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PROBLEM SOLVING – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W ZESPOLE 
 
PROGRAM SZKOLENIA 
CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ 

  
1. Istota prowadzenia analizy Problem Solving 

� Budowanie zespołów Problem Solving, zadania zespołu 

� Moderowanie zespołu  

� Rola kreatywności w analizie Problem Solving – ćwiczenia 

� Blokady twórczego myślenia 

� Typy problemów, nadawanie priorytetu 

2. Znaczenie strukturalnego rozwiązywania problemów przy pomocy narzędzi Problem 

Solving 

� Metodologia prowadzenia sesji problem solving według PDCA, DMAIC i 8D 

� Narzędzia  w zespołowym rozwiązywaniu problemu dla etapu Definiowania, Mierzenia, 

Analizy, Ulepszania i Kontrolowania  

3. Znaczenie identyfikacji i definiowania problemu – faza Define 

� Narzędzia dla fazy Definiowania: 5W1H 

� Określanie celów dla zdefiniowanego problemu: zasada SMART 

� Gdzie szukać informacji o problemie – czyli przygotowanie do fazy mierzenia 

� Zdefiniowanie analizowanego problemu  

4. Poznanie problemu – faza Measure 

� Statystyczne narzędzia pomiarowe, zbieranie danych – dobór mierników do różnych 

problemów 

� Stworzenie listy mierników dla fazy Measure dla analizowanego problemu  

5. Poszukiwanie przyczyn źródłowych – faza Analyse 

� Wykorzystanie diagramu Ishikawy do analizy przyczyn rozpatrywanego problemu 

� Wykorzystanie 5x Why do analizowanego problemu 

6. Wypracowanie rozwiązań – faza Improve 

� Narzędzia do fazy poszukiwania rozwiązań: burza mózgów, burza mózgów Philipsa, 

odwrócona burza mózgów 

� Wykorzystanie powyższych narzędzi dla poszukiwania rozwiązań analizowanego 

problemu 
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� Zasady wyboru optymalnego rozwiązania – wybór rozwiązania  

� Zaplanowanie wdrożenia rozwiązań – przypisanie odpowiedzialności - stworzenie Action 

Plan dla analizowanego problemu 

� Zastosowanie PDCA 

7. Weryfikacja rozwiązań – faza Control 

� Jak ocenić skuteczność rozwiązania? – powrót do mierników 

� Zaprojektowanie wskaźników długofalowego monitoringu zmian 

 
8. Przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia sesji problem solving w ramach zadań 

poszkoleniowych – wytypowanie tematów  na kolejną samodzielną sesje problem solving 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


