrażanie pragnień oraz wyobrażeń rzeczy, zdarzeń, sytuacji, które w 

rzeczywistości nie istnieją. Prowadzi to do pobudzenia naszej wyobraźni i wywołania 

stanów psychicznych charakterystycznych dla marzeń sennych czy świata baśni. Jest to 

potrzebne do stworzenia czegoś zupełnie nowego, niekonwencjonalnego.  

 

Poszukiwanie pomysłów za pomocą analogii Gordona obejmuje następujące stadia: 

1.Ustalenie obiektu do usprawniania - obejmuje czynności dla precyzyjnego opisania 

obiektu do usprawnienia ze szczególnym wskazaniem miejsc do zastosowania 

odpowiedniej analogii. 

2.Przeprowadzenie analogii - celem jej użycia jest tworzenie i zbieranie pomysłów do 

usprawnienia obiektu wyjściowego. Przeprowadzenie analogii obejmuje czynności 

związane z zastosowaniem odpowiednio dobranej analogii. 

3.Analizowanie przedstawionych pomysłów - obejmuje „oswajanie dziwności”, służącej do 

dostosowaniu ich do otaczającej rzeczywistości, realnych potrzeb i warunków. 

4.Opracowanie usprawnienia - polega na łączeniu pomysłów lub ich fragmentów w całość, 

która daje wariant rozwiązania problemu.  

 



 

Odmiany techniki Gordona są następujące:  

 

2.1. Technika podświadomych źródeł pomysłu (Imagination Underveloped Resource) 

 

W metodzie tej dyskusje rozłożone są na kilka sesji, co przedłuża proces inkubacji. Na 

pierwszej kierownik dyskusji ujawnia tylko istotę problemu. Kilka dni później zwoływana 

jest kolejna sesja, na początku, której odtwarza się z taśmy przebieg poprzedniego 

zebrania. Problem zostaje precyzyjnie określony i grupa przystępuje do poszukiwania 

rozwiązań w sposób zbliżony do twórczej dyskusji. 

 

2.2. Technika wejść i wyjść (Input-Output Scheme) 

 

Metoda ta polega na dążeniu do optymalnego rozwiązania poprzez sporządzenie 

zestawień elementów stanowiących wejścia (składniki wyrobu) i wyjścia (spodziewane 

efekty). Rozwiązania problemu poszukuje się od końca – od oczekiwanych i pożądanych 

efektów. Określa się możliwe do osiągnięcia wejścia, a także ograniczenia jakie mogą 

towarzyszyć. 

 

2.3. Techniki pobudzania skojarzeń (Forced Relations Techniquec)  

dzielimy na 

 

1.Rejestr cech ( selective listing, atribute listing) – technika polegająca na zastawieniu 

różnorodnych przedmiotów, charakterystyk, pomysłów związanych z danym problemem, a 

następnie rozważaniu, modyfikacji, wymiany tych elementów oraz wykorzystaniu cech 

charakterystycznych tych elementów w celu uzyskania lepszych efektów. Można ją 

stosować zarówno na potrzeby twórczego myślenia indywidualnego, jak i grupowego. Aby 

efektywnie wykorzystać metodę należy ustalić, co rozumie się przez cechę wyrobu, którą 

rozpatruje się z punktu widzenia: 

materiału, z którego dany wyrób jest zrobiony, 

metody produkcji, 

sposobu wykorzystania produktu gotowego. 

 

Cechy wyrobu powinny określać jego fizyczne właściwości, metody wykorzystania oraz 

opis sposobu użycia. Cech wyrobu nie traktuje się jako jego atrybuty. 

2.Technika lista pytań (Cecks List) – technika była stosowana przez klasyków naukowej 

organizacji. Listy obejmują poszczególne zagadnienia w sposób mniej lub bardziej 

szczegółowy, w zależności od rodzaju rozwiązywanego problemu oraz jego zakresu. 

Opracowane są przy użyciu przymiotników w stopniu wyższym i czasownika (np. czy 

możemy określony wyrób wykorzystać w inny sposób? Zmodyfikować?) 



 

W technice Gordona podstawą w tworzeniu jak największej liczby wariantów rozwiązania 

problemu jest wyeliminowanie wszelkiej krytyki czy oceny zgłaszanych pomysłów. 

Charakterystyczny jest jednak to, że przy wyborze odpowiedniego wariantu następuje 

proces odwrotny – porównywania, redukowania oraz eliminowania wariantów. Wynika to z 

faktu, że ostatecznie wprowadzone może być tylko jedno rozwiązanie a zebrane w etapie 

twórczego myślenia propozycje nie stanowią w pełni rozwiniętych pomysłów. Rozwijane są 

one na kolejnych sesjach, na których następuje eliminacja wszystkich możliwych 

następstw wynikających z wyboru rozwiązania najkorzystniejszego z możliwych rozwiązań. 

Porównuje się je z założonym celem. Aby jednak można było dokonać wyboru właściwego 

wariantu muszą być wcześniej ustalone kryteria selekcji i oceny. Ustalenie kryteriów oceny 

ma istotne znaczenie metodologiczne, bowiem daje nam to informacje jakie cechy danego 

rozwiązania mogą być pożądane lub wystarczające dla sprawnego przebiegu procesu 

zarządzania.  

 

Sam proces wyboru przebiega w dwóch stadiach: 

1.członkowie zespołu dokonują oceny na podstawie przyjętych we wstępnym etapie 

postępowania kryteriów. Jeżeli lista pomysłów jest długa dobrze jest zestawić je w grupy 

według wspólnych cech i w pierwszej kolejności rozważać grupę koncepcji 

najkorzystniejszych. W efekcie zostaje wyłoniona pewna liczba najlepszych rozwiązań. 

2.w drugim stadium kierownictwo podejmuje decyzję dotyczącą ostatecznego wyboru 

wariantu. Jest to równoznaczne z jego akceptacją i jest to wstęp do opracowania projektu i 

jego wprowadzenia. 

 

 

3. Algorytm wynalazku. 

 

 

Algorytm wynalazku to metoda G.S.Altszullera nazywana także ARIZ która jest akronimem 

od ałgoritm rieszenija izobrietatielskoj zadaczi, co należy tłumaczyć jako metoda 

rozwiązywania zadań wynalazczych. Główną przyczyną jej opracowania był brak 

odpowiedniego i efektywnego narzędzia rozwiązywania zadań wynalazczych. 

Jako motto swojej książki „Algorytm wynalazku” Altszullera wykorzystał myśl Mendlejewa: 

„Jeden idzie przez ciemny labirynt po omacku – być może trafi mu się coś pożytecznego, 

ale może rozbije sobie głowę. Inny bierze ze sobą mały kaganek i rozprasza nim 

ciemności. I w miarę, jak posuwa się on naprzód kaganek rozżarza się, aż wreszcie, niby 

słońce rozświetla i rozjaśnia wszystko dookoła. Więc pytam was: gdzie jest wasz 

kaganek?” 

Algorytm wynalazku służy do projektowania i analizowania złożonych obiektów. Daje dobre 

wyniki przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych, np. gdy trzeba 



ominąć ograniczenia narzucone przez obce patenty, gdy rozwiązanie jest doskonale znane 

i ugruntowane przez przyzwyczajenia i tradycje, gdy opracowuje się nowy wariant bardzo 

złożonego, trudnego problemu technicznego lub techniczno-organizacyjnego. Do zalet 

algorytmu wynalazku należy możliwość uzyskiwania dobrych rozwiązań, które nie tylko są 

ominięciem istniejących zastrzeżeń patentowych, ale same stają się nowymi patentami, 

wzorami użytkowymi lub wnioskami racjonalizatorskimi.  

Podstawowym pojęciem techniki algorytmu wynalazku jest tzn. maszyna idealna, czyli 

„pewien umowny wzorzec, w którym wszystkie części wskazują nieprzerwanie pracę przy 

pełnym wykorzystaniu ich zaprojektowanych możliwości”. Ustalenie maszyny idealnej jest 

równoznaczne z określeniem optymalnego wyniku końcowego rozwiązania danego 

problemu 

 

Podstawami wynalazku są dwie zasady metodyczne: 

1. uzyskanie wyniku idealnego 

2. przezwyciężanie sprzeczności. 

 

Uzyskanie wyniku idealnego jest myślą przewodnią tej metody. Zdaniem autora ta 

doskonałość jest możliwa, gdy nie istnieją żadne ograniczenia fizyczne, techniczne, 

ekonomiczne, społeczne i inne. Wg Altszullera, każda maszyna ma swoją genetykę, tzw. 

linię rozwoju. Nie wierzy on w dość rozpowszechnione, naiwne i nie uzasadnione 

mniemanie, ze projekty nowych wyrobów maszyn i urządzeń powstają z niczego. Nie jest 

tak, że przychodzi genialny wynalazca, który dzięki bliżej nieokreślonym właściwościom 

potrafi z niczego stworzyć nową maszynę, będącą wspaniałym rozwiązaniem technicznym. 

Prawda jest inna bardziej przyziemna. Każdy wyrób powstaje na podstawie zdobyczy 

wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Ewolucja wyrobów powstaje permanentnie, 

ponieważ stale pojawiają się nowe zadania wynalazcze wynikające z potrzeb społecznych. 

W technice algorytmu wynalazku istotne jest sformułowanie antynomii (sprzeczności) 

technicznych i fizycznych, występujących w rozpatrywanych zadaniach. Antynomia 

techniczna oznacza określoną zależność pomiędzy parametrami urządzenia technicznego, 

warunkującą polepszenie wartości jednego parametru kosztem pogorszenia wartości 

innego. Antynomia fizyczna natomiast zachodzi wówczas gdy dany obiekt pozostaje 

jednocześnie w dwóch przeciwstawnych fizycznych stanach. Wg Altszullera efektywne 

rozwiązywanie zadań wynalazczych jest uzależnione od ustalenia antynomii technicznych i 

stanowiących ich podstawę sprzeczności fizycznych.  

 

Algorytm wynalazku charakteryzuje procedura, która składa się z sześciu stadiów: 

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. 

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. 

 

Technika algorytmu wynalazku jest techniką bardzo trudną, dlatego stosowanie jej 

ogranicza się prawie wyłącznie do poszukiwań zupełnie nowych rozwiązań 

skomplikowanych problemów dotąd nie rozwiązanych. Pewną pomoc w poszukiwaniu 

nowych rozwiązań mogą stanowić opisy sposobów przezwyciężania antynomii 

technicznych ale sposoby te muszą się zmieniać wraz z upływem czasu, rozwojem 

techniki i technologii itp. 

Algorytm Altszullera sięga także do niektórych metod psychologicznych, zawarte są w nim 

pewne elementy synektyki, szczególnie w zakresie stosowania mechanizmów 

operacyjnych wykorzystania analogii.  

 

 

4. Metoda morfologiczna 

 

 

Technika morfologiczna, określana także nazwą analizy morfologicznej, wzięła swoją 

nazwę od morfologii – nauki zajmującej się postacią, budową wewnętrzną i zewnętrzną 

oraz procesami przekształceń postaci obiektów rzeczywistych. Obecnie morfologia jest 

także dyscypliną, której przedmiotem jest poszukiwanie i osiąganie twórczych rozwiązań 

problemów. Twórca techniki morfologicznej F. Zwicky napisał na temat morfologicznego 

myślenia i postępowania: „dostrzeganie takiego obrazu rzeczywistości w którym 

uwzględnione byłyby przejrzyście wszystkie najważniejsze powiązania strukturalne między 

obiektami, zjawiskami, ideami i działaniami, wymaga zastosowania totalnej metodologii 

myślenia i postępowania. Metodologia taka stała się w ostatnich latach rzeczywistością 

dzięki zastosowaniu podejścia morfologicznego”  

Metoda ta służy do identyfikowania, indeksowania i liczenia wszystkich rozwiązań danego 

problemu. Metodę morfologiczną nazywa się często metodą produkowania wynalazków, 

gdyż sposób przeprowadzenia badania wymusza uporządkowanie do tymczasowych i 

potencjalnych propozycji i rozwiązań aby następnie również w wymuszony sposób 

połączyć je w nowe wartości. Pozwala ona a nawet narzuca łącznie w nowe wartości 



dwóch lub więcej obiektów, rozwiązań itp., chociaż pierwotnie wydawało się to niemożliwe. 

Dzięki tej metodzie mogą być ujawnione następujące możliwości rozwiązania problemu: 

znane sposoby rozwiązania; nowe, dotychczas nieznane rozwiązania; rozwiązania 

racjonalne; rozwiązania stosowane przez konkurencję; potencjalne kierunki rozwiązania; 

rozwiązania oryginalne; rozwiązania niemożliwe do realizacji na danym etapie rozwoju; 

rozwiązania nierealne.  

Przeszkodą we wprowadzaniu nowych metod rozwiązań jest tendencyjność w myśleniu. 

Szukając pomysłu na rozwiązanie problemu, człowiek wykorzystuje najchętniej znane 

sposoby, skupia uwagę na sprawach znajdujących się najbliżej bądź na tych, które przez 

swoje znaczenie lub okazałość koncentrują uwagę. 

F. Zwicky, stwierdził potrzebę opracowania jakościowo nowych metod, które 

przełamywałyby bariery inercji do czynu. i zacofania, umożliwiając zarazem skierowanie 

myśli na nowe, ważne, inne jakościowo, dotychczas nie rozwiązane problemy. 

Jednocześnie zaproponował metodę, która nazwał morfologią. Charakteryzuje się ona 

swoistym sposobem tworzenia pomysłów, prowadzącym do nowych, oryginalnych 

rozwiązań postawionego problemu. Do jej istotnych zalet należy całościowy sposób 

przeprowadzania badania. Polega on na systematycznym przeszukiwaniu interesującej 

nas dziedziny, aby jasno i jednoznacznie sformułować zadanie, a następnie podać 

wszystkie możliwości jego realizacji. Zastosowanie metody pozwala na: uniknięcie 

tendencyjności w przeprowadzaniu badania, stworzenie szerokiej panoramy widzenia 

analizowanego problemu, określenie warunków do kompleksowego sformułowania 

zadania, otrzymanie wszystkich rozwiązań, zwłaszcza niekonwencjonalnych (rysunek). 

Podstawowe reguły postępowania metodycznego: 

1. problem, który ma być rozwiązany, musi być określony precyzyjnie. 

2. cechy charakterystyczne analizowanego problemu muszą być ujmowane z dużą 

precyzją. Wynika to niejako automatycznie z pierwszego warunku i ma istotne znaczenie 

praktyczne. Nie istnieją bowiem niezawodne przepisy pozwalające stwierdzić, że 

otrzymana lista cech jest kompletna. Odnosi się to nie tylko do obecnej sytuacji, ale 

również do przyszłych możliwych zastosowań i zmian sytuacji. 

3. problemy należy podzielić na podproblemy lub wyróżnić cechy, parametry, atrybuty itp. 

Dla każdego parametru trzeba stworzyć zbiór dających się wyodrębnić pomysłów 

rozwiązania lub przypadków, stanów itp.  

4. należy utworzyć wszystkie permutacje otrzymanych pomysłów dla wszystkich 

parametrów, tzn. iloczyny morfologiczne, czyli wszystkie kombinacje między 

poszczególnymi pomysłami dla wszystkich parametrów. Badaniem morfologicznym 

nazywa się poszukiwanie pewnego podzbioru r-połączeń w danym iloczynie 

morfologicznym. Wszystkie r-połączeń lub ich część można wybierać wykorzystując 

badania morfologiczne: 

za pomocą systematycznego wyliczania, 

za pomocą ograniczonego wyliczania, 



za pomocą randomizacji, 

za pomocą błądzenia losowego, 

za pomocą podobieństwa, 

sekwencyjnie.  

 

W zależności od sposobu wyliczania r-połączeń otrzymuj się różne odmiany metody 

morfologicznej, w przypadku badania złożonych problemów lub obiektów wyliczanie r-

połączeń może być bardzo pracochłonne. Celowe jest wtedy wykorzystanie maszyn 

matematycznych zaprogramowanych do wykonania takich operacji. 

 

5. Każdy iloczyn morfologiczny jest potencjalnym rozwiązaniem problemu, wymaga 

oczywiście dalszej analizy. Zasadniczą wadą metody jest brak uniwersalnego sposobu 

selekcji i analizowania otrzymanych propozycji. Jak stwierdza F. Zwicky, jest to 

skomplikowane przedsięwzięcie, zwłaszcza w odniesieniu do bardziej złożonych dziedzin. 

Powstaje w ten sposób zbiór wszystkich rozwiązań danego problemu, z którego można 

wyodrębnić rozwiązania: znane nie wymagające adaptacji, znane wymagające 

dostosowania do warunków, racjonalne, nowe wymagające radykalnych zmian, 

określające nowe kierunki zastosowań, oryginalne, niemożliwe do realizacji na danym 

etapie rozwoju, nierealne. 

 

Cykl poszukiwania rozwiązań przy użyciu metody morfologicznej sprowadza się do 

zrealizowania trzech przedsięwzięć, które są powtarzane aż do uzyskania oczekiwanego 

wyniku. 

1. Sformułowanie problemu – dokładne rozpoznanie obszaru i zasięgu zadania, aby przez 

kolejne operacje logiczne wyselekcjonować „jądro” problemu a więc wszystko to, co jest 

interesujące i potrzebne, zarazem określające granice, poza które nie będzie się już 

wychodzić. Proces ten powtarza się wielokrotnie, rozpatrując problem w różnych 

płaszczyznach i z różnych punktów widzenia, aby uzyskać całościowy pogląd na to 

zagadnienie. Efektem tych operacji myślowych jest precyzyjne sformułowanie zadania i 

obszaru zainteresowań.  

2. Analiza – określenie struktury problemu a następnie wyszczególnienie podproblemów i 

cech charakteryzujących ten problem. Ustalenie podproblemów, tzn. składowych Pk, oraz 

pomysłów realizacji każdej ze składowych. Poszukuje się więc pomysłów do realizacji 

fragmentu problemu tak, jak gdyby nie istniał on w całości. Założenie to ma istotny wpływ 

na jakość i liczę pomysłów, ponieważ szukając rozwiązań dla fragmentu nie jesteśmy 

ograniczeni wymaganiami i uwarunkowaniami narzuconymi przez cały problem. W ten 

sposób łatwiej oderwać się on istniejących rozwiązań, a tym samym stworzyć dobry grunt 

dla nowych propozycji.  

3. Synteza – określenie wszystkich rozwiązań danego problemu przez permutację 

pomysłów składowych Pk. Cechą charakterystyczną metody jest budowanie tzw. skrzynki 



morfologicznej lub iloczynów morfologicznych. Iloczyn morfologiczny jest to wynik operacji, 

która polega na łączeniu pomysłów zgodnie z określonymi wymaganiami metodycznymi. 

Pomysły, które są rozwiązaniami poszczególnych problemów „mnoży się” między sobą w 

celu stworzenia nowego pomysłu. Otrzymany pomysł jest propozycją rozwiązania całego 

problemu. Operację tę przeprowadza się systematycznie łącząc wszystkie lub kilka 

składowych Pk. W trakcie tej operacji istnieje zasada odroczonego wartościowania. Iloczyn 

morfologiczny jest więc pomysłem, który powstaje przez super pozycje pomysłów 

składowych Pk. W celu ułatwienia tworzenia nowych propozycji buduje się skrzynki 

morfologiczne. Każda współrzędna skrzynki reprezentuje poszczególny podproblem lub 

składową Pk. „Miara współrzędnej” przedstawia kolejny pomysł, morząc przez nie „miary” 

uzyskuje się iloczyn morfologiczny. W ten sposób powstaje przebogaty zbiór potencjalnych 

rozwiązań, zawierający rozwiązania oryginalne. Dzięki wymaganiom metodycznym można 

bowiem połączyć w nową wartość pomysły, które poprzednio wydawały się nie możliwe do 

zagregowania. Elementy normatywne wprowadza się dopiero po stworzeniu iloczynów 

morfologicznych. Selekcję pomysłów przeprowadza się względem ustalonych kryteriów. 

Zwykle w pierwszej fazie dzieli się je na pomysły nierealne, oryginalne, wymagające 

adaptacji oraz do natychmiastowego zastosowania. Następnie przeprowadza się bardziej 

szczegółową analizę i ocenę, aby w na tej podstawie wybrać pomysł optymalny. 

 

Syntezę i ocenę pomysłów przeprowadza się wielokrotnie aż do momentu, gdy jesteśmy 

przekonani, że wyczerpane są możliwości otrzymania pomysłu. Pracę kończy opracowanie 

kilku sensownych propozycji, z których można wybrać najlepsze. Zwykle zaleca się 

opracowanie co najmniej 5 propozycji i dopiero spośród nich należy wybrać rozwiązanie 

optymalne. 

 

 

5. Gra ze słowami 

 

 

Gra ze słowami może być wykorzystywana do poszukiwania rozwiązań, pomysłów idei we 

wszystkich przejawach ludzkiej działalności. Powinna być stosowana przez wszystkie 

osoby (zespoły) o wysokim poziomie intelektualnym, które charakteryzują się łatwością w 

znajdowaniu słów i posługiwaniu się nimi. Najczęściej traktuje się ja jako metodę 

przygotowującą do wprowadzenia innej metody rozwiązywania problemów.  

Gra ze słowami należy do metod efektywnych. Zwykle stosuje się ją łącznie z innymi 

metodami heurystycznymi. Nakłady na poszukiwanie pomysłów są stosunkowo niewielkie. 

Badany obiekt (przedmiot, organizacja, zarządzanie, instytucja, jednostka organizacyjne) 

już przez sam fakt swego istnienia wpływa ograniczająco i demobilizująco na próby 

modernizacji. Niezależnie od występowania danego obiektu w konkretnej rzeczywistości 

istnieje on również w słowach, które go opisują i określają. Co więcej, współcześnie staje 



się coraz bardziej oczywiste i jasne, że słowa tworzą własny świat, własna strukturę, 

niezależnie od rzeczywistości świata i struktury obiektu. 

O naszym wyobrażeniu świata decyduje wychowanie, nabyta wiedza i doświadczenie. 

Zastana przeszłość silnie wpływa na przyszłość. Jeżeli coś zostało stworzone i 

występowało w przeszłości to często jest to już wystarczający powód, aby istniało nadal, 

bez uwzględnienia negatywnych skutków, które powoduje w nowej rzeczywistości. Bardzo 

często w życiu potwierdza się, ze cos co było nowatorskie, rewelacyjne w minionej epoce, 

staje się zwykle przeszkodą i wstecznością w nadchodzącej epoce. To coś ma swoje 

odwzorowanie w słowach. Od słów i gramatyki (odziedziczonej i wypracowanej w toku 

zmian) zależy myślenie i postępowanie ludzi, grup społecznych i narodów. Mówiąc szerzej, 

przejście od jednej społeczności do drugiej, od jednej cywilizacji do innej zmienia sposób 

komunikowania się między ludźmi. Te rozważania natury ogólnej można odnieść do 

szczegółów, co pozwoli sformułować następującą hipotezę: aby dokonać modernizacji 

obiektu, trzeba rozkruszyć istniejący opis tego obiektu i stworzyć nowe sposoby jego 

opisu. 

Pobieżna analiza języków specjalistycznych wskazuje na zamknięty w sobie opis danego 

fragmentu rzeczywistości. Gdy dyskutujemy o rzeczywistości, jest ona tylko podstawą do 

przekazywania uporządkowanych zbiorów słów; żyją one własnym życiem, często 

niezależnym od świata, który opisują. Hermetyczność języków specjalistycznych, 

odmienne znaczenie tych samych słów i pojęć powodują trudności w nawiązywaniu 

kontaktów i wzajemnym zrozumieniu się specjalistów. 

Jeżeli coś chcemy zmienić, to trzeba rozkruszyć stare. Tak więc wprowadzanie zmian 

dotyczących danego obiektu wymaga rozkruszenia jego istnienia nie tylko w 

rzeczywistości, ale także zawartego w słowach, które go opisują. W tym celu została 

opracowana metoda gry ze słowami, która doczekała się kilku wariantów metodycznymi. 

Podstawowe wymagania metodyczne gry ze słowami sprowadzają się do dowolnego 

operowania słowem. 

 

Można wyróżnić trzy podejścia metodyczne: 

Analiza słowa – można rozkruszyć monolit obiektu wyrażony w słowach przez analizę 

poszczególnych słów. Wyróżnia się badanie: etymologii słowa, słowa w językach 

pokrewnych, słowa w innych językach, ewolucji słowa na przestrzeni wieków, rozmaitych 

znaczeń słowa, jego podobieństw fonetycznych i znaczeniowych, oraz poszukiwanie 

synonimów i wyrażeń żargonowych. 

Zabawa ze słowami – można rozkruszyć opis obiektu przez zabawę ze słowami, która 

prowadzi do oswobodzenia umysłu i skierowania go w obszary podświadomości, za 

pomocą mieszaniny sylab; gry ze słowami, nawet dwuznacznej; kalamburów; gry 

półsłówek. 

Skojarzenia do słów – można rozkruszyć opis obiektu, tworząc skojarzenia do słów, które 

opisują ten obiekt. Skojarzenia powodują oderwanie się od istniejącego opisu i skierowanie 



uwagi na inne zagadnienia, które mogą być pomocne do tworzenia nowych pomysłów i 

idei rozwiązania, przez skojarzenia do obiektu , do cech tego obiektu, a także skojarzenia 

do fragmentu obiektu.  

Tworzenie znaków graficznych ze słów – jest wzbogaceniem procesu poszukiwań w 

obrazy i skojarzenia, które wywołują. Rysuje się piktogramy jako znaki umowne i symbole 

rysunkowe; ideogramy reprezentujące pojęcia, a nie głoski; obrazki oznaczające słowa i 

obrazy do nich skojarzone, aby z nich odczytać nowa treść. 

Metafora – odgrywa ważną rolę w naszym życiu. W językoznawstwie istnieje kierunek 

transformacyjno-generatywny zapoczątkowany przez N. Chomsky’ego z Massachusetts 

Institute of Technology w Bostonie, w którym gramatyka jest traktowana jako zbiór reguł 

wyrażonych w języku matematycznym, pozwalającym na tworzenie (generowanie) zdań 

poprawnych ze słów zebranych w dostępnym słowniku. 

 

Odrębne podejście prezentują G. Lakoff i M. Johanson, którzy wykazali, że język ma 

charakter symboliczny, rozciągający się wszelkie jego płaszczyzny od fonetyki przez 

morfologię, składnię, leksykę aż po pragmatykę (używanie wyrażeń językowych) . Tak 

więc nie tylko struktura, ale i znaczenie jest centralną sprawą języka. G. Lakoff i M. 

Johanson uświadamiają wszechstronna obecność metafory, jak i ich tworzenie odgrywa 

istotną rolę heurystyczną przez wielorakość powstających skojarzeń.  

 

Cykl poszukiwania pomysłów metoda gry ze słowami zawiera cztery czynności, które 

można powtarzać kilkakrotnie: 

Opis obiektu – zbieranie informacji na temat obiektu (organizacji, procesu, wyrobu itp.) 

wybranego do analizy, aby dokonać jego poszczególnego opisu. Na tej podstawie trzeba 

dokonać krótkiego zdefiniowania obiektu, używając dwóch, trzech wyrazów. 

Operacje słowne – przeprowadzenie operacji słownych na wyrażeniach, które opisując 

obiekt wykorzystują odpowiednie założenia metodyczne: analizę słowa, zabawę ze 

słowami, skojarzenia do słów. W czasie operacji słownych notuje się i ewidencjonuje 

pomysły lub idee rozwiązania problemu. 

Zebranie pomysłów – ewidencjonowanie i analiza zebranych pomysłów. 

Opracowanie wariantów – na podstawie analizy zebranych pomysłów. 

 

 

6. Lista kontrolna (informacyjna) 

 

 

Organizator, który integruje różne przejawy działalności jednostki gospodarczej musi 

opracowywać na swoje potrzeby listy (zestawy, zbiory) kontrolne lub informacyjne. 

Przygotowanie odpowiednich zestawów ułatwia i zwiększa efektywność pracy. 

Lista kontrolna (informacyjna) jest to logiczny uporządkowany zbiór pytań lub twierdzeń, 



którą w sposób zwarty dla danego problemu wyrażają jego aspekty szczegółowe lub 

całościowe w celu uzyskania odpowiedzi ułatwiających znalezienie rozwiązania tego 

problemu. Zestaw powinien być tak dopracowany, aby szybko dostarczyć potrzebnych 

danych i być źródłem pomysłów. Zestaw informacyjny albo jego pytania lub twierdzenia 

mogą być łączone z innymi metodami heurystycznymi, np. z burzą mózgu. Przygotowując 

zestaw dla ustalonego problemu, należy określić podstawowe grupy tematyczne. W 

ramach każdej grupy gromadzi się w sposób uporządkowany potrzebne informacje. 

 

Zestawy informacyjne wykorzystuje się w celu: 

przypominania, aby czegoś się nie zapomniało lub nie ominęło. 

szukanie pomysłów przez sugerowanie lub wymuszanie rozwiązań, zakładając, że 

zebrane w zestawie informacje są rozwiązaniami problemów. 

weryfikowanie rozwiązań (szukanie pomysłów), zakładając, że informacje zawarte w 

zestawie są pytaniami. 

 

Najprostszą listą kontrolną jest podstawowy zbiór pytań organizatorskich: co? gdzie? 

kiedy? jak? kto? dlaczego? Oczywiście pytania te mogą być znacznie rozbudowane lub 

łączone między sobą. 

Listy kontrolne są bardzo użyteczne w pracach powtarzalnych. Nakłady na ich stosowanie 

są niewielkie. Dobre opracowanie list jest pracochłonne, lecz korzysta się z niej 

wielokrotnie. 

Istnieją różne sposoby wykorzystania list kontrolnych do znajdowania pomysłów 

usprawniających. Można jednak ustalić sposób postępowania, który stwarza możliwość 

uporządkowania rozproszonych obserwacji i wniosków, chroniąc przed zajmowaniem się 

pozornymi lub fałszywymi problemami.  

1. ogólna synteza głównych problemów – całościowa ocena sytuacji pozwala ustalić 

problemy które będą przedmiotem zainteresowania. 

2. szczegółowa analiza – sprecyzowanie warunków, w których każdy szczegółowy 

problem jest traktowany niezależnie. 

3. ustalenie kierunków poszukiwań – ustalenie głównych kierunków podejmowania różnych 

działań usprawniających. 

4. opracowanie listy kontrolnej (informacyjnej) ogólnej (obejmującej listy kluczowe) lub 

szczegółowej (obejmującej listy fragmentaryczne składające się na dana listę kluczową). 

5. poszukiwanie pomysłów usprawniających (modyfikujących) zależnie od pomysłów, które 

pozwalają na rozwiązanie wybranych problemów, poczynając od listy ogólnej, a potem 

szczegółowej lub odwrotnie – zaczynając od szczegółowej. 

 

 

7. Analiza portfelowa 

 



 

Metoda ta może być zastosowana we wszystkich przejawach ludzkiej działalności. Analizą 

portfelową rozpoczyna się proces twórczych poszukiwań w zagadnieniach trudnych a 

szczególnie takich, które mają długą tradycję lub do których istnienia bardzo się 

przyzwyczajono. 

Spośród rożnych podejść klasyfikacyjnych najbardziej przejrzyste i efektywne jest ujęcie 

P.F. Druckera, które po uzupełnieniu i rozszerzeniu można przedstawić dzieląc produkty 

na dwie główne grupy, i każdą z nich na pięć podgrup.  

 

Grupa I obejmuje produkty, które zwykle łatwo dają się wyodrębnić i zakwalifikować, a 

przede wszystkich łatwo jest podjąć decyzje, jak należy z nimi postępować w najbliższej 

przyszłości, gdyż obecnie prowadzą do decyzji przynoszących efekty ekonomiczne i 

społeczne.  

 

Należą do nich: 

Przodownik stada – jest to dość specyficzny wytwór przedsiębiorstwa. Chociaż sam może 

być nierentowny, to jednak ciągnie za sobą stado innych produktów, które rekompensują 

straty poniesione za nim np. drukarka – zyski przynosi papier oraz tusz. 

Obecny żywiciel – jest to podstawowy produkt w realizacji celu. To on jest głównym 

dostawcą „pożywienia”. Wyroby zakwalifikowane do tej kategorii powinny mieć znaczący 

udział w globalnej sprzedaży, a także w dochodach netto przedsiębiorstwa. 

Przyszły żywiciel – marzeniem jest, aby każdy nowo wytworzony wyrób odgrywał tę rolę. 

Niestety tak nie jest. Każde przedsiębiorstwo powinno mieć takie wyroby, jeśli ich nie ma, 

to sytuacja jest tragiczna, gdyż w przypadku załamania obecnego żywiciela, brakuje 

wyrobu mogącego zając jego pozycję na rynku. 

Opłacalny produkt uboczny – większość przedsiębiorstw prowadzi produkcję uboczną, 

która nie mieści się w głównym nurcie jego produkcji masowej. Wyroby te mają odrębnych 

odbiorców, często wyróżniają się specyficznymi własnościami, są produkowane w 

ograniczonym zakresie, należą do grupy wyrobów rentownych.  

Nieudacznik – jak nazwa wskazuje jest to nieudany wytwór, który zwykle nie sprawia 

kłopotów przy stawianiu diagnozy – sam się odkrywa i likwiduje. 

 

Grupa II – gromadzi produkty, w sprawie których znacznie trudniej zdecydować, co z nimi 

zrobić. Ciągną one za sobą znaczne nakłady finansowe i rzeczowe, a nie przynoszą 

spodziewanych zysków. 

 

Były żywiciel – pozornie niewiele różni się od obecnego żywiciela, ale już traci swoją 

pozycję. Utrzymuje się na rynku tylko dzięki dotacjom. Jednakże nadal cieszy się 

sentymentem kierowników, którzy pamiętają, że dzięki niemu osiągnięto dobre zyski i 

rozwój przedsiębiorstwa. Nic nie zapobiegnie jego klęsce. 



Produkt do uratowania – to też były żywiciel, ale ma jeszcze szanse uratować swoją 

pozycję, jeżeli modyfikacja będzie właściwa i zostanie przeprowadzona szybko i sprawnie.  

Niepotrzebny produkt uboczny – to produkt, który wcale nie musi być produkowany przez 

nasze przedsiębiorstwo. Wprawdzie przynosi efekty ale blokuje moce produkcyjne, czas i 

środki. 

Święta krowa – to produkt będący „dzieckiem” kierownika i zaspokajający jego próżność. 

Jest przekonany, że już jutro produkt osiągnie powodzenie, ale mijają lata, a to jutro się nie 

pojawia. Produkt pochłania wciąż nowe środki a efektów nie widać. 

Kopciuszek (albo śpiąca królewna) – to produkt, który zdobyłby powodzenie, gdyby dano 

mu szanse przeznaczając na niego potrzebne środki. Ale kopciuszkiem nie jest każdy 

produkt, który nie ma poparcia. Jest nim tylko ten, który mimo swojej nienajlepszej pozycji 

już potrafił uzyskać wyniki lepsze od przeciętnych. 

 

Reasumując trzeba stwierdzić, że w każdym przedsiębiorstwie znajdują się wyroby 

wszystkich kategorii. Na każde 100 produktów zaledwie jeden będzie prawdziwą 

rewelacją, dziewiętnaście będzie można zaliczyć do żywicieli przy czym będą się cieszyć 

większym lub mniejszym szacunkiem. Również jeden poniesie głośne fiasko, przynosząc 

poważne szkody a dziewiętnaście zginie bez słowa i śladu zanim zdąży spowodować 

stratę.  

 

 

 

8. Technika delficka 

 

 

Za pomocą techniki delfickiej rozwiązuje się problemy o charakterze strategicznym. 

Znajduje ona zastosowanie szczególnie w odniesieniu do takich problemów, które tylko w 

pewnym stopniu można poddać eksperymentom oraz takich, do rozwiązania których 

najbardziej słuszne jest podejście uwzględniające znaczenie ludzkich sądów. 

Ukierunkowany problem stawia się przed grupą ekspertów, których zadaniem jest 

przedstawienie swoich punktów widzenia, w formie pisemnych odpowiedzi na pytania 

zawarte w kwestionariuszu, z zachowaniem anonimowości. Opierając się na otrzymanych 

odpowiedziach konkretyzuje się problem i jego rozwiązanie. Procedurę tę powtarza się 

kilkakrotnie, a na podstawie analizy odpowiedzi zawartych w ostatnim kwestionariuszu 

dochodzi się do rozwiązania problemu. W kolejnych etapach uczestnicy są informowani o 

opiniach kontrowersyjnych oraz o stanowisku większości ekspertów. 

Przed rozpoczęciem procedury należy dokładnie określić problem oraz cel jaki chce się 

osiągnąć rozwiązując go. Decyduje to o ustaleniu składu grupy ekspertów oraz o 

opracowaniu kwestionariuszy. Za eksperta uważa się w tej technice specjalistę 

dysponującego wiedza i doświadczeniem z zakresu danego problemu. Oprócz wiedzy i 



doświadczenia ekspert winien cechować się zdolnością szerokiego patrzenia na problem i 

umiejętnością pełnego wypowiadania się w dziedzinie będącej przedmiotem badania. 

Zwoływanie ekspertów na wspólne posiedzenia mogłoby być niepożądane, właśnie ze 

względu na to, iż każdy z nich przedstawia silną indywidualność. Dlatego ankietyzację 

prowadzi się anonimowo, korespondencyjnie. Organizowanie wspólnych posiedzeń 

ekspertów jest ponadto utrudnione ich liczebnością. Pytania w kwestionariuszach 

(ankietach) powinny być formułowane dokładnie, jednoznacznie i niezależnie, co oznacza, 

że opinie zawarte w odpowiedzi udzielonej na jedno pytanie nie mogą mieć wpływu na 

odpowiedzi udzielone na inne pytanie. 

 

Rozwiązywanie problemów technika delficka przebiega przez pięć etapów. 

1. Przekazanie ekspertom pierwszego kwestionariusza 

2. Analiza odpowiedzi na pierwszy kwestionariusz i rozesłanie drugiego kwestionariusza 

3. Analiza odpowiedzi na drugi kwestionariusz i rozesłanie trzeciego kwestionariusza 

4. Analiza odpowiedzi na trzeci kwestionariusz i rozesłanie czwartego kwestionariusza 

5. Analiza odpowiedzi na czwarty kwestionariusz i sformułowanie wyników końcowych. 

 

W istocie etapów jest cześć, bowiem przekazanie ekspertom pierwszego kwestionariusza 

musi być poprzedzone etapem wstępnym, obejmującym opis sytuacji problemowej, 

sformułowanie problemu, opracowanie pytań do kwestionariusza oraz wybór ekspertów. 

Pytania do kwestionariusza sprawdza się pod względem poprawności ich sformułowania w 

niewielkim gronie kompetentnych osób. W wyniku tego mogą być wprowadzone poprawki 

do sformułowanych pytań. 

Pierwszy etap obejmuje rozesłanie kwestionariusza do wszystkich ekspertów. Do 

kwestionariusza powinno być oczywiście dołączone pismo wyjaśniające istotę problemu, 

cel jego rozwiązania, zasady badania oraz termin nadesłania odpowiedzi. Ponadto w 

odpowiedzi na pierwszy kwestionariusz eksperci powinni dokonać samooceny swoich 

kompetencji w zakresie sformułowanego problemu, używając w tym celu 5-punktowej skali 

ocen. Jest to bardzo przydatne w pierwszym i następnych etapach, pozwala bowiem na 

grupowanie odpowiedzi według pięciu klas ekspertów: doskonałych, bardzo dobrych, 

dobrych, średnich i miernych. Obowiązuje umowa, że w trakcie następnych etapów 

eksperci nie zmieniają swojej samooceny odpowiadając na kolejne kwestionariusze, w 

oznaczonym miejscu wpisują ustalona przez siebie samych klasę kompetencji. 

Etap drugi rozpoczyna się po otrzymaniu odpowiedzi ekspertów na pierwszy 

kwestionariusz. Może się zdarzyć, że część ekspertów odmówi dalszej współpracy, 

ograniczając się tylko do odpowiedzi na pierwszy kwestionariusz. Odpowiedzi takie nie 

mogę być brane pod uwagę w analizie wyników pierwszego etapu. Analizę odpowiedzi 

przeprowadza się stosując metody statystyki opisowej. W drugim kwestionariuszu 

przedstawia się elementy statystyczne oraz odpowiedź podaną na pierwszy 

kwestionariusz. Jeżeli odpowiedź ta nie mieści się w odrębnie rozstępu 



międzykwantylowego, a ekspert podtrzymuje swoje stanowisko, powinien on przedstawić 

uzasadnienie swojej racji. 

Trzeci etap rozpoczyna się po otrzymaniu odpowiedzi na pytania zawarte w drugim 

kwestionariuszu. Wyniki drugiego kwestionariusza mogą różnić się od pierwszego 

rozkładem odpowiedzi, a rozpiętość ich jest mniejsza. Wszyscy eksperci powinni 

ustosunkować się do tych przeciwstawnych argumentów i zając własne stanowisko, muszą 

więc wysunąć także argumenty uzasadniające ich stanowisko. Każdy z ekspertów biorąc 

udział w dyskusji ma zatem możliwość głębszego przemyślenia swojego indywidualnego 

stanowiska, które po logicznym uzasadnieniu utrzymuje lub zmienia pod naciskiem opinii 

większości.  

Etap czwarty polega na ponownym skonstruowaniu rozkładu i dokonaniu obliczeń oraz 

rozesłaniu ostatniego kwestionariusza, który oprócz danych statystycznych zawiera 

kontrargumenty stron reprezentujących skrajne stanowiska. Od ekspertów wymaga się 

ostatecznie odpowiedzi uwzględniającej zmiany opinii pozostałych członków grupy.  

W piątym etapie następuje krystalizacja rozbieżnych opinii. Odpowiedzi porządkuje się 

według wartości wzrastających, a następnie dzieli się je na cztery ćwiartki. Ćwiartki 

pierwszą i czwartą odrzuca się, a dla drugiej i trzeciej oblicza się medianę. W wyniku 

otrzymuje się optymalne rozwiązanie badanego problemu.  

Z opisanej procedury wynika charakterystyka omawianej techniki delfickiej. Występuje w 

niej mianowicie sprzężenie zwrotne pomiędzy indywidualnymi opiniami wszystkich 

ekspertów, które wpływają na ukształtowanie opinii większości oraz opinie większości 

która oddziałuje na wypowiedzi indywidualne. Jednocześnie technika ta wykazuje 

wszystkie istotne zalety wypowiedzi zespołowej a kooperacyjny charakter dyskusji pozwala 

uniknąć dominacji w zespole tzw. silnych indywidualności przez oddziaływanie ich na 

pozostałych uczestników, pochopnych i nie przemyślanych opinii oraz odpowiedzi 

ogólnikowych.  

 

 

9. ANKOT 

 

 

Metoda ANKOT, akronim od nazwy analiza kontrastowa obiektów technicznych, powstała 

z potrzeb kontrastowania opisu obiektu (wyrobu, procesu, zdarzenia, sytuacji, organizacji, 

zarządzania itp.) w celu uzyskania informacji niezbędnych do pełnej i obiektywnej jego 

oceny, poszukiwania nowych pomysłów rozwiązywania oraz gromadzenia pełnego 

zestawu informacji potrzebnych do przygotowywania decyzji. Metoda polega na 

wymuszonym kontrastowaniu (przeciwstawianiu sobie) kolejnych obrazów, cech, 

aspektów, atrybutów itp. opisujących badany obiekt. 

 

ANKOT może być zastosowana do: 



finalizowania istniejących pomysłów lub nadania celów obiektom istniejącym, 

wyobrażania sobie krytycznej oceny przeznaczenia rożnych analizowanych obiektów, 

krytycznej analizy obiektów już istniejących, 

poszukiwania sposobów zorganizowania elementów (istniejących lub pozostających 

jeszcze do odkrycia) ze względu na osiąganie przez całość założonych celów, 

poszukiwania odpowiednich elementów do wypełnienia istniejących schematów 

teoretycznych, 

poszukiwania nowych obszarów zastosowań znanych już rozwiązań (nadanie nowych 

przeznaczeń zasadom lub obiektom). 

 

Metoda wymuszonego kontrastowaniu obiektów technicznych ANKOT służy do 

wzbogacania, uporządkowania i usystematyzowania informacji przez przeciwstawienie 

cech, opisów i aspektów. Jest to specyficzna metoda, która przez kontrastowanie opisów 

pozwala na szybkie przełamanie najtrudniejszych barier ograniczających twórczość 

człowieka, umożliwiając bardziej sprawne nakierowanie procesu poszukiwawczego na 

istotę poszukiwań. 

Wychodząc z założenia, że własnym pomysłom przypisujemy nadmiar cech pozytywnych, 

przyjęto uważać stałe kontrastowanie cech za podstawowe wymaganie metodyczne 

ANKOT. Dla dowolnej cechy szukamy jej zaprzeczenia, np. dla cechy pozytywnej trzeba 

zgodnie z wymaganiami metodycznymi podać cechę negatywną, natomiast dla negatywnej 

– pozytywną. Sprowadza się to do stałego tworzenia par składających się z cech 

diametralnie różnych. Uzyskany zbiór cech wzbogaca opis badanego obiektu, 

przedstawiając z różnych punktów widzenia. Kontrastowanie cech jest bardzo płodne, jeśli 

chodzi o ilość i jakość powstających pomysłów.  

 

 

10. Antytemat 

 

 

Antytemat (odwracanie problemu) stosuje się w połączeniu z innymi metodami twórczego 

rozwiązywania problemów. Metodę tę (raczej zabieg metodyczny) można wykorzystywać 

do poszukiwania rozwiązań w dowolnej dziedzinie ludzkiej działalności i fazie 

rozwiązywania problemu. 

Dotychczasowe rozwiązanie (wyrób, rozwiązanie organizacyjne, sytuacja problemowa itp.) 

już przez sam fakt swojego istnienia wpływa ograniczająco i demobilizująco lub blokująco 

na spontaniczną twórczość grupy (lub jednostki), powodując podawanie znanych 

pomysłów w ilość, która jeszcze bardziej podkreśla tezę, że nie można dokonać żadnych 

istotnych zmian w tym rozwiązaniu. Powstaje więc sytuacja ze stałym sprzężeniem 

zwrotnym – zgłaszane pomysły są już dobrze znane, natomiast zadaniowy zespół twórczy 

wykorzystuje brak inwencji w przełamywaniu bariery tradycji i konwencji. Przerwanie tego 



stanu jest możliwe, jeżeli problem zobaczy się w innym świetle. Jednym ze sposobów jest 

jego odwracanie – antytemat. Problem postawiony „na głowie” obnaża swoje mankamenty 

i niedoskonałości, a jednocześnie prowokuje do usprawnień. Stałe odwracanie tematu i 

propozycji jego rozwiązania wpływa inspirująco na efektywność tworzenia. Po dokładnej 

analizie zgłoszonych pomysłów bardzo często dochodzimy do nowych nie znanych 

dotychczas propozycji, które były nie zauważane w pierwotnych poszukiwaniach. 

Procedura metody jest ukazana w jej nazwie. Jeżeli temat został postawiony wprost, a 

poszukiwanie pomysłów nie doprowadziło do znalezienia odpowiedniego rozwiązania, to 

trzeba problem odwrócić i przeprowadzić poszukiwania zgodnie z nowo sformułowanym 

problemem. 

 

 

11. Kruszenie 

 

 

Metoda kruszenia daje bardzo dobre wyniki, gdy chodzi o udoskonalenie, modyfikację lub 

adaptację istniejącego obiektu (problemu). W przypadku obiektu (problemu) 

projektowanego, który jeszcze nie istnieje, wskazane jest zbudowanie (przynajmniej w 

myśli) prymitywnego modelu – prototypu, poddanie go kruszeniu, a następnie 

doskonalenie obiektu nowo projektowanego. 

Żyjemy w określonym świecie przedmiotów, obiektów, instytucji, pojęć moralnych i 

intelektualnych, które zastaliśmy i które wydają się przerażająco twarde i niewzruszone. 

Istnienie tego świata jest dla nas faktem, chociaż wiemy, że jest on względny, to jednak w 

codziennym życiu traktujemy go jako absurdalny i niezmienny. Koszula, którą noszę, 

marynarka, spodnie, buty są dla mnie tak zwyczajne, tak bliskie, że prawie nie wydaje mi 

się możliwe, aby mogły być inne. To samo dotyczy mego biurka, pokoju, mieszkania, 

domu, miasta, otaczające mnie jak kolejne łupinki, które są tak zwarte, szczelnie i 

dopasowane, jak łupinki tworzące cebulę. 

To istniejący świat, jego dotychczasowy porządek otoczył nas i sparaliżował, tak że nawet 

sama myśli, iż mogłoby być inaczej, lepiej, wygodniej, przyjemniej staje się niemożliwa. 

Wierni tradycji zapuściliśmy korzenie w przeszłość tak głęboko, ze nieufnie lub wręcz 

wrogo odnosimy się do wszelkich zmian i innowacji. Trzeba zrobić coś, żeby ten 

niewzruszony, monolityczny i niezastąpiony świat rozbić, ośmieszyć, wykpić i to nie tyle 

świat, co jego wyobrażenie, tym bardziej, że ta stabilność i trwałość nie jest właściwością 

świata, ale wyłącznie wytworem naszego umysłu. Obiekty, przedmioty poddają się naszym 

działaniom, lecz ich wyobrażenie w naszym umyśle jest tak trwałe, że tworzy potężne 

bariery dla budowania nowości, wprowadzania innowacji. 

Jak przełamać te bariery tradycji, monolitu, stabilności, czyli jak złamać, rozkruszyć obiekt, 

który mamy zbadać? Po prostu trzeba konsekwentnie kawałek po kawałku rozbijać go jak 

młotkiem. Rozrywać przez uważne stosowanie zbioru pytań wyrażających zmiany. 



Zestawy te, znane zresztą starożytnym, sprowadzają się do: sugerowania, ekstrapolacji, 

przetwarzania, obracania, przeciwstawiania, stosowania, wypróbowania, uogólnienia. 

Zestawy pytań kruszących problem zależą od rodzaju problemu, jego złożoności, 

trwałości, elastyczności i musza być dobierane (modyfikowane) odpowiednio do potrzeb. 

W zestawach tych są jednak pytania mające charakter uniwersalny, które ułatwiają 

rozkruszenie dowolnego problemu.  

Zestaw pytań kruszących ma nie tylko charakter destrukcyjny, ale również konstrukcyjny. 

Opcje myślowe, dokonujemy rozkruszając obiekt wyjściowy, są w samej rzeczy 

modyfikacjami prowadzącymi do nowego obiektu, a ten – jak podpowiada intuicja – 

powinien być lepszy, tańszy, użyteczniejszy, bardziej wartościowy. Co więcej, nowo 

powstały obiekt podlega dalszemu rozkruszeniu, aby na jego gruzach powstał obiekt 

jeszcze nowszy, wspanialszy, bardziej użyteczny, tańszy. 

Zestawu pytań kruszących nie należy stosować ze zbytnia pedanterią. Pytania maja służyć 

rozbudzeniu wyobraźni i nie mogą być próbą cierpliwości. Poszukiwania nudne prawie 

zawsze okazują się bezowocne. Nie należy odpowiadać na wszystkie pytania, lecz tylko 

te, które sugerują interesujące odpowiedzi, gdyż na ich podstawie pojawiają się możliwości 

modyfikacji i innowacji. Zdaniem Gordona znalezieniu nowej, oryginalnej idei towarzyszy 

uczucie przyjemności, które jest nieomylnym znakiem, ze jesteśmy na właściwej drodze do 

odkrycia. Tą drogą trzeba zdecydowanie podążać. 

 

Cykl postępowania w przypadku modernizacji obiektów obejmuje trzy przedsięwzięcia: 

Przygotowanie do kruszenia -sprecyzowanie problemu, zebranie potrzebnych informacji. 

Przeprowadzenie kruszenia – ustalenie zestawu pytań kruszących, przeprowadzenie 

kruszenia. 

Opracowanie wariantów – warianty tworzy się z pomysłów zebranych podczas kruszenia 

interesującego problemu (obiektu). 

 

 

 

 

12. Krytyczna ocena i analiza 

 

 

Krytyczna ocena i analiza jest uniwersalną metodą heurystyczną. Najczęściej występuje 

jako metoda szczegółowa badania pracy, służącej do poszukiwania, oceny i optymalizacji 

rozwiązań organizacyjnych. W tym ujęciu metodycznym krytyczna ocena i analiza została 

opracowana do poszukiwania i oceny operacji, czynności lub ruchów roboczych. Może ona 

jednak być z powodzeniem wykorzystana jako metoda heurystyczna (i optymalizacyjna) w 

odniesieniu do procesów wytwórczych, informacyjnych, struktur, funkcjonowania jednostek 

gospodarczych i innych przejawów ludzkiej działalności.  



 

Krytyczna ocena i analiza jako metoda szczegółowa badania pracy pozwala na: 

wprowadzenie nowych rozwiązań, 

eliminacje czynności zbędnych, 

uproszczenie sposobu wykonywania czynności, 

łączenie czynności, 

zmianę kolejności, miejsca, lub sposobu wykonywania czynności. 

 

Podstawowe reguły postępowania metodycznego: 

1. Podział zjawiska na czynniki (elementy). Na przykład w metodzie badania pracy 

wyróżnia się osiem podstawowych czynników oddziałujących na przebieg, strukturę i 

wykonanie pracy. 

 

Analizując badany proces pracy, wyodrębnia się te czynniki, a następnie poddaje analizie i 

krytycznej ocenie (również i to podejście sprzyja znajdowaniu nowych rozwiązań): 

· cel: analizowanie pracy (procesu pracy), 

· tworzywo (surowce, tworzywa), które służy do wykonywania wyrobu, będącego 

końcowym efektem procesu pracy, 

· konstrukcja (wzór wyrobu), przede wszystkim rozpatrywana ze względu na potrzeby 

usprawnienia pracy, 

· kolejność (czas i sekwencja) występowania następujących po sobie (lub równolegle) 

czynności, 

· miejsce wykonania poszczególnych czynności,  

· sprzęt (maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy) służący do wykonania wyrobu, 

· sposób, 

· wykonawca. 

 

1. Analizowania czynników. Wyodrębnione czynniki poddaje się krytycznej ocenie i analizie 

i w pewien charakterystyczny sposób: 

· każdy z czynników jest rozpatrywany osobno w oderwaniu do całości zjawiska, 

· każdy z czynników jest rozpatrywany osobno przez pryzmat całości, 

· wszystkie czynniki są rozpatrywane w całości.  

 

Krytyczna ocena i analiza jest powszechnie uważana za jedną z prostszych metod 

heurystycznych i optymalizacyjnych w organizacji. Efekty tej techniki są jednak 

niewymierne, natomiast koszty obejmują wyłącznie koszty osobowe (pracy specjalistów 

przeprowadzających badania). 

Sposób przeprowadzania krytycznej oceny i analizy badanego procesu oraz czynników 

oddziałujących na ten proces jest jednym z podstawowych założeń metodycznych. Polega 

on na diagnozie realizacji badanego zjawiska w taki sposób, aby ułatwić znajdowanie 



nowych wariantów usprawniających. Obejmuje on dla ośmiu czynników pięć kroków, które 

rozdzielono na dwie fazy badawcze (tablica 1). 

 

1. Analiza stanu faktycznego 

· Ustalenie stanu faktycznego, którego dokonuje się względem istotnych czynników 

oddziałujących na zjawisko (proces pracy). Podstawowe pytania: co? kto? kiedy? czym? 

gdzie? jak? 

· Uzasadnienie stanu faktycznego, którego dokonuje się względem wybranych czynników. 

Podstawowe pytanie: dlaczego? 

 

1. Ustalenie kierunków usprawnienia 

· Ustalenie wariantów: jak dany czynnik jeszcze inaczej można zrealizować? 

· Wybór wariantu optymalnego: jak dany czynnik powinno się zrealizować? 

· Uzasadnienie wyboru wariantu optymalnego: dlaczego dany czynnik należałoby 

zrealizować w ten sposób. 

 

 

 

13. Metoda Polaya 

 

Metoda Polaya formułuje ważne wskazania dydaktyczne i proponuje oryginalną formę 

pracy, będącą adaptacją, rozwinięciem i zastosowaniem w praktyce nauczania 

podstawowych idei rozwiązywania zadań. Jest ona zbiorem warunków koniecznych i 

dostatecznych, które powinny być spełnione przez każdego, kto zamierza efektywnie 

poszukiwać rozwiązań zadania. Metodę Polaya cechuje niezwykle wysoki stopień 

ogólności. Może być ona stosowania do rozwiązywania zadań dowolnego rodzaju i stopnia 

trudności. 

Według G. Polaya rozwiązywanie zadanie jest to poszukiwanie drogi pokonania trudności, 

pozwalającej na ominięcie przeszkód i osiągnięcie celu, którego nie sposób osiągnąć od 

razu, wprost. Rozwiązanie zadań można uznać za najbardziej charakterystyczną domenę 

aktywności człowieka. 

Podstawowe wskazania metody Polaya są bardzo proste i sprowadza się do tego, żeby 

odgadywać i sprawdzać. 

 

Wyodrębnia się dwa rodzaje zadań: 

1. zadania typu „udowodnić”, których celem jest ustalenie prawidłowości lub 

nieprawidłowości danego twierdzenia, 

2. zadania typu „znaleźć”, których celem jest znalezienie, skonstruowanie, wytworzenie, 

otrzymanie pewnego obiektu lub niewiadomej zadania. 

 



Ze względu na zainteresowanie metodami rozwiązania zadań typu „znaleźć” będą 

przedstawione te elementy metody, które dotyczą tej klasy zadań. Oprócz pytań i sugestii 

G. Polaya podaje trzy reguły postępowania dla rozwiązującego zadanie oraz pięć reguł 

preferencji dla zadań typu: znaleźć. Reguły te mają znaczenie ogólne, ponieważ formułują 

oczekiwanie i stałe cechy rozwiązującego zadanie oraz wskazują zasady wyboru 

obowiązującego w toku całego procesu rozwiązania. 

 

Pożądane reguły postępowania dla rozwiązującego zadanie: 

Racjonalne – nie można sprzeciwiać się nigdy własnemu wyczuciu, lecz trzeba dostrzegać 

wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw realizacji. 

Oszczędnie, lecz bez założonych z góry ograniczeń. Należy trzymać się tak blisko 

zadania, jak to tylko możliwe, lecz również trzeba być gotowym, aby odejść od niego na 

tyle daleko, na ile wymagać będą tego okoliczności. 

Wytrwale lecz różnorodnie. Zadanie (lub jego fragment) trzeba rozwiązywać dopóki jest 

szansa na pojawienie się użytecznej myśli. Wykonując kolejna operację rozwiązywania, 

należy rozważyć nie objęte jeszcze obszary zadania i starać się uzyskać z tego pewne 

użyteczne wnioski. 

 

Reguły postępowania, które określają pożądane postawy, oczekiwane sposoby myślenia i 

działania, nazywa G. Polaya regułami preferencji: 

łatwe ma pierwszeństwo przed trudnym, 

lepiej znane ma pierwszeństwo przed miej znanym, 

to, co ma więcej punktów wspólnych z zadaniem, ma pierwszeństwo przed tym, co ma 

mniej takich punktów, 

całość ma pierwszeństwo przed częściami, części podstawowe – przed pozostałymi, 

części bliższe – przed bardziej odległymi, 

zadania rozwiązane wcześniej mają pierwszeństwo przed innymi. 

 

Reguły te są oczywiste, lecz ich zastosowanie może być mniej oczywiste. Problem w tym, 

ze nie wyrażone tutaj jawnie ograniczenie „przy ustalonych pozostałych warunkach” może 

wymagać od rozwiązującego zadanie wielkiej subtelności i jasności sądu. Metoda Polaya 

jest bardzo efektywna. Wymaga jedynie nakładów na pracę osób zajmujących się 

rozwiązywaniem problemu. 

Proces nauczania rozwiązywania zadań G. Polaya nazywa się seminarium rozwiązywania 

zadań. Duże znaczenie przywiązuje do trzech zasad uczenia się i nauczania: 

1. aktywność – powinno się przyswajać taką część materiału, na jaką pozwalają 

okoliczności, 

2. właściwa motywacja – trzeba wykazywać zainteresowanie przyswajaniem materiału i 

znajdować zadowolenie ze swojej aktywności, 

3. następstwo faz – należy rozpoczynać od działania i przyswajania pojęć i kończyć 



opanowaniem pożądanego sposobu rozumowania.  

 

W celu nauczania rozwiązywania zadań G. Polaya proponuje zorganizowanie specjalnego 

seminarium, które powinno być prowadzone zgodnie z niżej opisaną procedurą. 

Na początku seminarium prowadzący omawia i rozwiązuje podczas audytoryjnych zadania 

typowe, prowadzące do rozpoznawania i sformułowania sprawnych metod rozwiązania. 

Następnie uczestnicy seminarium otrzymują do samodzielnego rozwiązania zadania 

domowe, które stwarzają możliwość przypomnienia oraz pełnego zrozumiana i pogłębienia 

metod rozwiązywania prezentowanych na zajęciach audytoryjnych, prowadzący 

seminarium sprawdza rozwiązanie zadań i prezentuje ogółowi uczestników rozwiązania 

krańcowe – szczególnie dobre lub szczególnie złe. Nad przedstawionymi rozwiązaniami 

prowadzący rozpoczyna dyskusję. W miarę upływu czas prowadzenie dyskusji jest 

przejmowane przez uczestników. Następna faza seminarium prowadzona jest na zasadzie 

pracy grupowej.  

 

Realizuje się ja w trzech etapach: 

1. każdy z uczestników otrzymuje określone zadanie. Jest ono różne od pozostałych. 

Rozwiązuje się je samodzielnie bez komunikowania się z pozostałymi uczestnikami. 

Pomoc i wskazówki może uzyskać jedynie od prowadzącego seminarium. 

2. przygotowanie się do wspólnych zajęć. Każdy z uczestników sprawdza, przegląda i 

uzupełnia swoje rozwiązanie, aby następnie uprościć je lub znaleźć inne podejście 

prowadzące do celu. 

3. po przygotowaniu zadań i rozwiązań do zaprezentowania na zajęciach audytoryjnych 

uczestnicy tworzą grupy liczące przeciętnie po 4 osoby, przy czym sami określają ich 

skład. Jeden z członków grupy bierze na siebie rolę prowadzącego i prezentując 

pozostałym swoje zdanie stara się pobudzić ich do aktywności, naśladując styl 

prowadzącego seminarium po zaprezentowaniu rozwiązania następuje krótka krytyczna 

ocena. Następnie role prowadzącego w grupie przejmuje następny z członków grupy. 

Procedurę tę powtarza się, dopóki nie obejmie wszystkich. Po jej zakończeniu następuje 

częściowa zmiana składu grup o dalej kontynuuje się prezentację rozwiązań, krytyczna 

ocenę i dyskusję nad rozwiązaniami. Prowadzący seminarium po utwierdzeniu się, że 

wszyscy opanowali metodę rozwiązywania zadań tego rodzaju, prezentuje ogółowi 

uczestników szczególnie interesujące zadania i ciekawe rozwiązania. Zastosowanie tej 

formy nauczania stawia wysokie wymagania przed prowadzącym seminarium. 

 

Dla tych, którzy prowadza seminarium rozwiązywania zadań, G. Polaya sformułował 

dziesięć zaleceń. Zalecenia te dotyczą postawy nauczających i brzmią następująco: 

1. staraj się być zainteresowany swoim przedmiotem. (Polaya uważa to zalecenie za 

najważniejszy warunek powodzenia), 

2. poznaj swój przedmiot, 



3. najlepiej nauczysz się, gdy sam odkryjesz. (chodzi tutaj o to, ze stawiając na 

odkrywanie, realizuje się w praktyce zasadę aktywnego uczenia się), 

4. dostrzegaj oczekiwania i trudności innych oraz naucz się „stawać” na ich miejscu. 

(formułując to zalecenie Polaya miał na myśli sprzężenie zwrotne, które jest podstawą 

efektywnego nauczania. Nie powinno się przystępować do następnej partii materiału, nie 

mając pewności, ze poprzednia została zrozumiana), 

5. przekazuj nie tylko wiadomości, lecz również umiejętności, postawy myślowe i nawyki 

pracy metodycznej, 

6. nauczaj, jak odgadywać. (wykorzystując zasady indukcji i analogii nauczający powinien 

nakłaniać uczących się do śmiałości myślenia, polegającej na uczeniu się i odgadywaniu), 

7. ucz się argumentować i udowadniać, 

8. naucz się uogólniać. (dostrzeganie tych cech zadania, które sugerując metodę ogólną, 

może być użyteczne przy rozwiązywaniu innych zadań), 

9. prowadzący nie powinien ujmować od razu całego sekretu w oczekiwaniu na to, ze 

uczący się znajdą sami tyle, ile to jest możliwe, 

10. prowadzący powinien sugerować, nie narzucając swojego zdania, 

 

Zdaniem G. Polaya, przestrzeganie tych zaleceń przez prowadzących uczyni proces 

nauczania mniej męczącym i bardziej efektywnym. 

 

 

 

14. Porównania 

 

 

Metoda porównań służy do mierzenia korzyści, wykrywania braków, wskazywania 

kierunków lub wariantów usprawnienia. Może być stosowana do usprawniania 

(modernizacji) wyrobów, procesów technologicznych, stanowisk roboczych, komórek 

organizacyjnych, struktury oraz funkcjonowania organizacji i zarządzania jednostek 

gospodarczych. Może być również przydatna w badaniach naukowych, przemysłowych, 

administracyjnych, twórczości inżynierskiej, artystycznej itp. 

Porównujemy praktycznie zawsze i wszędzie w odniesieniu do wszystkich przejawów 

naszego życia. Porównania stosujemy intuicyjnie w życiu codziennym. 

Przez świadome lub intuicyjne porównywanie dokonujemy diagnozy a następnie 

wskazania idei dla usprawnienia wyrobu lub jednostki organizacyjnej. W dużym 

uproszczeniu można powiedzieć, że drogę dochodzenia do rozwiązania idealnego 

charakteryzuje następująca prawidłowość: I wariant – porównanie i wartościowanie, II 

wariant – propozycja usprawnienia. To zupełnie oczywiste, ze przeprowadzenie porównań 

w sposób zorganizowany, systematyczny i metodyczny daje większa szansę uzyskania 

lepszego wyniku, podnosząc efektywność badań (poszukiwań). 



Poszukiwanie pomysłów przez porównanie jest możliwe, jeżeli istnieją przynajmniej dwa 

elementy, które można porównać, tzn. para porównawcza. Świadome i wymuszone 

zestawienie par porównawczych można wykorzystać do tworzenia (znajdowania) 

pomysłów. Może to być bardzo owocne źródło idei lub wręcz konkretnych rozwiązań 

modernizujących wyjściowy element. Elementami porównawczymi mogą być obiekty, 

przedmioty, rozwiązania organizacyjne, struktury organizacji i zarządzania jednostkami 

gospodarczymi itp. 

Podstawą przeprowadzania porównań jest ustalenie płaszczyzny porównawczej. Możemy 

porównywać nawet najbardziej odległe przedmioty, jeśli jednoznacznie określimy 

płaszczyznę porównawczą. Odgrywa ona również istotna rolę w znajdowaniu pomysłów; 

służy do tworzenia skojarzeń. 

Cykl poszukiwawczy w metodzie porównań porządkuje przedsięwzięcia i czynności, 

które pozwalają zwiększyć efektywność znajdowania pomysłów modernizujących: 

1. Przygotowanie do sprawnego przeprowadzenia porównań: 

Wybór elementu wyjściowego 

Analiza elementu wyjściowego 

2. Skojarzenia elementów, co może być inspiracją do modernizacji elementu wyjściowego: 

Ustalenie płaszczyzny porównawczej 

Kojarzenie porównywanych elementów 

3. Opracowanie wariantów” 

Zebranie pomysłów. 

Wymuszona adaptacja pomysłu do elementu wyjściowego 

Weryfikacja wariantu. 

 

 

15. Transformowanie przez znak graficzny 

 

 

 

Znak graficzny ma zastosowanie wielostronne i wielopoziomowe do poszukiwania 

pomysłów i skojarzeń we wszystkich dziedzinach życia. 

Znak graficzny służy do poinformowania o czymś przez wywołanie skojarzeń, które są 

zamierzone (lub nie zamierzone) przez autora znaku. Na znak graficzny składa się forma 

(obejmująca kształt, kolor, usytuowanie itp.) i treść, którą niesie lub która dociera do 

odbiorcy przez skojarzenia. 

Obserwujemy zmianę znaczenia znaku graficznego w historii ludzkości, ale także inne jego 

rozumienie w różnych kręgach kulturowych (niezależnie od czasu). Znajomość znaków 

graficznych (lub w ogóle znaków) determinuje możliwość porozumiewania się ludzi, ale 

także podkreśla ciągłość cywilizacyjną ludzkości. 

 



Znak graficzny w swojej roli informacyjnej powinien obejmować:  

zawartość treści z uwzględnieniem współczesności swojego znaczenia (tzn. rodzaju i 

znaczenia skojarzeń, jakie wywołuje), 

trafność przekazu i możliwość rozpoznania znaku, 

zwartość wizualną, 

kolorystykę z uwzględnieniem tonów poszczególnych kolorów, 

możliwość zapamiętania znaku.  

 

Znaki graficzne mogą występować bądź jako pismo, bądź jako symbole. W piśmie mogą 

być litery (alfabet), piktogramy, hieroglify, ideogramy. Symbole zaś mogą być spontaniczne 

lub umowne. Może wystąpić również nakładanie się pisma i symbolu dla wyrażenia 

określonej informacji. Z liter można składać wyrazy dla przekazania informacji w sposób 

werbalny lub przez skojarzenia. Piktogram jest znakiem graficznym, który za pomocą 

obrazków, rysunków służy do pisania symbolicznego, który jako całość stanowi 

odpowiednik desygnatu wyrażającego określone pojęcie i nie daje się rozłożyć na głoski (w 

przeciwieństwie do wyrazów). Ideogramami są znaki pisma chińskiego, a także egipskiego 

(nazywane tez hieroglifami). Inna grupę stanowią symbole, jako znaki graficzne 

zastępujące, reprezentujące, oznaczające, przywodzące na myśl (na zasadzie umowy lub 

skojarzenia) jakieś pojęcie, czynność, przedmiot albo będące widomym znakiem czegoś 

niewidzialnego. 

Znak graficzny może odgrywać istotną rolę heurystyczną zarówno przez kształt, jak i kolor 

w poszukiwaniu nowych projektów rozwiązania problemu. Wybrany obiekt (przedmiot, 

wyrób, pojęcie, informację itp.) odwzorowuje się przez znany lub specjalnie utworzony 

znak graficzny, aby następnie tworzyć do niego skojarzenia i pomysły. Zebrane pomysły 

zestawia się z obiektem wyjściowym aby znaleźć sposoby jego usprawnienia. 

Symboliczny zapis procesu jest zastosowaniem transformacji przez znak graficzny do 

analizowania i projektowania procesów, które należą do trudnych zagadnień w 

rozwiązywaniu problemów. Wynika to z faktu, ze projektując lub analizując proces 

potrzebne jest myślenie w przestrzeni co najmniej czterowymiarowej. Proces jest to ciąg 

zdarzeń powiązanych przyczynowo, przebiegających w czasie, wyróżniony ze względu na 

jakaś cechę. W procesie pracy, produkcji, wytwarzania, przetwarzania występują ludzie 

oraz maszyny (urządzenia itp.), które nazywamy obiektami. Wykonują one na danym 

przedmiocie takie czynności jak obróbka, zmiana kształtu, własności, transportowanie, 

magazynowanie itp. przedmiot zmienia się od stanu wejścia do procesu aż do stanu 

wyjścia z niego. Organizacja procesu oznacza uporządkowanie działań w przestrzeni i 

czasie dla uzyskania transformacji stanu wejścia w stan wyjścia. Projektując lub analizując 

proces trzeba rozpatrywać działanie obiektów rozłożonych w przestrzeni trójwymiarowej i 

skoordynować te działania w czasie (czwarty wymiar) aby uzyskać transformację stanu 

wejścia w stan wyjścia.  

 



Dla ułatwienia projektowania, a szczególnie analizowania procesów opracowano 

specyficzny sposób jego zapisywania z wykorzystaniem pięciu symboli: 

O - operacja, jako działanie złożone w procesie w celu zmiany kształtu, cech itp. 

przedmiotu, 

- kontrola jako działanie sprawdzające cechy ilościowe lub jakościowe przedmiotu, 

- przemieszczenie (transportowanie) 

Ń - magazynowanie, jako postój złożony w procesie, 

- oczekiwanie, jako postój nie założony w procesie. 

 

W rzeczywistych warunkach przemysłowych wymienione symbole wystarczają do 

zapisania dowolnego procesu. Zakwalifikowanie danego działania do grupy opisanej przez 

jeden z pięciu symboli oraz uzupełnienie go zwartym opisem werbalnym i innymi 

informacjami zależy od potrzeb wynikających z projektowania lub analizowania procesu.  

 

Symbole te ułatwiają rozpatrywanie:  

ogólnego przebiegu procesu ze szczególnym uwzględnieniem operacji i kontroli, 

przepływu materiału, jako opisu rozpatrywanego procesu, tylko z punktu widzenia zdarzeń 

dotyczących materiału, 

przebiegu czynności, jako badania procesu z uwzględnieniem tylko działań osób, 

zespołowego przebiegu zdarzeń, jako badania działań zachodzących równolegle. 

 

Sposób postępowania w tej metodzie można ująć w czterech etapach: 

1. zebrać i uporządkować informacje na temat obiektu wyjściowego, 

2. utworzyć znak graficzny reprezentujący, oznaczający, zastępujący lub przywodzący na 

myśl obiekt wyjściowy, 

3. zebrać pomysły kojarzące się z prezentowanym znakiem graficznym, 

4. przeprowadzić porównanie i analizę pary: obiekt wyjściowy – skojarzenie, pozwalające 

wyciągnąć wnioski prowadzące do usprawnienia obiektu wyjściowego. 

 

 

 

16. Wymuszenie sprzeczności 

 

 

Metoda ta daje dobre wyniki w przypadku modernizacji rozwiązań znanych i od lat 

stosowanych, co do których istnieje przekonanie, ze nie dadzą się zmodernizować. 

Wykorzystuje się ja do tworzenia wynalazków i patentów.  

Osoba opracowując nowe rozwiązanie stara się zastosować nowe warianty dopóty, dopóki 

nie dojdzie do sprzeczności wewnętrznych z uwagi na realizowany cel. Pojawienie się 

sprzeczności tego typu zmusza projektantów do poszukiwania rozwiązań opartych na 



innych zasadach.  

W badanym obiekcie najpierw trzeba ustalić pary cech między którymi zachodzą 

sprzeczności np. istnienie jednej istotnej cechy wyklucza istnienie w wystarczającym 

stopniu drugiej cechy, wzrost poziomu jednej cechy powoduje spadek poziomu drugiej 

cechy.  

Rosyjski badacz i wynalazca H. Altszuller wyodrębnił 32 cechy, między którymi najczęściej 

zachodzą sprzeczności: ciężar, długość, powierzchnia, obojętność, szybkość, 

przyśpieszenie, siła, napięcie lub ciśnienie, czas trwania działania, trwałość, kształt, 

temperatura, oświetlenie, energia, moc, ilość substancji, wydajność, gotowość do 

działania, niezawodność, stabilność, straty, dokładność, czynniki szkodliwe, dogodność 

wytwarzania, komfort pracy, dogodność sterowania, dogodność napraw, adaptacja, 

jednorodność, złożoność, uniwersalność, stopień zautomatyzowania.  

Dla każdej pary cech należy szukać sposobu eliminacji podstawowej sprzeczności która 

istnieje między nimi. W tym celu Altszuller opracował specjalne podejście. Trzeba je 

odszukać przez macierz kwadratową której wiersze i kolumny są cechami. Jeżeli między 

dwiema cechami zachodzi sprzeczność to na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny 

są umieszczone numery podejścia, które mają ułatwić znalezienie rozwiązania.  

Metoda Altszullera jest metodą efektywną jednakże opracowanie rozwiązania jest 

długotrwałe i kosztowne. Nakłady są w znacznym stopniu zrekompensowane osiągniętymi 

korzyściami. Metoda wymaga nakładów na szkolenie i długotrwałe konsultacje.  

 

 

 

17. CERMA 

 

 

CERMA jest akronimem francuskiej nazwy Ośrodka Studiów i Badań nad Metodą 

Stosowaną - Centre d’Etudes et Recherches en Methodologie Appliquee. Nazwę tę 

nadano zestawowi metod, które opracowano właśnie w CERMA. Są one bardzo użyteczne 

przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w działalności organizacyjnej a więc 

związanych przede wszystkim z organizacją i zarządzaniem jednostkami gospodarczymi. 

Mogą jednak znaleźć także zastosowanie w dowolnej sferze ludzkiej działalności. Ponadto 

w zależności od fazy rozwiązania problemów można wykorzystywać poszczególne metody 

wchodzące w skład zbioru. 

CERMA jest zbiorem 46 technik szczegółowych. W przypadku rozwiązywania problemów 

ta metoda nie trzeba wykorzystywać wszystkich technik szczegółowych gdyż byłaby to 

niepotrzebna strata czasu. Wystarczy wybrać i zastosować jedną z technik. Gdyby jednak 

spodziewane rezultaty nie zostały osiągnięte, wówczas należy wybrać inna technikę i 

sprawdzić czy nie przyniesie ona pożądanych efektów. CERMA może być stosowana 

przez pojedyncze osoby lub zespoły zadaniowe. 



Technikę adwokata stosuje się wówczas, gdy mamy do czynienia ze złożonym problemem 

lub niepewną sytuacją. Jedna z osób przyjmuje na siebie role adwokata i za wszelką cenę 

broni analizowanego wariantu, odrzucając na bok wszystkie argumenty świadczące 

przeciwko niemu. Technika jest przydatna w sytuacji, gdy trzeba nagromadzić dużą ilość 

danych lub dokonać wyboru w krótkim czasie. Na uzyskane rezultaty istotnie wpływa 

osobowość pełniącego obowiązki adwokata. Przeciwstawną i uzupełniającą do niej jest 

technika adwokata diabła, w której jedna z osób za wszelką cenę krytykuje analizowany 

wariant. Dzięki tej metodzie uzyskuje się różne spojrzenia na dany temat. 

Technika antyhistoryczna polega na rozpatrywaniu powstałych zjawisk w oderwaniu od 

czasu. Ujmuje ona zagadnienia w sposób statyczny. Rejestruje niczym aparat 

fotograficzny poszczególne zdarzenia. Stan istniejący analizuje się bez wchodzenia w 

przyczyny, które spowodowały obecne skutki. 

Technika bezpańskiej ziemi, nazywana również techniką ziemi niczyjej albo sfer 

pośrednich, polega na zagospodarowaniu ziemi bezpańskiej, czyli rozwiązaniu problemu 

który leży między znanymi zagadnieniami. Istotą tej techniki jest poszukiwanie rozwiązania 

problemu, który leży na pograniczu dwóch (lub więcej) dyscyplin naukowych i nie może 

być rozwiązany ostatecznie w ramach jednej z nich. W działaniach praktycznych 

„bezpańskiej ziemi” jest więcej niż się wydaje. Wynika to z ignorancji i arogancji człowieka 

wobec otaczającej go rzeczywistości. Człowiek zachowuje się jak „specjalista” doceniający 

tylko tę wiedzę, w której się specjalizuje, a pozostałą lekceważy lub ignoruje. W 

przeciwieństwie do tej postawy rozwiązywanie problemów „bezpańskiej ziemi” jest miarą 

integracji ludzi oraz ich rozwoju intelektualnego i duchowego. W technice tej uzyskuje się 

lepsze wyniki, jeżeli powoła się zespół składający się ze specjalistów od danego problemu 

oraz specjalistów od zbliżonych problemów.  

Technika definiowania polega na określeniu pojęć, ich precyzyjnym formułowaniu i 

zapisywaniu, aby wprowadzone wyrażenia miały ustalony sens przez adekwatne 

określenie. Definiowanie nie tylko zapobiega dywagacjom i sporom słownym ale przede 

wszystkim określa zakres prowadzonych rozważań, umożliwiając zorientowanie się w 

jakich obszarach można lub trzeba prowadzić rozważania a czego można zaniechać. 

Sposób postępowania przy użyciu tej techniki obejmuje: ustalenie pojęć, ujednolicenie 

definicji pojęcia, wprowadzenie tej definicji w życie, a następnie jej utrzymanie w 

codziennym życiu. To ostatnie wymaganie pozornie wydaje się niepotrzebne, ale opór 

ludzi przeciwko innowacjom i zmianom jest tak duży, że wolą oni powracać do pierwotnych 

określeń. 

Technika dobrych przykładów polega na wykorzystaniu dobrych rozwiązań bądź 

poprzedzeniu prostych eksperymentów, na podstawie których można zaproponować dobry 

pomysł. Technika ta uczy szacunku do przeszłości. Innowatorzy często odrzucają stare 

rozwiązania tylko dlatego, że są one znane. Dobre przykłady mogą być korzystna 

symulacją dla przyszłości. Ponieważ jest to symulacja nie sformalizowana, to są metodą 

heurystyczna o wielostronnych zastosowaniach. 



Technika dobrowolnych ograniczeń, nazywana technika ponoszenia ofiar, prowadzi do 

wzbogacenia umysłu i rozwoju kultury. Świadome ograniczenie działania w jednej sferze, 

aby skoncentrować wysiłki w innej, może przyczynić się wzrostu skuteczności i 

efektywności działania. Technika ta ma szersze zastosowanie, gdyż zawiera w sobie 

również wyrażenie gotowości człowieka do ustępstw, negocjacji oraz jego dążenie do 

współpracy.  

Technika etymologiczna polega na rozpatrywaniu możliwych znaczeń danego terminy, na 

które wskazuje jego etymologia. Technika ułatwia również stworzenie nowego określenia 

dla świeżo odkrytego zjawiska. Może to prowadzić do rozszerzenia zakresu poszukiwań 

lub zobaczenia problemu w innym świetle. 

Technika fenomenologiczna charakteryzuje się obserwacją przedmiotu w oderwaniu od 

otoczeniu, bez zwracania uwagi na jego powiązania a więc tylko takim, jakim on jest. 

Pozwala to na pełne skoncentrowanie uwagi na istocie problemu. Odrzucenie czysto 

formalnych lub pojęciowych spekulacji umożliwia powrót do sedna sprawy. Istota tej 

metody jest wieloaspektowe badanie problemu, aby po ustaleniu jego istoty znaleźć 

najlepsze rozwiązanie.  

Technika historyczna, jak sama nazwa wskazuje, polega na badaniu historii zdarzeń, które 

doprowadziły do powstania obecnej sytuacji. Aby zrozumieć lub umożliwić zrozumienie 

zjawiska czy faktu, wracamy do źródeł, do poprzednich okresów i sporządzamy przebieg 

jego rozwoju w ujęciu historycznym. Widzenie i zrozumienie procesów i zjawisk w ujęciu 

historycznym umożliwia nie tylko wyjaśnienie stanu istniejącego, ale nawet przewidywanie 

przyszłości. 

Technika karykatury polega na badaniu skrajnych przejawów analizowanego zjawiska. 

Analiza skrajnych przypadków pozwala lepiej zrozumieć badany problem. 

Przejaskrawienie problemu ukazuje ukryte aspekty, które nie narzucają się obserwatorowi 

lub do których tak się przyzwyczaił, że uważa je za niezmienne. 

Technika macierzy odkrycia polega na tworzeniu tablicy, w której cechy analizowanego 

zagadnienia są umieszczone w wierszach i kolumnach. Na przecięciu wiersza i kolumny 

powstają różne możliwości rozwiązania problemu. Puste pola wskazują na jeszcze nie 

zbadane możliwości. Macierz odkrywcza odgrywa ważną rolę heurystyczną, ukazując pola 

zajęte i wolne, kieruje poszukiwania ku jeszcze nie zbadanym możliwościom. Jest to 

rodzaj zabiegu heurystycznego, który zmierza do wzbogacenia inwencji twórczej osoby lub 

zespołu, naprowadzając jego myśli na problemy jeszcze nie sformułowane. Technika 

łącząc werbalizację z wizualizacją zwielokrotnia rezonans twórczych poszukiwać.  

Technika majoranta – minoranta nazywa również techniką maksymalnego i minimalnego 

nasilenia cechy, sprowadza się do precyzyjnie określonego przedziału badanej cechy z 

jednocześnie wyznaczonymi granicami: dolną i górną. Oznaczenie przedziału istotności 

badanej cechy ma duże znaczenie w przedziałowym jej wykorzystaniu dla analizowanego 

zjawiska. 

Technika małych zmian sprowadza się do ustalenia związku przyczynowo – skutkowego 



między dwoma zdarzeniami oraz ewentualnego sprecyzowania zależności między 

przyczynami a skutkami. Po ustaleniu tej zależności bada się, w jaki sposób małe zmiany 

oddziałują na osiągnięte rezultaty. 

Technika modeli analogowych polega na wykorzystywaniu podobnego przebiegu pewnych 

zjawisk, niezależnie od ich skali. Wnioski z tych obserwacji pozwalają na pewne 

uogólnienia. Otóż prawo sformułowane w jednej gałęzi wiedzy może opisywać 

prawidłowości w innej dziedzinie. Budowanie modeli analogowych prowadzi do szybkiego 

rozwiązywania różnych zjawisk pokrewnych. 

Technika modeli cybernetycznych jest wykorzystywana dla lepszego zrozumienia zjawisk 

zachodzących w zmiennych sytuacjach. W tym celu budujemy modele, które z pewnym 

uproszczeniem dają obraz zjawiska, a następnie dokonujemy wielu symulacji obrazujących 

zmienne sytuacje, w których może się znaleźć badany przez nas obiekt. 

Technika nowego spojrzenia opiera się na założeniu, ze oddalenie się od danego 

problemu w czasie i przestrzeni sprzyja zobaczeniu go w innym świetle, czyli uzyskaniu 

nowego spojrzenia na ten problem. 

Technika nowego tworzywa jest sposobem postępowania, którego istota sprowadza się do 

tego, aby tworzywa w szerokim rozumieniu tego pojęcia użyć w innych zastosowaniach. 

Technika ta polega na wszechstronnym wykorzystaniu możliwości tworzenia w 

przeróżnych zastosowaniach, w których dotychczas nie był użytkowany. 

Technika obustronności polega na sprawdzeniu, czy analizowane zjawisko, które 

występuje przy działaniu w jednym kierunku, może zachodzić przy działaniu w kierunku 

przeciwnym lub czy przy stwierdzonym uprzednio wpływie jednego czynnika na inny 

zachodzi zjawisko odwrotne. 

Technika odpowiedzialności między teoriami. Moles opisuje w sposób następujący: „w 

pewnym stadium rozwoju nauki badacze odkrywają niekiedy rodzaj paralelizmu w toku 

swego postępowania. Uświadomienie sobie tego doprowadza ich najpierw do 

usystematyzowania tak daleko, jak tylko jest to możliwe, a na koniec do jej wyjaśnienie 

przez zredukowanie obu teorii do jednego aspektu matematycznego. 

Technika płodozmianów czyli „przymusowych przeprowadzek”. Uzasadnienie trafności 

wprowadzanych innowacji opiera się na zdobytych doświadczeniach, pozwalając lepiej 

dostrzec i pokierować niezbędnymi modyfikacjami w przyszłości. 

Technika podziału dychotomicznego polega na dokonywaniu kolejnych wyborów przez 

wielokrotne powtarzanie pewnego typu formy wnioskowania. Wyborów dokonuje się, 

odpowiadając na pytanie sformułowane w taki sposób, aby odpowiedzi były typu „tak” lub 

„nie”. Określenie zestawu pyta stanowi istotny element metody podziału dychotomicznego. 

Opracowanie ich wymaga bardzo dobrej znajomości o precyzyjnej analizy problemu.  

Technika pomiarów. Nazwa techniki sugeruje, ze interesują nas wyniki pomiarów, w 

rzeczywistości chodzi o wszystkie skutki uboczne, które można zaobserwować podczas 

przygotowywania i przeprowadzania mierzenia.  

Technika prezentacji graficznej polega na przedstawianiu zjawiska lub jego cech w postaci 



rysunków, wykresów, schematów, diagramów itp. Interpretacja graficzna ma przewagę nad 

werbalną i ułatwia dostrzegania różnych aspektów problemu, które pierwotnie nie kojarzyły 

się przy werbalnej prezentacji zjawiska.  

Technika progowa polega na badaniu wpływu natężenia cechy lub zjawiska na reakcje 

człowieka. Przekroczenie progu powoduje zmianę reakcji. Na przykład do pewnego progu 

rozwoju miasta nie jest potrzebna komunikacja miejska, następnym progiem jest 

wprowadzenie tramwajów i autobusów, kolejnym – zbudowanie metra.  

Technika przenoszenia podobieństw. Istotę tej techniki tłumaczy następująca interpretacja: 

jeżeli znane zjawisko zostaje wyjaśnione na podstawie prawa sformułowanego na gruncie 

teorii, to możemy wykorzystywać to prawo i przenieść je na grunt innej dziedziny do 

tłumaczenia podobnego zjawiska. Następnie staramy się stwierdzić, w jakim zakresie ta 

idea pokrywa się z rzeczywistością, a w jakim się z nią mija.  

Technika przenoszenia pojęć opiera się na poszerzeniu zakresu terminu ugruntowanego w 

danej dziedzinie przez przenoszenie go do innej dziedziny, w której dotychczas się nim nie 

posługiwano. Jednocześnie dokonuje się jego adaptacji i precyzowania adekwatnego do 

nowych wariantów.  

Technika rekodyfikacji logicznej. Istotą tej techniki najpełniej obrazuje następujące 

rozumowanie: jeżeli mamy uporządkowane elementy pod jakimś względem, to trudno 

dokonać w nich usprawnienia. Logiczne uporządkowanie pod jakimiś względami pozwala 

natomiast problem zobaczyć w innym świetle, a tym samym zebrać nowe pomysły i 

zaproponować usprawnienie wyjściowej sytuacji.  

Technika rewizji hipotez postuluje przed sformułowaniem ostatecznych wniosków i 

wyników z przeprowadzanych badań ponownie poddać rewizji podstawowe założenia, 

dane eksperymentalne i tok rozumowania. Rewizja ta ma na celu wykrycie ewentualnych 

błędów i niedoskonałości oraz wskazanie odpowiednich weryfikacji, uzupełnieni i 

usprawnień, a nawet ponowne sformułowanie hipotezy. Technikę rewizji hipotez 

charakteryzuje idea permanentnego zwątpienia, która może być pomocna w doskonaleniu 

wszystkich przejawów życia.  

Technika reprezentacji polega na tworzeniu modeli przedmiotu w określonej skali. 

Następnie modele te wykorzystuje się do projektowania.  

Technika reszty. Jej istotę dobrze obrazuje spostrzeżenie, że wyjątek potwierdza regułę. 

Na przykład dostrzeżenie wady występującej w znikomym odsetku badanej próbki towaru 

może prowadzić do uogólnień, które w konsekwencji spowodują ujawnienie przyczyn 

stałego pogarszania się jakości produkcji. 

Technika skalowania (wymiarowania). Analizując zjawisko, poszukuje się cechy 

podlegającej stopniowym zmianom, które można wyskalować w zależności od potrzeb 

badanego zjawiska. Przedmiot porządkuje się względem przyjętej skali danej cechy. 

Skalowanie jest czynnością przygotowawczą polegającą na wyszukiwaniu pewnych cech 

badanego zjawiska, względem którego następuje dalsze porządkowanie zgodnie z 

wymaganiami formalnymi.  



Technika superpozycji teorii polega na tworzeniu kombinacji z dwóch lub więcej znanych i 

dobrze opracowanych, lecz różnych teorii, aby otrzymać nową teorię, która umożliwia 

wytłumaczenie większej liczby zjawisk i faktów. 

Technika środków organizacyjno – technicznych polega na wykorzystaniu odpowiednich 

przyrządów, urządzeń itp. do graficznej interpretacji procesów, zdarzeń itp. Zaletą techniki 

jest wizualna interpretacja zjawisk. Wizualizacja problemu, jego przedstawienie w postaci 

elementów prezentacyjnych, ich układu oraz koloru jest źródłem inspiracji twórczej, a tym 

samym odgrywa ważną rolę heurystyczną. 

Technika struktur ukrytych jest zastosowaniem znanej relacji, o której z góry wiadomo, że 

musi istnieć między odpowiednimi czynnikami zjawiska, bez względu na źródło 

pochodzenia tej wiedzy.  

Technika szczegółów polega na poszukiwaniu najdrobniejszych elementów, które mogą 

okazać się śladem podważającym aktualne uznane interpretacje lub stać się podstawą do 

stworzenia nowych interpretacji. Zasadniczym punktem tej techniki jest znalezienie faktów 

o istotnym znaczeniu, które mogą być podstawą nowych dedukcji. Technika ta wymaga 

dużej drobiazgowości i zmysłu krytycznego. 

Technika teratologiczna polega na wynaturzeniu zjawiska do rozmiarów absurdalnych, do 

sprowadzania go do paradoksu, aby przez szokujące obrazy patologiczne pobudzić 

inwencję heurystyczną szukania potrzebnych zmian.  

Technika testu krytycznego sprowadza się do poddania wariantu krytyce specjalistów, aby 

zebrać duża ilość informacji pozwalających ustalić ewentualne usterki lub wskazać kierunki 

usprawnienia.  

Technika testu niekompetencji. Istota tej techniki sprowadza się do zebrania poglądów na 

dany temat od osób nie będących specjalistami w tym zagadnieniu lub przyjmujących rolę 

profana w odniesieniu do tej techniki. 

Technika translacji polega na przekładzie danego terminu na różne języki aby wzbogacić 

jego treść przez uwzględnienie cech i określeń wynikających z obcojęzycznych 

odpowiedników danego zwrotu.  

Technika uogólnień. Istota tej techniki jest szukanie zasady unifikacyjnej, która umożliwia 

połączenie pojęć z pozoru odseparowanych, a nawet przeciwstawnych. W najszerszym 

sensie technika uogólniania jest poszukiwaniem jednolitej koncepcji natury. Stosując tę 

technikę trzeba przy badanie przedmiotów danego rodzaju stawiać pytanie, jaka cecha 

przysługuje każdemu z nich.  

Technika ustawiania na nowo polega na przeorganizowaniu, zmianie konfiguracji lub 

innym usytuowaniu znanych elementów bez powodowania zmian w zasadach 

funkcjonowania systemu. Istota tej metody sprowadza się do syntezy wielu drobnych 

usprawnień w szeroko rozumianym czasie i przestrzeni. 

Technika wielokrotnych sit. Istota tej techniki polega na wielokrotnym powtarzaniu tej 

samej czynności, aby otrzymać wytwór w formie możliwe najbardziej doskonałej, czystej. 

Techniką zastosowania teorii można się posługiwać wówczas gdy istnieje uzasadnione 



prawo, z którego da się wydedukować zależność , jaka będzie się przejawiała w badanym 

konkretnym przypadku. Na podstawie ogólnej zasady określa się, jakie zdarzenia będą 

współistniały lub następowały po danym konkretnym zdarzeniu. W ten sposób 

poszukujemy nowych możliwości zastosowania dobrze znanej i zwartej teorii, która jednak 

nie ujawniła wszystkich swoich rezerw, ponieważ albo jej aspekty nie były dotychczas 

dokładnie poznane, albo po prostu jest nowa. 

Technika ziarnka piasku. Istotą techniki tej jest próba ustalenia granicy badanego zjawiska, 

po której przekroczeniu nie zmienia się charakter problemu. 

Technika znakowania lub naznaczania polega na wprowadzaniu do badanego zjawiska 

czynnika znakowanego, którego obserwacja pozwala ustalić drogi przebiegu.  

Po omówieniu poszczególnych 46 technik składających się na metodę CERMA trzeba 

dostosować je do ogólnej procedury metody, opisanej cyklem postępowania przy 

rozwiązaniu problemów ta metodą. Ogólna procedura obejmuje trzy podstawowe 

przedsięwzięcia. Mogą one ulegać modyfikacjom w zależności od wymagań metodycznych 

technik szczegółowych. 

przygotowanie do zastosowania wybranej metody CERMA – wstępna analiza problemu, 

aby wybrać odpowiednia technikę szczegółową. 

tworzenie – generowanie odpowiedniej liczby pomysłów aby zbudować z nich wariant 

rozwiązania problemu. 

ocenianie – wielostronna ocena otrzymanych wariantów, aby wybrać najkorzystniejszy 

wariant rozwiązania problemu. Gdyby jednak stwierdzono brak odpowiedniego wariantu, 

wówczas należy powtórzyć poszukiwania korzystając z innej techniki szczegółowej. 
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