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KREATYWNOÆ ZAAWANSOWANA JAKO WARUNEK KONIECZNY
W PROCESACH INNOWACYJNYCH
1. Wstêp
Poszukiwanie innowacyjnych rozwi¹zañ wspierane mo¿e
byæ przez tzw. kreatywnoæ zaawansowan¹ [14], czyli metody twórczego rozwi¹zywania problemów. Jej zaawansowanie wynika ze zwiêkszonych wymagañ poznawczych
dla u¿ytkownika, dziêki czemu ma ona doprowadziæ do
utworzenia pomys³ów nowych i u¿ytecznych. Integruje
rozmaite zdolnoci oraz umiejêtnoci twórcze, jak np. redefiniowanie problemu lub dokonywanie skojarzeñ, usprawniaj¹c proces twórczy. Stan wiedzy z jej zakresu jest coraz
wiêkszy (g³ównie w dziedzinie zarz¹dzania), ale wci¹¿ niewystarczaj¹cy w in¿ynierii produkcji. W literaturze metody
zostaj¹ czêsto skrupulatnie opisywane, lecz brakuje w niej
przyk³adów ich praktycznych zastosowañ. Dzi wiele
mówi siê o kszta³ceniu dla innowacyjnoci i szuka siê sposobów na stymulowanie kreatywnoci. Wszystko to ma celu
osi¹ganie przez przedsiêbiorstwa dojrza³oci do samodzielnego kreowania wiedzy i mylenia twórczego. Wiadomo jednak, ¿e sama znajomoæ metod twórczych nie wystarcza do
efektywnego rozwi¹zywania problemów. Potrzebnych jest
wiele innych umiejêtnoci, poprzedzaj¹cych tworzenie
twórczych pomys³ów.
Artyku³ ma na celu podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoci badawczej prowadzonej przez autorów w zakresie
stymulowania innowacyjnych rozwi¹zañ technicznych,
a tak¿e zaprezentowanie kolejnych wykonanych zadañ
w tym zakresie.
Do tej pory opracowano model twórczego rozwi¹zywania
problemów z zastosowaniem metod o charakterze heurystycznym [4]. Model ten ukierunkowuje na systematyczne
dochodzenie krok po kroku do opracowania i wdro¿enia
innowacji. Na wielu jego etapach mo¿na stosowaæ pewne
metody i techniki twórcze, u³atwiaj¹ce rozwi¹zanie poszczególnych zadañ. To, czy zostan¹ one wykonane indywidualnie lub grupowo zale¿y od specyfiki tych metod.
Nadrzêdnym celem powsta³ego modelu by³o u³atwienie
kierowania samodzielnie procesem twórczym w sposób
uporz¹dkowany i systematyczny przez pracowników
przedsiêbiorstw. Czêsto odbywa³o siê to podczas tzw. sesji
twórczych, których zasady i przebieg zosta³y przedstawione w [6]. W pracy tej zwrócono uwagê na dwa problemy
in¿ynierskie w postaci studiów przypadków w badanym
przedsiêbiorstwie. Mia³y one na celu pokazaæ wybrane
mo¿liwoci wykorzystania twórczych metod. Nale¿y nadmieniæ, i¿ ka¿da przeprowadzona sesja twórcza w przedsiêbiorstwie, mimo zastosowania pewnej metodyki pracy,
by³a niepowtarzalna. Dodatkowo, dziêki uzyskanej wspó³pracy z badanymi przedsiêbiorstwami, wiadomo, ¿e etap
tworzenia pomys³ów na innowacyjne rozwi¹zania powinna
poprzedziæ diagnoza stymulatorów i inhibitorów przedsiêbiorstwa. Pozwala to na lepsze dopasowanie metody do
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pracowników oraz do specyfiki problemu. Zwykle znajomoæ samych metod twórczych wród pracowników jest
nik³a i przewidywalna. St¹d celowe jest zaprezentowanie
w³aciwego zastosowania metod i technik inwentycznych
wraz z ewentualn¹ propozycj¹ indywidualnego wdro¿enia
ich w przedsiêbiorstwie tak, aby sprzyja³a ona jego rozwojowi i dostarcza³a wymiernych korzyci ekonomicznych
i spo³ecznych.
G³ówne cele badawcze autorów to:
 poznanie efektywnoci praktycznego zastosowania metod kreatywnego rozwi¹zywania problemów w przedsiêbiorstwach wdra¿aj¹cych innowacje,
 uzyskanie praktycznych wyników z przeprowadzonego
procesu twórczego i towarzysz¹cych mu metod kreatywnych w badanej firmie, które pos³u¿¹ do utworzenia
w³asnej klasyfikacji metod, wspomagaj¹cej i docelowo
skracaj¹cej proces podejmowania decyzji, w któr¹ z metod zainwestowaæ,
 zbudowanie, w koñcowej fazie pracy, systemu doradczego, bêd¹cego w istocie systemem wspomagania decyzji
nierutynowych.
2. Wybrane warunki determinuj¹ce proces rozwi¹zywania problemów technicznych
Wiadomo nie od dzi, ¿e istniej¹ce koncepcje metod twórczoci technicznej nie pozwalaj¹ opracowaæ uniwersalnego
podejcia, które u³atwi³yby rozwi¹zanie ka¿dego problemu
technicznego [2, 3, 13]. Dodatkowe utrudnienie stanowi
fakt, ¿e nale¿y uwzglêdniæ w nim zarówno mylenie intuicyjne, jak i analityczne, posiadanie po¿¹danych cech osobowoci, znajomoæ ponad 170 metod i technik twórczych
oraz sposobów trenowania zdolnoci osobistych [10, 12,
13, 18].
Dotychczasowe wyniki badañ autorów nad metodami stymulowania kreatywnoci potwierdzaj¹, jak wa¿ne jest w³aciwe zdefiniowanie problemu. Wymagaæ ono bêdzie w³¹czenia w schemat pracy fazy formu³owania i przeformu³owania problemu [9]. Wzbogaca ona proces poszukiwania
rozwi¹zañ o dodatkowe czynnoci przygotowawcze. Wed³ug stanowiska Webera [12], takie przygotowanie zawiera
siê w trzech czêciach: pragnienia  uwiadomienie sobie
potrzeby zmiany, nasycenia  chêci poznania oraz manipulacji  poszukiwania prawid³owoci w zadaniu. I dziêki
rozpoznaniu typu sytuacji problemowej, nale¿y definiowaæ
j¹ na dwa sposoby: ogólny albo szczegó³owy. Jak mog¹
pojawiæ siê twórcze myli na takie sposoby definiowania
problemów? Wed³ug Wertheimera [17, s. 14] dochodzi do
nich dziêki rozbiciu i zmianie struktury wiedzy na dany
temat. Do tej pory autorzy artyku³u stwierdzili skutecznoæ, na tym etapie, zastosowania analogii i metafor generatywnych dla problemu zdefiniowanego w sposób ogólny:
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doskonalenie systemu produkcyjnego oraz analogii fantastycznej i metody konieczne i zbêdne dla problemu zdefiniowanego w sposób szczegó³owy: zwiêkszenie wydajnoci
maszyn wytwórczych [16].
Kolejnym wnioskiem z badañ jest fakt, ¿e najtrudniej nak³oniæ pracowników przedsiêbiorstw do zastosowania metod os³abiaj¹cych sta³oæ spostrzegania. Do nich nale¿¹ dla
przyk³adu techniki pobudzaj¹ce de Bono, jak prowokacje
oraz metoda przypadkowego obrazka i s³owa lub te¿ metody personifikacji i nierzeczywistoci systemu TRoP E. Nêcki [9]. Donios³¹ rolê w tworzeniu innowacyjnych procesów
i produktów odgrywa równie¿ wyobrania i jej mechanizmy. Istniej¹ce badania i dostêpna literatura podtrzymuj¹,
¿e plastycznoci¹ wyobrani mo¿na odpowiednio pokierowaæ, poczatkowo w sposób sztuczny, nastêpnie wiadomy,
a wreszcie nawykowy. Kszta³towanie wyobrani to wiedza
o tym, co j¹ zarówno stymuluje, jak i hamuje. Do technik
bazuj¹cych na wyobrani nale¿¹: metoda Disneya, szeæ
mylowych kapeluszy oraz szeæ butów de Bono. Na ich
specyfikê zastosowania zwrócono uwagê w [5].
Osobn¹ kwestiê stanowi mo¿liwoæ ³¹czenia metod ze
sob¹. Wiele z nich stanowi bowiem dla siebie uzupe³nienie
(tab. 1). Po³¹czenie metod mo¿e daæ propozycjê nowej wartoci dla rozpatrywanego problemu, ale tak¿e potwierdziæ
poprzedni tok mylenia albo sprowokowaæ jego zmianê.
Twórcze kroki mo¿na tak¿e zaplanowaæ w czasie i wykonywaæ je jednoczenie, ³¹cz¹c metody z poszczególnych
faz pomys³ów, tj. tworzenia, selekcjonowania i wzmacniania pomys³ów. Obrazuj¹ je dwa nastêpuj¹ce przyk³ady:
Przyk³ad pierwszy po³¹czenia faz pomys³ów
Metoda Prowokacji + Metoda Podstawowych Priorytetów: zmniejszam liczbê pracowników, a nastêpnie j¹
zwiêkszam.
Redukcja zatrudnienia na linii produkcyjnej mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ przesuniêcie pracownika w inny obszar hali
produkcyjnej lub firmy. Tym samym zwiêkszenie liczby
wykonywanych operacji dla pozosta³ych operatorów linii
poci¹gnie za sob¹ wzrost ich uniwersalnoci.
Przyk³ad drugi po³¹czenia faz pomys³ów
Metoda Prowokacji + Metoda Inny Punkt Widzenia:
zamiast informujê pracownika o zmianie po wdro¿eniu
rozwi¹zania to pytam pracownika przed wdro¿eniem
rozwi¹zania podsunê³a pomys³y o ka¿dorazowe sk³adanie

zapytañ pracownika o mo¿liwe zmiany jego stanowiska
pracy.
Wskazuje to na wykorzystanie wiedzy w³asnej pracownika.
Mo¿e bêdzie on twórc¹ ciekawego pomys³u usprawnienia
niedogodnoci lub szansy na wytworzenie prototypu, wypróbowanie go i zmodyfikowanie przed praktycznym
wdro¿eniem. Opcjonalnie mo¿na skorzystaæ z wiedzy eksperta lub wiedzy podrêcznikowej na dany temat.
3. Kierowanie kreatywnoci¹ zaawansowan¹ w procesach innowacyjnych
Pe³ny obraz twórczoci zawarty jest w technikach i metodach stymulowania. Dlatego tak wa¿ne jest, aby pracownik
pozna³ jak najlepiej ich mo¿liwoci. Metody mog¹ te¿ staæ
siê sta³ym elementem funkcjonowania firmy. Dla przyk³adu, do znanych zadañ zespo³u projektowego jednego z badanych przedsiêbiorstw wprowadzono metody twórcze
maj¹ce na celu stymulowanie ich kreatywnoci. Ich dobór
do tematyki spotkania by³ podyktowany celem przedsiêbiorstwa wskazuj¹cym, ¿e powsta³e pomys³y mog¹ byæ dalece przysz³ociowe. Warsztaty stymuluj¹ce odby³y siê
w trzech grupach z zastosowaniem ró¿nych metod, jednak¿e z tego samego poziomu w klasyfikacji metod ze wzglêdu
na stopieñ innowacyjnoci [4]. Cykliczny, wewnêtrzny projekt badanego przedsiêbiorstwa zak³ada³ wypracowanie
pomys³ów na innowacje z nastêpuj¹cych obszarów: produkty, us³ugi, dzia³ania, opakowania, sk³adniki, aktywacja,
serwis. Wybrane metody to identyfikacja osobista, personifikacja, wiat bani. Pozwalaj¹ one na mylenie w sposób
nieschematyczny i oryginalny. Etapy wdro¿onych metod
stymuluj¹cych kreatywnoæ przedstawia rysunek 1.
Kolejnym wnioskiem z dotychczasowych badañ to fakt, ¿e
mo¿liwa jest próba przyporz¹dkowania metod wspieraj¹cych do powstania innowacyjnego procesu lub produktu.
Mimo wszechstronnoci stosowania metod do wielu ró¿nych problemów, zauwa¿a siê tendencje wskazuj¹ce, ¿e
jedne metody sprawdzaj¹ siê w procesie rozwi¹zania danego problemu bardziej ni¿ inne. Tabela 2 pokazuje wybrane,
zastosowane ju¿ metody wspieraj¹ce innowacyjny proces
i produkt wraz z argumentacj¹, dlaczego akurat one lepiej
mog¹ sprawdziæ siê w tych obszarach. Dziêki mo¿liwoci
wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, lista zastosowanych metod wci¹¿ siê powiêksza.

Tab. 1. Przyk³ady ³¹czenia metod ze sob¹
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Rys. 1. Metody wykorzystane w projekcie przedsiêbiorstwa [15]
Sposoby kierowania kreatywnoci¹ zaawansowan¹ s¹ ca³y
czas weryfikowane i uzupe³niane. Jednak¿e, pomimo tylu
mo¿liwoci poszukiwania innowacyjnych rozwi¹zañ,
punkt wyjcia powinna stanowiæ dba³oæ o rozwijanie potencja³u twórczego pracownika. Mowa tu o kompetencji
twórczej, na któr¹ sk³adaj¹ siê wiedza, umiejêtnoci i postawy. Kszta³towanie nawyków pracy twórczej oraz systematyczne jej rozbudowywanie i wzmacnianie prowadzi do
trwa³ej aktywnoci pracownika. Tak wiêc nale¿y pamiêtaæ,
¿e do róde³ twórczoci nale¿y w³anie potencja³ twórczy.
Poszczególne jego etapy ujêto na rysunku 2 dwubiegunowo, od biernoci do aktywnoci. Osoba twórcza wyka¿e
swoje kompetencje w dzia³aniu. Kompetentny pracownik
w przedsiêbiorstwie innowacyjnym musi nieustannie siê

doskonaliæ, generuj¹c now¹ wiedzê. Bêdzie zatem samodzielny w swoim rozwoju, systematycznie podejmuj¹c dzia³alnoæ, prowadz¹c¹ do
implementacji pomys³ów do praktyki. Wspó³praca z przedsiêbiorstwami wskazuje, ¿e ich pracownicy czêsto musz¹ przejæ taki proces. Niestety nierzadko oczekuj¹ oni gotowych rozwi¹zañ, nie wymagaj¹c od siebie ani wysi³ku, ani
zmian. Zatem uwiadomiony pracownik, przy
trafnym zmotywowaniu, otrzymanym zaufaniu
i powierzeniu samodzielnoci chêtnie sam aktywnie tworzy. Jest to pierwszy konstruktywnie
osi¹gniêty krok.

4. Synektyka jako obszar zastosowania kreatywnoci
zaawansowanej
Aby mówiæ o w³aciwym zastosowaniu danej metody, nale¿y znaæ g³ówne jej cechy, a tak¿e szczegó³ow¹ procedurê.
Zostan¹ one pokazane na przyk³adzie metody synektyki
[7, 8, 11]. Synektyka to metoda szczególna wród heurystyk  niezwykle wymagaj¹ca i z³o¿ona.
Krok 1:
Rozpoznanie mo¿liwoci zastosowania metody
Synektyka ma szerokie zastosowane w tworzeniu i modernizacji [1]:

Tab. 2. Przyk³ady metod wspomagaj¹cych powstawanie innowacyjnego procesu lub produktu
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Rys. 2. Etapy realizacji potencja³u twórczego





wyrobów,
procesów technologicznych i produkcyjnych,
stanowisk roboczych i organizacyjnych,
zarz¹dzania jednostkami gospodarczymi, dzia³ami oraz
komórkami.

Krok 2:
Wyodrêbnienie g³ównych cech metody
Wyodrêbnienie to pozwala dostrzec ramy i ewentualne
ograniczenia metody. Synektyka opiera siê na swobodnych
skojarzeniach. Wykorzystywana mo¿e byæ wy³¹cznie zespo³owo  to wrêcz jej warunek skutecznoci. Nale¿y do
technik intuicyjnych, gdzie wa¿ne jest przeczucie, fantazja
i emocje.
Krok 3:
Ustalenie koniecznoci wykonania rozgrzewki twórczej
przed zastosowaniem metody
Do jej trzech podstawowych zadañ nale¿y [14]: u³atwienie
koncentracji na zadaniach wymagaj¹cych twórczego mylenia, wprowadzenie odpowiedniego klimatu grupowego
oraz stymulowanie zdolnoci mylenia dywergencyjnego
(rozbie¿nego), takich jak p³ynnoæ, giêtkoæ i oryginalnoæ.
Krok 4:
Ustalenie kolejnoci stymulowania poprzez metodê
Synektyka do wypracowania rozwi¹zania okrelonego problemu wykorzystuje cztery analogie: bezporedni¹
(prost¹), personaln¹, fantastyczn¹ i symboliczn¹ [11]. Sekwencje mechanizmów operacyjnych nie powinny byæ
przypadkowe. Przy ustalaniu kolejnoci sugerowano siê
klasycznymi sekwencjami oraz poczuciem, ¿e ³atwiej
uczestnikom bêdzie rozpocz¹æ od mylenia ¿yczeniowego,
a zakoñczyæ nie³atw¹ identyfikacj¹ z obiektem. Etap nazywany oderwaniem siê od problemu g³ównego przeprowadzono w nastêpuj¹cej sekwencji:
analogia fantastyczna  analogia symboliczna  analogia
prosta  analogia osobista
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Krok 5:
Ustalenie ca³ej procedury metody przed jej zastosowaniem
W synektyce, jak w niewielu metodach, nale¿y najpierw
ustaliæ sk³ad grupy uczestników. Wytyczne, co do sk³adu
uczestników grupy synektycznej s¹ wyranie okrelone. Im
bardziej udaje siê zebraæ odpowiedni zespó³, tym skutecznoæ metody ronie. Kryteria te to m.in. [8]:
 optymalny wiek: 25-40 lat,
 grupy heterogeniczne o ró¿nym wykszta³ceniu, z ró¿nych dziedzin nauki, ro¿nych zainteresowaniach pozazawodowych oraz poziomach hierarchii,
 zró¿nicowanie p³ciowe,
 od 4 do 7 uczestników,
 osoba Lidera (uzdolnionego twórczo, znaj¹cego procedurê synektyki),
 osoba Eksperta (stanowisko osoby, która posiada najwiêksz¹ wiedzê specjalistyczn¹ w zakresie analizowanego problemu).
Wa¿ne okazuj¹ siê tak¿e takie warunki jak: chêæ pracy
w zespole, odpowiednia pora dnia, otwartoæ na nowe dowiadczenia, humor. Przes³ankami skutecznoci metody
mog¹ byæ: klimat emocjonalny (szczególnie poczucie bezpieczeñstwa uczestników), motywacja samoistna, zaanga¿owanie i wi¹¿¹ce siê z nim poczucie wp³ywu na wynik.
Najprociej, proces rozwi¹zywania problemu za pomoc¹
synektyki mo¿na przedstawiæ w czterech nastêpuj¹cych fazach: intensywne zajmowanie siê problemem, oddalenie
siê od problemu, budowanie po³¹czeñ i tworzenie rozwi¹zañ. Natomiast w jej szczegó³owej procedurze mieci siê:
 przedstawienie problemu w formie pytania otwartego;
 zastosowanie tzw. zasady zamykanych drzwi, która nakazuje tymczasowo zapomnieæ o problemie g³ównym
i skupiæ siê na bie¿¹cym zadaniu;
 oderwanie siê od problemu g³ównego, poprzez tzw.
wycieczkê umys³ow¹, wykorzystuj¹c¹ cztery wymienione ju¿ analogie;
 sformu³owanie problemu zastêpczego i rozwi¹zanie go;
 uzyskane rozwi¹zanie, które jest przenoszone na problem wyjciowy (g³ówny);
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 wybór rozwi¹zania za pomoc¹ jednej z dwóch metod:
jastrzêbia lub wymuszonego postêpowania. Jastrz¹b to ekspert, który jest czêci¹ zespo³u synektycznego. Wybiera on te propozycje, uzyskane na spotkaniu,
które uzna za u¿yteczne. Druga metoda wymaga od ka¿dego uczestnika sesji podania rozwi¹zania na podstawie
dowolnego elementu powsta³ej analogii. Ocena pomys³ów koñczy pracê grupy.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, jako pierwsza w sekwencji
metod zosta³a wykorzystana analogia fantastyczna. Zosta³a
ona uruchomiona zwrotem: Co by by³o, gdyby . Tabela 3
zawiera przyk³adowe jej zastosowanie. Problem dotyczy³
liczby produkowanych wyrobów na jednej zmianie. Pytania w podanej formie pozwalaj¹ na wykorzystanie mylenia hipotetycznego i kszta³tuj¹ zdolnoæ w³aciwego zadawania pytañ dotycz¹cych rozwi¹zywanego problemu.
Wbrew pozorom nie s¹ to ³atwe do sformu³owania pytania.
Mo¿na jednak dziêki nim zweryfikowaæ, czy znam ju¿ odpowied na tak zadane pytanie, czy pojawi siê tzw. luka informacyjna. Jest to analiza daj¹ca odpowied na pytanie,
czy dostrzegam nowe problemy i czy jestem w stanie tworzyæ now¹ wiedzê.
5. Zasadnoæ budowania problemu pomocniczego w kreatywnoci zaawansowanej
Kreatywnoæ zaawansowana wspiera odnalezienie problemu
zastêpczego dla problemu g³ównego. Jest to problem odmienny, ale funkcjonuj¹cy na podobnej zasadzie. Na etapie
budowania problemu pomocniczego mo¿na wykorzystaæ

analogiê. Dla przyk³adu realistyczna analogia bogata
w treæ zak³ada odejcie od zadania g³ównego w sposób
kontrolowany. Rozwi¹zywane zadanie nale¿y porównaæ do
podobnych problemów w zupe³nie innej dziedzinie wiedzy
lub umiejêtnoci. Inna analogia  realistyczna analogia wizualna odwo³uje siê natomiast do wyobrani wzrokowej
i wiedzy epizodycznej, znanej z dowiadczenia [9]. Mo¿e
byæ wyra¿ona za pomoc¹ s³ów. Mo¿na tak¿e pos³u¿yæ siê
metafor¹ wynikaj¹c¹ z metody identyfikacji osobistej. Dla
przyk³adu, aby g³êbiej poznaæ problem produkcyjny, proponuje siê wcielanie w niektóre elementy maszyny, analizuj¹c jej najs³absze strony. Obiektywnie istniej¹cy problem
dowiadczam wtedy na w³asnym ciele.
Do rozwi¹zania problemu pomocniczego mo¿na wykorzystaæ natomiast metodê samorozwi¹zuj¹cego siê problemu.
Przynale¿y ona do zbioru personifikacji, która polega na
nadawaniu rzeczom (obiektom fizycznym, procesom, zadaniom w ca³oci) cech ludzkich. Tym samym stawia siê
pytanie: w jaki sposób mój problem móg³by sam znaleæ
dla siebie rozwi¹zanie? Personifikacji podlega problem
sam w sobie. Przy wy¿szym poziomie kreatywnoci osoby warto siêgn¹æ po metodê nierzeczywistoci, która wymaga zaczerpniêcia pomys³ów ze wiata bani i bajek. Ich
fabu³a oraz bohaterowie mog¹ sami w sobie zawieraæ rozwi¹zania.
Poni¿ej zostanie podany przyk³ad powsta³y podczas sesji
twórczej z u¿yciem metody identyfikacji osobistej. Skutecznoæ tej metody zwiêksza siê wraz z czêstotliwoci¹ jej
stosowania. Warto byæ kilkoma ro¿nymi elementami,
aby uchwyciæ ró¿nice w identyfikowaniu siê.

Tab. 3. Dostrzeganie nowych problemów za pomoc¹ analogii fantastycznej [16]
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Kreatywnoæ zaawansowana jako warunek konieczny w procesach innowacyjnych
Jestem wyt³aczark¹ odpowiedzialn¹ za t³oczenie tamy
Zamontowa³abym sobie czujnik temperatury, który mierzy
moj¹ temperaturê, a w razie nagrzania alarmuje pracownika o problemie. Zamontowa³abym sobie tak¿e licznik, który
by pokazywa³, ile wytworzy³am komponentów i w jakim
czasie. Takie rozwi¹zanie pozwala na szybk¹ weryfikacjê
surowca, który jest bardziej produktywny. Z pewnoci¹
zmieni³abym w sobie silnik odpowiedzialny za prêdkoæ
przesuwu tamy. Chcia³abym, aby zmniejszy³o to moj¹
awaryjnoæ. Na koniec zamontowa³abym sobie uk³ad ch³odzenia i w ten sposób ch³odzi³abym okrelone podzespo³y
maszyn, zmniejszaj¹c postoje w pracy.
6. Podsumowanie
Artyku³ pokaza³ wybrane obszary badañ autorów w zakresie kreatywnoci zaawansowanej. Skutecznoæ metod stale
jest weryfikowana w przedsiêbiorstwach, gdzie odbywane
s¹ sesje twórcze. Daje to szanse na ci¹g³e rozwijanie twórczoci, szczególnie technicznej. Efektywnoæ decyzji
o wyborze w³aciwej metody wspomagaj¹cej rozwi¹zanie
danego problemu zale¿y jednak od wiedzy i dowiadczenia
uczestników sesji. Dlatego te¿ celowoæ stymulowania procesów innowacyjnych nie podlega dyskusji i wp³ywa na
lepsze dostosowanie siê do wymagañ stawianym dzi
przedsiêbiorstwom. Tylko uzmys³owienie sobie wieloci
elementów, jakich potrzeba do skutecznego, twórczego
rozwi¹zywania problemów pozwoli prawid³owo z niego
korzystaæ. W ten sposób procesy kreatywne stan¹ siê przystêpniejsze dla in¿ynierów.
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ADVANCED CREATIVITY AS A CONDITION REQUIRED INNOVATION PROCESS
Key words:
innovation, creative problem solving, creative thinking
Abstract:
The article presents conduct research into in the field of
creative methods. The collected material shows that the
creative methods and techniques have huge potential. Principles and strategies of creative thinking, they can reinforce
a pro-innovative attitude in an organisation and facilitate
making optimal decisions.
Heuristic methods allow developing creative thinking for
the development of an enterprise. Some case studies are
presented using the methods typical for studied enterprise.
The appropriate stimulation for creating new ideas and solving tasks becomes nowadays indispensable. This type of
mobilization allows one to independently create condition
for shaping pro-innovative work environment.
The choice of more analytical and common sense methods
or methods based on intuition and imagination depends on
ones personal abilities. Combining them in harmony is
a way to go.
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