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WYKAZ SKRÓTÓW  
 
 
 
 
 
AHP  –  wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych, 

proces analitycznej hierarchizacji (Analytic Hierarchy Process) 
ANKOT –  analiza kontrastowa obiektów technicznych  
APS –  analiza pola sił  
ATA  –  świadoma ocena technologii (Awareness Technology Assessment)  
CTA  –  konstruktywna ocena technologii (Constructive Technology Assessment) 
DEA  –  metoda granicznej analizy danych (Data Envelopment Analysis) 
FMEA  –  analiza przyczyn i skutków wad (Failure Mode and Effects Analysis) 
FTA  –  Future-oriented Technology Analysis 
KET  –  kluczowe technologie (Key Enabling Technologies) 
LAC  –  ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment) 
LCC  –  analiza kosztów cyklu życia (Life Cycle Costing) 
MRL  –  ocena stopnia gotowości do produkcji (Manufacturing Readiness Levels) 
PKD –  Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej 
PAT –  prospektywna analiza technologii 
PI  –  wskaźnik zyskowności (Profitability Index) 
PTA –  partycypacyjna ocena technologii (Participatory Technology Assessment) 
RGM  –  metoda graficznej prezentacji struktury danych M. Rybaczuka 
SAT  –  zrównoważona ocena technologii (Sustainability Assessment of Technologies) 
SDT  –  stopnie dojrzałości technologii  
SOFI  –  stan indeksu przyszłości (State of the Future Index) 
SMART  –  prosta wieloatrybutowa technika rankingowa (Simple Multi-Attribute Ran-

king Technique) 
STA  –  strategiczna ocena technologii (Strategic Technology Assessment) 
STEEPVL –  analiza zewnętrznych czynników: społecznych, technologicznych, ekono-

micznych, ekologicznych, politycznych, wartości, prawnych (Social, Tech-
nological, Economic, Ecological, Political, Values, Legal Analysis) 
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SWOT  –  analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
TA  –  ocena technologii (Technology Assessment) 
TRIZ  –  teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień  
TRRA  –  kompleksowa metoda oceny stopnia dojrzałości technologii i ryzyka zwią-

zanego z jej wdrożeniem (Technology Readiness and Risk Assessement) 
TRL  –  poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level) 
 



 
 
 

WSTĘP 
 
 
 
 
 
Innowacyjne technologie w coraz większym stopniu decydują o przewadze konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw. Stanowią również podstawę nowoczesnych procesów wytwór-
czych, umożliwiających spełnienie potrzeb społeczeństwa. Świadomość potrzeby roz-
woju technologii stała się powszechna, co potwierdzają programy międzynarodowe  
i krajowe wspierające rozwój technologii, działalność placówek naukowo-badawczych  
i badawczo-rozwojowych. W sytuacji zwiększającego się zapotrzebowania na innowa-
cyjne technologie i rozwiniętego rynku obrotu technologiami, konieczne wydaje się za-
stosowanie specyficznych metod i narzędzi umożliwiających efektywną analizę tech-
nologii. Celem analizy jest między innymi scharakteryzowanie i zbadanie stosowanych 
technologii, wyznaczenie ich potencjału oraz określenie kierunku ich rozwoju1. Analiza 
technologii umożliwia rozpoznanie mocnych i słabych stron działań technologicznych 
przedsiębiorstwa, wyznaczanie możliwości podwyższenia przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa przez odpowiednie wykorzystywanie stosowanych technologii,  
a także wskazywanie dostępnych technologii, które przedsiębiorstwo mogłoby zasto-
sować w celu udoskonalenia swoich produktów i procesów. 

Biorąc pod uwagę złożoność i przede wszystkim tempo zmian technologicznych  
na rynku globalnym, należy stwierdzić, że analiza technologii jest trudna. Wymaga po-
siadania odpowiednich zasobów wiedzy, która jest rozproszona i jednocześnie dotyczy 
wielu aspektów rozwoju technologicznego. W trakcie analizy technologii przydatne są 
narzędzia i umiejętności umożliwiające przeprowadzenie merytorycznej oceny tech-
nicznych właściwości bieżącego stanu technologii. Niezbędna jest również wiedza  
o aktualnych trendach jej rozwoju. Koncepcjami, które pozwalają przewidzieć przyszły 
                                                 
1  L. Carlson, Using technology foresight to create business value, Research Technology Management 2004, 

47 (5), s. 51; M. Karczewska, Pomiar i porównanie technologii w przedsiębiorstwie, [w:] J. Skonieczny (red.), 
Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera, Wydawnictwo 
Indygo Zahir Media, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2011, s. 130; P. Lowe, Zarządzanie technologią. 
Możliwości poznawcze i szanse, Śląsk, Katowice, 1999, s. 115; J. Łunarski, Zarządzenie technologiami. Ocena 
i doskonalenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 33–34. 
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stan technologii, jest między innymi jej ocena technologii, prognozowanie technolo-
giczne i foresight technologiczny. Są one bardzo dobrze opisane w literaturze i zdefi-
niowane, sformułowana też jest metodyka ich badań. Podejściem integrującym wyżej 
wymienione narzędzia analizy technologii i jej rozwoju jest Future-oriented Technology 
Analysis (FTA). W literaturze FTA jest przedstawiona jako „parasol”, który obejmuje sze-
reg różnorodnych metod analizy technologii z zakresu prognozowania technologicz-
nego, foresightu technologicznego oraz oceny technologii2. W literaturze krajowej brak 
jest trafnego, powszechnie przyjętego, polskojęzycznego odpowiednika nazwy tej me-
todyki, występuje luka terminologiczna w tym zakresie. Autorka na określenie tego po-
dejścia zaproponowała termin prospektywna analiza technologii (PAT)3. Prospektywna 
analiza technologii pozwala ocenić obecny ich stan, zidentyfikować czynniki sprzyja-
jące ich rozwojowi, zbadać wpływ technologii na otoczenie i wpływ otoczenia na tech-
nologię, a także umożliwia przewidywanie przyszłości rozwoju wdrożonych oraz poja-
wiających się technologii. Istotną zaletą tej koncepcji jest rozpatrywanie technologii  
w różnych horyzontach czasowych. Najczęściej brane są pod uwagę następujące per-
spektywy czasowe: do 5, od 5 do 10 i powyżej 10 lat. Prospektywna analiza technologii 
może być także podstawą podejmowania decyzji w zakresie wyboru technologii o naj-
większym potencjale rozwoju. Mimo tak szerokich możliwości zastosowania koncepcji 
PAT dogłębny przegląd literatury wskazuje, że do tej pory proces prospektywnej analizy 
technologii nie został jednoznacznie zdefiniowany. Zauważalny jest w literaturze pol-
skiej i zagranicznej brak przejrzystych wytycznych, które pozwoliłyby na w pełni prawi-
dłowe i skuteczne zastosowanie tego podejścia. Nie została także opracowana proce-
dura postępowania badawczego – tak jak ma to miejsce w przypadku prognozowania, 
foresightu, czy też oceny technologii. Brak jest również konceptualizacji i operacjonali-
zacji metodyki badawczej. Nie zostały także określone zasady doboru i współdziałania 
metod badawczych na potrzeby prospektywnej analizy technologii. W związku z tym 
niezbędne wydaje się opracowanie referencyjnej metodyki PAT.  

Głównym celem naukowym monografii jest opracowanie referencyjnej metodyki 
prospektywnej analizy technologii, umożliwiającej dostarczenie wiedzy na temat: cech 
charakterystycznych technologii, fazy cyklu życia, w której się ona znajduje, obecnych 

                                                 
2  C. Cagnin i in. (red.), Future-Oriented Technology Analysis. Strategic Intelligence for an Innovative, Econ-

omy Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2008, s. 26; Technology Futures Analysis Methods Working 
Group, Technology futures analysis: Toward integration of the field and new methods, Technological Fore-
casting and Social Change 2004, 71, s. 288, 290. 

3  K. Halicka, Prospektywna analiza technologii, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii 
produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 87. 
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i potencjalnych zastosowań danej technologii oraz niezębnych do rozwoju analizowa-
nych technologii zasobów, a także wpływu technologii na otoczenie. Metodyka powinna 
składać się z opisu etapów, działań i czynności służących przejrzystemu przedstawie-
niu kierunków rozwojowych analizowanych technologii. Powinna także obejmować 
zbiór metod, które mogą być zastosowane w poszczególnych etapach procesu PAT  
i które pozwolą zarysować przyszłość technologii. 

Realizacja celu głównego monografii wiązała się z osiągnięciem celów cząstko-
wych o charakterze poznawczym, metodologicznym oraz aplikacyjnym. Cele cząstkowe 
pracy to: (1) przeprowadzenie krytycznej analizy dorobku naukowego z zakresu analizy 
technologii; (2) dokonanie przeglądu wraz z charakterystyką metod stosowanych  
do analizy technologii; (3) przeprowadzenie przeglądu wraz z charakterystyką koncepcji 
pozwalających na przewidywanie rozwoju technologii; (4) wyłonienie i ocena metod  
o potencjale stosowania w PAT; (5) identyfikacja etapów prospektywnej analizy tech-
nologii (PAT); (6) przyporządkowanie poszczególnym etapom klasy metod PAT;  
(7) przedstawianie zastosowania prospektywnej analizy technologii na przykładzie  
wybranych technologii; (8) zaprezentowanie ścieżek rozwoju wybranej technologii 
(marszruty rozwoju technologii nawierzchni drogowych).  

Monografia składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania oraz aneksu.  
W rozdziale pierwszym zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat analizy tech-

nologii, przytoczono szereg dostępnych w literaturze definicji technologii, podano także 
komponenty technologii. Opisano również wybrane klasyfikacje technologii i istotę ich 
analizy. Przedstawiono mapę podobszarów badawczych związanych z analizą techno-
logii oraz omówiono wybrane metody analizy technologii.  

W rozdziale drugim zaprezentowano usystematyzowany stan wiedzy na temat kon-
cepcji przewidywania rozwoju technologii. Omówiono prognozowanie technologiczne 
jako jedną z pierwszych metod stosowanych na potrzeby analizy technologii. Przedys-
kutowano dostępne w literaturze definicje, przedstawiono przebieg procesu progno-
stycznego, a także zidentyfikowano pewne ograniczenia prognozowania. Następnie opi-
sano foresight technologiczny, podano różnice między foresightem a prognozowaniem, 
omówiono też fazy przebiegu procesu badawczego i wskazano słabości foresightu 
technologicznego. Dalej przedstawiono ocenę technologii i jej rodzaje, a także przebieg 
procesu oceny technologii. W końcowej części rozdziału zaprezentowano genezę pro-
spektywnej analizy technologii jako podejścia integrującego prognozowanie technolo-
giczne, foresight technologiczny i ocenę technologii. Istotnym elementem tego roz-
działu jest porównanie różnych koncepcji przewidywania rozwoju technologii.  
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W rozdziale trzecim przedstawiano wyniki identyfikacji oraz klasyfikacji metod pro-
spektywnej analizy technologii. Katalog metod o potencjale stosowania w PAT zbudo-
wano na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji bezpośredniej. Opisano rezultaty 
eksperckiej oceny tych metod, zaprezentowano wyniki autorskiej klasyfikacji metod pro-
spektywnej analizy technologii i przedstawiono dominujące funkcje realizowane przez 
metody z danej klasy. Istotnym elementem tego rozdziału było zaprezentowanie, w formie 
tabelarycznej, stopnia przydatności metod do realizacji poszczególnych funkcji PAT. 

W czwartym rozdziale omówiono referencyjną metodykę prospektywnej analizy 
technologii. Przedstawiono fazy jej realizacji, przebieg procesu i dobór metod badaw-
czych do poszczególnych faz. Zaprezentowano macierz potencjału zastosowania me-
tod z danej klasy w wybranej fazie PAT. Wskazano także metody o szczególnym poten-
cjale zastosowania. Istotnym elementem tego rozdziału jest przedstawienie schematu 
metodyki prospektywnej analizy technologii. 

W rozdziale piątym opisano zastosowanie metodyki PAT dla wybranych technologii. 
Została ona zastosowana do zidentyfikowania i przedstawienia rozwoju technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce o największym potencjale. Przedstawiono tu cały proces 
prospektywnej analizy technologii nawierzchni drogowych w kraju. Podano schematy 
operacjonalizacji dla każdej z faz procesu PAT. Zaprezentowano portfolio każdej z anali-
zowanych technologii, a także drogę rozwoju wybranej technologii. Sformułowano rów-
nież wnioski oraz rekomendacje z przeprowadzonych analiz.  

Wartościowym elementem niniejszej monografii jest przegląd metod o potencjale 
zastosowania ich w PAT (umieszczony w załączniku 1). Syntetycznie scharakteryzo-
wano 90 metod użytecznych w prospektywnej analizie technologii, podano ich najważ-
niejsze cechy, a także zakres stosowania. Na podkreślenie zasługuje również opraco-
wanie (umieszczone w załączniku 8) kart analizowanych technologii z podstawowymi 
informacjami na ich temat. 

Badania przeprowadzone i przedstawione w niniejszej monografii lokują się w na-
stępujących, zdefiniowanych przez Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii 
Nauk4, obszarach prac naukowo-badawczych w dyscyplinie inżynieria produkcji: zarzą-
dzanie wiedzą produkcyjną (obszar VII), zarządzanie innowacjami (obszar III) oraz pro-
gnozowanie technologiczne (element obszaru VIII). Osiągnięcie postawionego w mono-
grafii celu naukowego, jakim jest opracowanie referencyjnej metodyki prospektywnej 

                                                 
4  Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Istota inżynierii produkcji. Warszawa 2012, s. 6–8, 

[online], dostęp zdalny: www.kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyza.pdf, [data wej-
ścia: 19.02.2016]. 
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analizy technologii, będzie stanowiło istotny wkład w rozwój metodologii badań z za-
kresu zarządzania wiedzą produkcyjną i projektowania i rozwoju innowacyjnych tech-
nologii. 

Wyniki badań przeprowadzonych w monografii mogą być wykorzystywane na eta-
pie przygotowania produkcji, a także organizacji procesów produkcyjnych – obszarów 
stanowiących podstawę inżynierii produkcji. Mogą być też przydatne: projektantom 
technologii, użytkownikom, producentom analizowanych technologii, ale także produ-
centom stosującym analizowane technologie. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

1.1. Pojęcie technologii 
 
Dynamiczny rozwój przemysłu, a także globalizacja przyczyniają się do wykorzystywa-
nia nowych, bardziej sprawnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii. Jednym  
z ważnych czynników świadczących o wartości przedsiębiorstw są posiadane przez nie 
zasoby techniczno-technologiczne, w tym wiedza i innowacje. Zdaniem J. Schumpe-
tera, R. Solowa czy P. Druckera, rozwój postępu technicznego, a w szczególności rozwój 
technologii i ich wdrażanie w procesach wytwórczych stanowią istotną dźwignię kon-
kurencyjności i siłę wiodącą wzrostu gospodarczego oraz rozwoju ekonomicznego5. 
Technologia staje się ważnym komponentem potencjału przedsiębiorstwa oraz całego 
społeczeństwa. Jest czynnikiem rozwoju gospodarki i podmiotów w niej funkcjonują-
cych, a także jednym z podstawowych elementów kultury społeczeństwa6. Zastanawia-
jąc się nad istotą i rolą technologii, należy wziąć pod uwagę fakt, że jest ona współcze-
śnie szeroko wykorzystywana oraz rozpatrywana w różnych dziedzinach życia i obsza-
rach funkcjonowania człowieka.  

                                                 
5  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich 

komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 17; J.A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, 
Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts 1949, s. 68; E. Garfield, Theory of Technology’s 
Role in Ekonomic Growth Brings MIT’s Robert M. Solow the 1987 Nobel Prize in Economic Sciences, Current 
Contents 1988, 17, s. 123. 

6  J. Wiśniewska, K. Janasz, Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organi-
zacjami, Difin, Warszawa 2015, s. 126. 
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W polskiej literaturze przedmiotu toczy się ożywiona dyskusja na temat pojmowa-
nia terminów „technologia” i „technika”, wynikająca przede wszystkim z różnego tłuma-
czenia angielskiego słowa technology7. Zgodnie ze Słownikiem naukowo-technicznym 
angielsko-polskim termin angielski technology oznacza ‘technikę’, a technique – ‘tech-
nologię’8. Z kolei według Wielkiego słownika angielsko-polskiego technology można tłu-
maczyć zarówno jako ‘technika’, ale też jako ‘technologia’9. Uwzględniając publikację 
T.K. Derrego i T.I. Williamsa, należy stwierdzić, że w języku angielskim słowo technology 
oznacza zarówno ‘technologię’, jak i ‘technikę’10. W literaturze polskiej wyraz „technologia” 
występuję w następujących przykładowych powiązaniach: zarządzanie technologiami 
(technology management), kluczowe technologie wspomagające (Key Enabling Technolo-
gies), technologia informacyjna (information technology), nanotechnologie (nanotechno-
logy), biotechnologie (biotechnology), ocena technologii (technology assessment), wywiad 
technologiczny (technology intelligence), foresight technologiczny (technology foresight), 
prognozowanie technologiczne (technology forecasting). W przykładach tych termin tech-
nology rozumiany jest jako technologia. Określenia technika i technologia w języku pol-
skim opisują dwa różne obszary rzeczywistości i dlatego nie jest wskazane zamienne 
używanie tych pojęć. W celu zachowania spójności wypowiedzi, biorąc pod uwagę nie-
jednoznaczne tłumaczenie, a także widoczne w literaturze polskiej rozmywanie granic 
obu tych kategorii oraz uwzględniając publikację T.K. Derrego i T.I. Williamsa, przyjęto 
za równoznaczny angielski termin technology z polskim terminem „technologia”.  

                                                 
7  Z. Łucki, Proszę... nie mówmy „technologia" na technikę!, [online], dostęp zdalny http://www.uci.agh.edu.pl/ 

bip/63/11_63.htm, [data wejścia: 19.02.2016]; J. Wiśniewska, K. Janasz,  op. cit., s. 126. 
8  English-Polish dictionary of science and technology, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009. 
9  Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford, J. Linde-Usiekniewicz (red. nacz.), aut. haseł P. Beręsowicz 

i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 1204. 
10  T.K. Derry, T.I. Williams, A Short History of Technology from the Earliest Times to 1900, Oxford University 

Press, New York 1993, s. 20–32.  
  Technika – pochodzi od greckiego wyrazu techne ‘sztuka, rzemiosło, umiejętność’ i oznacza środki, spo-

soby i czynności wchodzące w zakres działalności ludzkiej związane z wytwarzaniem dóbr material-
nych. Technika to wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transpor-
cie, medycynie itp. oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. Na podstawie: Słownik języka polskiego 
PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2003. 

  Technologia – pochodzi od greckich słów techne ‘sztuka, rzemiosło, umiejętność’ i logos ‘zbiór, rozum, 
nauka’ i jest to metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego oraz dziedzina tech-
niki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów lub przetwarzania surowców.  
Na podstawie: Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; Słownik 
wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
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Zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji 
technologii. Definiowanie tego pojęcia jest niejednoznaczne i zależy od kontekstu,  
w którym jest rozpatrywane. Inne znaczenie ma ten termin podczas wskazywania prio-
rytetowych technologii dla danego kraju bądź regionu, odmienne podczas wytwarzania 
różnych wyrobów za pomocą konkretnych technologii. A jeszcze inaczej termin ten jest 
stosowany do określenia czynności ogólnych, takich jak: technologia pracy twórczej, 
technologia podejmowania decyzji, technologia mowy, czy też technologia smaku.  
Wybrane definicje tego terminu przedstawiono w tabeli 1.1.  

Analiza wybranych definicji pozwala wnioskować, że technologia może być rozpa-
trywana w pięciu zasadniczych aspektach: 

1) obiekty fizyczne i metody ich organizacji – maszyny, urządzenia i wyposażenie 
techniczne będące materialnym przejawem technologii (majątek trwały)11,  
a także metody stosowane w organizacji; 

2) zorganizowana materia nieorganiczna – materialny przejaw ludzkiej wiedzy;  
3) procesy, działania, czynności – przekształcające obiekty i informacje na wej-

ściu (materiały, surowce, półfabrykaty) w obiekty na wyjściu (wyroby) z wyko-
rzystaniem specjalistycznej wiedzy12; 

4) wiedza, umiejętności i kompetencje – niezbędne do zastosowania fizycznych 
obiektów i procesów; 

5) nauka – podstawowe zasady naukowe.  
 

TABELA 1.1. Definicje pojęcia „technologia”  

Definicje technologii Autorzy 

Obiekty fizyczne i metody ich organizacji 

Sprzęt, maszyny, urządzenia wykorzystywane przez człowieka w działalności  
produkcyjnej  

W. Orlikowski1 

Zespół środków materialnych oraz metod stosowanych w organizacji 
L. Białoń,  
T. Obrębski2 

Istotny zasób, który może być wykorzystany do budowy przewagi konkurencyjnej 
M. Torrkeli,  
M. Tuominen3 

Metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego oraz dziedzina 
techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów  
lub przetwarzania surowców 

Słownik  
języka polskiego4  

                                                 
11  W.E. Bijker, T.P. Hughes, T. Pinch, The Social Constriction of Technological systems: New directions in the 

sociology and history of technology, The MIT Press Cambridge, Massachusetts and London 1989, s. 4. 
12  Ibidem. 
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Definicje technologii Autorzy 

Metoda przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne (produkty), a także nauka 
stosowana o procesach tworzenia produktów z materiałów wyjściowych 

Leksykon własności 
przemysłowej  
i intelektualnej5 

Zorganizowana materia nieorganiczna 

Zorganizowana materia nieorganiczna B. Stiegler6 

Zorganizowana materia nieorganiczna – materialny przejaw ludzkiej wiedzy i wynik 
działań organizatorskich, stosowanych do celów praktycznych (w tym zastosowań  
gospodarczych). Może być produktem (rezultat procesu wytwórczego); maszyną, 
urządzeniem, aparaturą (wykorzystywaną w celu wytworzenia produktów);  
komponentem (stanowiącym wkład do procesu produkcyjnego) 

K. Klincewicz,  
A. Manikowski7 

Procesy, działania, czynności 

Łańcuch wartości, ciąg powiązanych ze sobą czynności, realizowanych w ramach  
procesu wytwarzania finalnego produktu 

T. Schlie8 

Ukierunkowany proces wytwarzania potrzebnych produktów i usług, realizowany  
w zhierarchizowanym systemie produkcyjnym o zidentyfikowanych elementach  
i ich powiązaniach, zbudowany dla realizacji tego procesu na podstawie dostępnej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej 

J. Łunarski9 

Usystematyzowane zastosowanie zasad naukowych i wiedzy praktycznej  
do fizycznych faktów i systemów P. Lowe10 

Proces składający się z wielu działań, realizowanych w ściśle określony sposób  
i w określonej kolejności, w wyniku którego następuje przetworzenie dóbr wejściowych  
(surowce, materiały, półfabrykaty) w wyroby gotowe posiadające określone cechy  
i spełniające potrzeby odbiorców 

K. Santarek11 

Proces, który każde przedsiębiorstwo wykorzystuje do przekształcenia wejść  
(pracy, materiałów, kapitału, energii i informacji) w obiekty większej wartości (wyjścia) 

C. Christensen,  
M. Raynor12 

Systematyczne stosowanie naukowej bądź innej wiedzy do zadań praktycznych J.K. Galraith13 

Przetwarzanie w sposób celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne 
(produkty) wraz z wiedzą na ten temat 

Uniwersalny słownik 
języka polskiego14 

Wiedza, umiejętności i kompetencje 

Wiedza niezbędna do wytwarzania dóbr i usług  L. Steele15 

Wiedza, umiejętność i metoda stosowana przez organizację A. Pacey16 

Wiedza stosowana do produktów i procesów produkcji P. Trott17 

Wiedza o rodzajach techniki, metodach, konkurencjach, czynach, nawet wówczas,  
gdy przyczyny ich pracy nie są jeszcze rozpoznane 

N. Rosenberg18 

Stan wiedzy, dotyczący sposobów przekształcania zasobów w rezultaty OECD19 

Zbiór elementów wiedzy praktycznej i teoretycznej, umiejętności jej stosowania (know-how), 
metod, procedur, doświadczeń i urządzeń fizycznych, które wykorzystują tę wiedzę 

G. Dosi20 
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Definicje technologii Autorzy 

Wiedza (zarówno zmaterializowana, jak i niezmaterializowana) umożliwiająca człowiekowi 
celową działalności gospodarczą, polegającą na przetwarzaniu dóbr (przyrody) A.H. Jasiński21 

Teoretyczna i praktyczna wiedza, umiejętność i artefakty, które mogą być zastosowane 
do rozwijania produktów i usług oraz do ich produkcji i dostarczania. Technologia 
może być ucieleśniona w ludziach, materiałach, procesach poznawczych i fizycznych, 
fabrykach, urządzeniach i narzędziach 

R.A. Burgelman,  
M.A. Maidique,  
S.C. Wheelwright22 

Zbiór wiedzy technicznej i umiejętności, które wpływają na ogólną pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa na rynku obecnie oraz w przyszłości 

Technology  
Management Training 
Manual23 

Zbiór potencjału, zasobów fizycznych, umiejętności, wiedzy i organizacji, potrzebnych 
do pomyślnego stworzenia przydatnej usługi lub produktu 

L.M. Branscomb24 

Usystematyzowana praktyczna wiedza, oparta na ekspertyzach i/lub teoriach naukowych, 
poszerzająca zdolności społeczeństwa do wytwarzania dóbr i usług, która jest zawarta  
w zdolnościach produkcyjnych, organizacji lub maszynach 

B. Gendor25 

Zestaw umiejętności w zakresie określonej dyscypliny, które zostały zastosowane  
do danego produktu, usługi, procesu, czy nawet przyczyniły się do stworzenia nowego 
sektora 

G.S. Day,  
P.J.H. Schoemaker26 

Nauka 

Nauka o przetwarzaniu naturalnych zasobów, która całkowicie wyjaśnia w sposób  
zrozumiały, klarowny podjęte działania, ich efekty i przyczyny 

J. Beckmann27 

Zespół nauk podstawowych (fizyka, chemia, logika, matematyka, informatyka i inne), 
których zadaniem jest badanie procesów i środków wytwarzania, wykrywanie  
i formułowanie reguł rządzących tymi procesami oraz opracowanie podstaw  
optymalizacji procesów wytwórczych 

J. Gawlik,  
J. Plichta,  
A. Świć28 

Zespół nauk syntetycznych, których zadaniem i treścią jest badanie procesów  
i środków wytwarzania, wykrywania i formułowania praw i zasad tych procesów  
oraz opracowanie podstaw optymalizacji procesów wytwórczych 

J. Kaczmarek29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 1W. Orlikowski, The duality of technology. Rethinking the concept 
of technology in organizations, Organizations Science 1992, s. 400; 2L. Białoń, T. Obrębski (red.), Nauka i technika 
w rozwoju społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, s. 11; 3M. Torrkeli, M. Tuo-
minen, The contribution of technology selection to core competences, International Journal of Production Eco-
nomics 2002, 77, s. 272; 4Słownik języka polskiego, [online], dostęp zdalny: http://sjp.pwn.pl/szukaj/technolo-
gia.html, [data wejścia: 19.02.2016]; 5Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, [online], dostęp zdalny: 
http://pi.gov.pl/parp/data/leksykon/leksykon.html, [data wejścia: 19.02.2016]; 6B. Stiegler, Technics and Times, 
1. The fault of Epimetheus, Stanford University Press, Stanford 1998, s. 17; 7K. Klincewicz, A. Manikowski, Ocena, 
rankingowanie i selekcja technologii, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2013, s. 22; 8T. Schlie, The contribution of technology to competitive advantage,  
[w:] G. Gaynor (red.), Handbook of Technology Management, McGraw-Hill, New York 1996, s. 7.10–7.11; 9J. Łu-
narski, op. cit., s. 11; 10P. Lowe, op. cit., s. 192–193; J. Łunarski, op. cit., s. 11; 11K. Santarek (red.), Transfer 
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technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008, s. 7; 
12C. Christensen, M. Raynor, The Innovators Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Harvard Busi-
ness School Press, Boston 2003, s. 39; 13J.K. Galbraith, The new industrial state, Boston 1967, Houghton Mifflin, 
s. 12; 14S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; 
15L. Steele, Managing Technology – The Strategic View, McGraw-Hill Book, New York 1989, s. 55; 16A. Pacey, 
The Culture of Technology, Basil Blackwell Publisher Limited, England 1983, s. 6; J. Łunarski, op. cit., s. 11; 
17P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow 2008, s. 17; 18N. Rosen-
berg, Inside the Black Box, Cambridge Unversity Press, Cambridge 1982; 19OECD, Measuring Productivity. Meas-
urement of aggregate and industrial-level productivity growth, Paris 2001, s. 126, [online], dostęp zdalny 
http://www.oecd.org/std/productivity-stats/2352458.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]; 20G. Dosi, Technological 
paradigms and technological trajectories. A suggested interpretation of the determinant and direction of technical 
change, Research Policy 1982, 11, s. 147–162; J. Łunarski, op. cit., s. 11; 21A.H. Jasiński, Innowacje i transfer 
techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 12; K. Klincewicz, A. Manikowski, op. cit., s. 21; 
22R.A. Burgelman, M.A. Maidique, S.C. Wheelwright (red.), Strategic Management of Technology and Innovation, 
third ed., McGraw-Hill, New York 2001, s. 2; K. Klincewicz, A. Manikowski, op. cit., s. 21; 23R. Tavares, A. Avila-
Merino, Technology Management. Training Manual, UNIDO/International Centre for Science and High Technology, 
2008, s. 3; 24L.M. Branscomb, Empowering technology. Implementing a U.S strategy, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts and London 1993, s. 3; K. Klincewicz, A. Manikowski, op. cit., s. 21; 25T.J. Kuehn, A.L. Porter, 
Science, technology, and national policy, Cornell University Press, Ithaca-London 1981, s. 11; K. Klincewicz, 
A. Manikowski, op. cit., s. 20; 26G.S. Day, P.J.H. Schoemaker, R.E. Gunther (red.), Wharton on Managing Emerging 
Technologies, John Wiley & Sons, New York–Toronto 2000, s. 2; 27A.W.M. Meijers (red.), Philosophy of Technol-
ogy and Engineering Sciences, Elsevier B.V., North Holland 2009, s. 180; 28J. Gawlik, J. Plichta, A. Świć, Procesy 
produkcyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 19; 29J. Kaczmarek (red.), Projektowanie 
z technologii maszyn, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001; J. Łunarski, op. cit., s. 11. 
 

Przegląd literatury wskazuje, że technologia może być postrzegana w przedsiębior-
stwie przez pryzmat urządzeń, sprzętu13, a także metod stosowanych w danym przed-
siębiorstwie14. W ten sposób rozpatrują technologię między innymi W. Orlikowski,  
L. Białoń, T. Obrębski oraz M. Torrkeli i M. Tuominen. Autorzy uważają, że może być ona 
produktem – adresowanym do użytkownika końcowego, lub też urządzeniem – wyko-
rzystywanym w celu wytworzenia produktu bądź usługi, lub/i komponentem – elemen-
tem procesu wytwórczego. Natomiast B. Stiegler – bardziej w ujęciu filozoficznym  
– technologię uważa za trzeci rodzaj istnienia, tak zwaną zorganizowaną materię nieor-
ganiczną, funkcjonującą obok bytów organicznych i nieorganicznych15. Z kolei zdaniem 

                                                 
13  W. Orlikowski,  op. cit., s. 398–427. 
14  L. Białoń, T. Obrębski (red.),  op. cit., s. 11; M. Torrkeli, M. Tuominen,  op. cit., s. 272; Słownik języka 

polskiego, [online], dostęp zdalny: http://sjp.pwn.pl/szukaj/technologia.html, [data wejścia: 19.02.2016]. 
15  B. Stiegler,  op. cit., s. 17. 
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J. Łunarskiego16, T. Schlie’a17, K. Santarka18 oraz P. Lowe’a19 technologia to nie tylko 
fizyczne obiekty, ale także szereg działań związanych z wytwarzaniem finalnego pro-
duktu. Czynności te (procesy) są realizowane na podstawie dostępnej wiedzy (naukowej 
i empirycznej) – stanowiącej fundament każdej technologii – niezbędnej do przekształ-
cenia zasobów w rezultaty. Przykładowo L. Steele20, P. Trott21 oraz A. Pacey22 uważają, 
że technologia to wiedza i umiejętności stosowane przez organizację, niezbędne do wy-
twarzania dóbr i usług. Bardziej szczegółowe definicje podają G. Dosi, B. Gendor,  
A.H. Jasiński, R.A. Burgelman, M.A. Maidique oraz S.C. Wheelwright, którzy sugerują, 
że jest to wiedza praktyczna i teoretyczna oraz umiejętności jej stosowania (know-how), 
które mogą być użyte zarówno do produkcji, jak i do rozwijania produktów i usług,  
a także do ich dostarczania klientom finalnym. Technologia może występować w formie 
zmaterializowanej (produkty), jak i niezmaterializowanej (projekty, wyniki badań, tech-
niki) i być wyrażona w surowcach, procesach poznawczych i fizycznych, fabrykach, 
urządzeniach i narzędziach, metodach, procedurach, które wykorzystują tą wiedzę. 
Jeszcze bardziej szczegółowe definicje technologii prezentują J. Kaczmarek23, J. Gaw-
lik, J. Plichta, A. Świć24, którzy uznają, że jest to zespół nauk, których głównym celem 
jest badanie procesów wytwarzania, a także wykrywanie i formułowanie praw rządzą-
cych tymi procesami oraz opracowanie podstaw optymalizacji procesów wytwórczych.  

W literaturze przedmiotu technologia bywa traktowana jako pewnego rodzaju sys-
tem. Zdaniem J. Łunarskiego25, jest to system składający się „z elementów (maszyny  
i urządzenia technologiczne) powiązanych w określony sposób (układami transportowymi, 
informacyjnymi lub innymi)” i realizujących „ściśle określoną funkcję (wytwarzanie plano-
wanych produktów lub usług) i posiadających określone powiązania z otoczeniem”26.  

                                                 
16  J. Łunarski, op. cit., s. 11. 
17  T. Schlie, op. cit., s. 7.10–7.11. 
18  K. Santarek (red.), op. cit., s. 7. 
19  P. Lowe, op. cit., s. 192–193. 
20  L. Steele, op. cit., s. 55. 
21  P. Trott, op. cit., s. 17. 
22  A. Pacey, op. cit., s. 6. 
23  J. Kaczmarek (red.), op. cit., s. 52. 
24  J. Gawlik, J. Plichta, A. Świć, op. cit., s. 19. 
25  J. Łunarski, Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią, Technologia i Automatyzacja 

Montażu 2009, 1, s. 4. 
26  Ibidem. 
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M.N. Sharif również prezentuje technologię jako system, wyróżniając pięć następują-
cych jej komponentów27 (rysunek 1.1): 

1) narzędzia, obiekty fizyczne (technoware) – wyposażenie o charakterze fizycz-
nym (artefakty, narzędzia, sprzęt, maszyny, konstrukcje, materiały, wyposaże-
nie techniczne);  

2) umiejętności (humanware) – doświadczenie, osobiste kwalifikacje, kompeten-
cje nie tylko techniczne, ale i kreatywność, pomysłowość, umiejętność podej-
mowania decyzji;  

3) procedury (orgaware) – metody organizacji, struktury i sposoby systematycz-
nej integracji i koordynacji działań i zasobów; 

4) fakty (infoware) – swoisty system wiedzy na temat wytwarzania (rysunki, sche-
maty, wzory, teorie, parametry techniczne, podręczniki, przewodniki, plany, wy-
kresy, tabele);  

5) cyberprzestrzeń (cysnetware) – przestrzeń wirtualna, wirtualna chmura obli-
czeniowa.  

 

 
RYSUNEK 1.1. Komponenty technologii  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.N. Sharif, Technological innovation…, s. 599. 
                                                 
27  M.N. Sharif, Measurement of technology fo national development, Technological Forecasting and Social 

Change 1986, 29, s. 120; R. Smith, M.N. Sharif, Understanding and acquiring technology assets for global 
competition, Technovation 2007, 27, s. 644; M.N. Sharif, Technological innovation governance for winning 
the future, Technological Forecasting and Social Change 2012, 79, s. 597. 
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Według M.N. Sharifa, kluczowym elementem tego systemu jest humanware, który 
obejmuje zarówno umiejętności techniczne, jak i związane z kreatywnością i sprawnością 
podejmowania decyzji. Bez tego elementu narzędzia, sprzęt, maszyny, konstrukcje, mate-
riały (składowe technoware) stają się bezużyteczne. Umiejętności są również niezbędne 
w trakcie organizacji całego procesu wytwórczego (orgaware). Stosowane są także  
do zbierania i wykorzystania informacji niezbędnych w procesie wytwórczym (inforware).  

Biorąc pod uwagę prezentowane definicje technologii oraz uwzględniając własne 
doświadczenie, zmodyfikowano propozycję M.N. Sharifa i zidentyfikowano siedem na-
stępujących komponentów technologii (rysunek 1.2):  

1) sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenia (hardware) – wyposażenie o charak-
terze fizycznym (produkt – wykorzystywany przez użytkownika końcowego; ma-
szyna, urządzenie – wykorzystywane w celu wytworzenia produktu bądź usługi; 
aparatura badawcza i testowa; komponent – element procesu wytwórczego); 

2) oprogramowanie (software) – programy sterujące pracą sprzętu; 
3) środki łączności i sieci (net) – oprogramowanie i sprzęt umożliwiający swo-

bodny przepływ danych związanych z technologią, a także z całym procesem 
wytwórczym; 

4) procedury (orgaware) – metody, struktury, reguły i sposoby połączenia w ca-
łość działań, zasobów i oprogramowania; 

5) zasoby osobowe, ludzie (humanware) – twórcy i użytkownicy technologii wraz 
z ich umiejętnościami i kompetencjami;  

6) baza danych (database) – zbiór danych i informacji dotyczących danej technologii; 
7) przestrzeń wirtualna (virtual space). 
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RYSUNEK 1.2. Rozszerzenie komponentów technologii  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że prowadzony w li-
teraturze dyskurs dotyczący definicji technologii przyczynił się do znacznego poszerze-
nia znaczenia tego terminu i wymusił interdyscyplinarne i wielowarstwowe podejście  
do tego zagadnienia. Zdaniem K.E. Weicka, technologia „dopuszcza wiele możliwych 
lub akceptowalnych interpretacji i dlatego może być ezoteryczna, stanowiąca źródło 
niepowodzeń, niepewna, kompleksowa i zawiła”28. Technologia jest pewnego rodzaju 
połączeniem odkryć, zasad naukowych, zebranych danych i doświadczenia w procesie 
wytwarzania dóbr użytecznych niezbędnych dla poszczególnych osób i społeczeństw. 
Wzorując się na definicji J. Łunarskiego oraz K. Santarka, na potrzeby dalszych analiz 
przyjęto, że technologia to proces polegający na przetwarzaniu w sposób celowy i eko-
nomicznie uzasadniony dóbr naturalnych, wyrobów i informacji w dobra użyteczne 
(produkty) wraz z wiedzą na ten temat.  
 
 
                                                 
28  K.E. Wieck, Technology as equivoque: Sensemaking in new technologies, [w:] I. McLoughlin, D. Preece, 

P. Dawson, Technology, Organizations and Innovation: Theories, Concepts and Paradigms. t. 2, Routledge, 
London and New York 2000, s. 789. 
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1.2. Wybrane klasyfikacje technologii 
 
Złożoność i wielowarstwowość technologii (rysunek 1.2) powoduje trudności w jej kla-
syfikacji. W literaturze przedmiotu występują różne kryteria klasyfikacji technologii. 
Przykładowo, biorąc pod uwagę końcowy efekt procesu przetwarzania dóbr naturalnych 
w dobra użyteczne, można wyróżnić technologie materialne – związane z wyrobem czy 
też urządzeniem technologicznym i niematerialne – dotyczące zagadnień organizacyj-
nych i społecznych wspierających technologie materialne. Z kolei analizując technolo-
gie pod kątem obszaru zastosowań, można wyłonić technologie produktowe, oferujące 
wcześniej niedostępne funkcje czy też korzyści danego produktu, oraz procesowe  
– związane z metodami wytwarzania produktów. Uwzględniając zakres zastosowania, 
można wyłonić technologie ogólne (uniwersalne), mające zastosowanie w wielu obsza-
rach, a także technologie szczegółowe (specjalistyczne) – stosowane w wąskim obsza-
rze. Można również wyróżnić technologie główne i wspomagające. Pierwsze z wymie-
nionych są fundamentem wytwarzania konkretnych wyrobów, często też są związane  
z kluczowymi kompetencjami przedsiębiorstwa. Natomiast technologie wspomagające 
usprawniają funkcjonowanie technologii głównych. Mogą być również uznane za po-
boczne z uwagi na fakt, że nie są jednak bezpośrednio związane z istotnymi obszarami 
działalności przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę zakres udoskonalenia, należy wyłonić 
technologie nowe, udoskonalone oraz przestarzałe. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, nowe technologie 
definiuje się jako „technologie w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi ba-
dawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), lub nieopa-
tentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco 
ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż  
5 lat”29. Technologie udoskonalone to takie, które umożliwiają ulepszenie stosowanych 
już wcześniej rozwiązań. Ten rodzaj technologii ułatwia między innymi polepszenie ce-
chy, jakości, właściwości już istniejącego produktu w celu stworzenia handlowo pożą-
danej przewagi (w zakresie na przykład ceny, wygody obsługi, prostoty, niezawodności, 
wydajności, bezpieczeństwa)30. Technologie umożliwiają również modyfikację procesu 

                                                 
29  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, poz. 1710, 
rozdz. 1, art. 2.1, pkt 9. 

30  A. Moczała, Zarządzanie innowacjami. Narzędzia innowatyki. Transfer technologii. Zarządzanie technolo-
gią, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bilesko-Biała 2005, s. 18. 
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lub systemu wytwarzania w celu osiągnięcia pewnych korzyści lub przewagi konkuren-
cyjnej, na przykład oczyszczanie spalin samochodowych, poprawa bezpieczeństwa,  
miniaturyzacja31. Natomiast technologie przestarzałe posiadają słabsze parametry niż 
technologie alternatywne. 

Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano różnego rodzaju klasy techno-
logii. W przypadku niektórych klas zaproponowano kryterium ich podziału. Najczęściej 
występujące klasyfikacje i typologie technologii zaprezentowano w tabeli 1.2. 
 
TABELA 1.2. Wybrane klasyfikacje i typologie technologii 

Kryterium Rodzaj Charakterystyka 

Klasyfikacje 

Rezultat 
materialnea związane z wyrobami fizycznymi, urządzeniami 

niematerialnea związane z aspektami organizacyjnymi i społecznymi  

Obszar  
zastosowania 

produktoweb 
dotyczące wytworzonego produktu, jego cech charakte-
rystycznych, zastosowań i funkcji; pozwalające zaofero-
wać niedostępne wcześniej funkcje i korzyści 

procesoweb 
związane ze sposobem wytwarzania produktu  
lub usługi 

Zakres  
zastosowania 

ogólne (uniwersalne)c stosowane w szerokim zakresie 

szczegółowe  
(specjalistyczne)c 

stosowane w wąskim, przypisanym do konkretnych  
zadań obszarze  

Rola w procesie  
wytwarzania 

głównec 
stanowiące podstawę wytwarzania konkretnych  
wyrobów 

wspomagającec 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie głównych 
technologii  

Znaczenie  
dla przedsiębiorstwa 

związane z kluczowymi  
kompetencjamib 

związane ze strategicznymi obszarami działalności  
przedsiębiorstwa 

poboczneb 
niezwiązane z istotnymi obszarami działalności  
przedsiębiorstwa 

Współpraca 
systemowe/zintegrowanea stanowiące połączenia urządzeń, sieci  

zindywidualizowanea dotyczące odrębnych procesów 

Współzależność 
komplementarneb będące uzupełnieniem już istniejących technologii 

substytucyjneb będące alternatywą wobec istniejących technologii 

                                                 
31  Ibidem. 
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Kryterium Rodzaj Charakterystyka 

Zakres  
udoskonaleń 

nowed 
umożliwiające wytwarzanie nowych lub znacząco  
ulepszonych towarów, procesów lub usług;  
niestosowane na świecie dłużej niż 5 lat 

udoskonaloneb 
wprowadzające modernizację w znanych wcześniej  
rozwiązaniach 

przestarzałeb 
tracące swoją atrakcyjność w wyniku pojawiania się  
alternatywnych, lepszych rozwiązań  

Typologie 

Możliwości  
osiągania przewagi 
konkurencyjnej 

krytycznee 
wpływające bezpośrednio na pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa; pozwalające zdobyć lepszą pozycję 
niż konkurenci 

wspierającee 

wspomagające przedsiębiorstwo w jego działalności; 
niewpływające bezpośrednio na poprawę konkurencyj-
ności; umożliwiające zachowanie dotychczasowej  
pozycji przedsiębiorstwa 

strategicznee 
generujące możliwości podniesienia konkurencyjności 
w przyszłości  

Możliwości  
osiągania przewagi 
konkurencyjnej 

bazowe  
(podstawowe, dojrzałe)f 

powszechnie stosowane; szeroko rozpowszechnione  
w przemyśle; stanowiące podstawę działalności  
i funkcjonowania wielu przedsiębiorstw 

kluczowef 

decydujące o przewadze konkurencyjnej przedsiębior-
stwa; wyznaczające kierunek rozwoju przedsiębiorstw; 
umożliwiające jakościowe i produktywne wytwarzanie; 
wykorzystujące racjonalnie zasoby; posiadające  
zoptymalizowane parametry 

nadające tempo  
(postępujące, kroczące)f 

we wczesnym stadium rozwoju; nieupowszechnione  
na większą skalę; nieobjęte prawem własności;  
umożliwiające zapewnienie przewagi konkurencyjnej  
w przyszłości 

wschodzące  
(wyłaniające się,  
embrionalne)f 

znajdujące się we wczesnych stadiach badawczych; 
wymagające długiego, kosztownego i ryzykownego  
procesu rozwoju i dopracowania potwierdzającego ich 
przydatność 

Źródło: opracowanie własne: aJ. Łunarski, op. cit., s. 16; bJ. Wiśniewska, K. Janasz, op. cit., s. 131; cJ. Łunarski, 
op. cit., s. 16; J. Wiśniewska, K. Janasz, op. cit., s. 131; dObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej, poz. 1710, rozdz. 1, art. 2.1, pkt 9; eA.H. Molina, Understanding the role of 
the technical in the build-up of sociotechnical constituencies, Technovation 1999, 19, s. 4. za R.C. Whelan, How 
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to prioritise R&D. Proceedings of the Conference on the State of the Art in R&D Management. Manchester-
Business School, Manchester, 11–13 July 1988; fR.A. Goodman, M.W. Lawless, Technology and Strategy, Con-
ceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, New York Oxford 1994, s. 130–131; G. Gieraszewska, 
B. Olszewska, J. Skonieczny, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2013, s. 169; K. Klincewicz, Zarządzanie technologiami. Przypadek niebieskiego lasera, Wydawnictwo Na-
ukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 41; J. Łunarski, op. cit., s. 28–29; K. San-
tarek (red.), op. cit., s. 96–97; G. Stonehouse i in., Globalizacja: strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 
2001, s. 184. 
 

Analizując informacje przedstawione w tabeli 1.2, można również zauważyć,  
że dwie z przedstawionych typologii różnicują technologie pod kątem stopnia oddziały-
wania na konkurencyjność stosujących je przedsiębiorstw. Klasyfikacje te segregują 
technologie, uwzględniając możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez 
przedsiębiorstwo wykorzystujące, lub też produkujące dane technologie. Zgodnie  
z trzystopniową klasyfikacją zaproponowaną przez R.C. Whelana można wyróżnić tech-
nologie krytyczne, wspierające i strategiczne32. Pierwsze z wymienionych dotyczą głów-
nych, wyróżniających się technologii i wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa. 
Z kolei technologie wspierające bezpośrednio nie przyczyniają się do poprawy konku-
rencyjności przedsiębiorstwa, ale umożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie. Ostat-
nie z wymienionych technologii – będące na początkowym etapie rozwoju – pozwalają 
podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa w przyszłości. Natomiast biorąc pod 
uwagę czterostopniowy podział zaproponowany przez przedsiębiorstwo konsultingowe 
A.D. Little, należy wymienić technologie bazowe (podstawowe, dojrzałe), kluczowe, na-
dające tempo (postępujące, kroczące), wschodzące (embrionalne, wyłaniające się)33. 
Technologie bazowe są szeroko stosowane w przemyśle, często stanowią podstawę 
działalności wielu przedsiębiorstw. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizacji, nie oferują jednak znacznej przewagi konkurencyjnej. Z kolei technologie 
kluczowe zazwyczaj zapewniają bogatszą ofertę, wyższą jakość produktów, większą 
wydajność czy niższe koszty. Są to więc te technologie, które decydują o przewadze 
konkurencyjnej. Technologie nadające tempo są we wczesnym stadium rozwoju i mogą 
zapewnić przewagę konkurencyjną dopiero w przyszłości. Natomiast technologie 
wschodzące wymagają długiego, kosztownego i często ryzykownego procesu rozwoju  

                                                 
32  A.H. Molina,  op. cit., s. 4.  
33  R.A. Goodman, M.W. Lawless,  op. cit., s. 130–131; I. Durlik, K. Santarek, Inżynieria zarządzania III, Nau-

kowe, techniczne i inwestycje przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki, C.H. Beck, Warszawa 
2016, s. 177–179. 
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i ulepszania. Mogą one przynieść znaczną przewagę konkurencyjną w bliżej nieokreślo-
nej przyszłości. 

Oprócz wymienionych w tabeli 1.2 klas technologii można również wyłonić klasy  
– nie tyle samych technologii, co obszarów ich stosowania. Według opinii J. Łunar-
skiego „w praktyce stosowane są różnorodne klasyfikacje wskazujące bezpośrednio lub 
pośrednio na wyroby, dziedziny działalności lub wynalazki, które z kolei wskazują  
na związane z nimi technologie”34. Wymienia on takie klasyfikacje, jak: Europejska Kla-
syfikacja Działalności (EKD), międzynarodowa klasyfikacja patentowa, klasyfikacja 
dziedzin działalności normalizacyjnej wskazująca na główne kierunki działań zawiąza-
nych z określonymi technologiami czy klasyfikacja oparta na słowach kluczowych  
– zalecana w pracach B+R i działalności gospodarczej35. Uzupełniono te klasyfikacje o: 

1) podział na technologie36: 
a) systemowe – tworzące ramy rozwoju społeczno-technologicznego i obej-

mujące nauki społeczne, humanistyczne i kognitywne, 
b) transwersalne – obejmujące bio- i nanotechnologię, technologie informa-

cyjne i wytwórczość, stanowiące bazę technologiczną dla kolejnej grupy, 
c) sektorowe – obejmujące rolnictwo, energię, transport, środowisko, opiekę 

zdrowotną, bezpieczeństwo i usługi; 
2) klasyfikację na podstawie podręcznika Frascati37: 

a) nauki przyrodnicze, 
b) nauki inżynieryjne i techniczne, 
c) nauki medyczne i nauki o zdrowiu, 
d) nauki rolnicze, 
e) nauki społeczne, 
f) nauki humanistyczne; 

3) klasyfikację NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans 
la Communauté Européenne) – Statystyczną Klasyfikację Działalności Gospo-
darczej w Unii Europejskiej, będącą europejskim odpowiednikiem Polskiej Kla-
syfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) i obejmującą 17 sekcji. 

                                                 
34  J. Łunarski, op. cit., s. 16. 
35  Ibidem, s. 16–20. 
36  A. Rogut, B. Piasecki: Delphi. Technologie przyszłości, SWSPiZ, Łódź 2008, s. 23–24, za: European Com-

mission, Creative system disruption: towards a research strategy beyond Lisbon. Key Technologies expert 
group, Brussels 2006, s. 20. 

37  OECD, Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej, Paryż 2002.  
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W literaturze przedmiotu występuje również podział technologii ze względu na: ro-
dzaj otrzymanych wyrobów (technologia papieru, technologia budowy maszyn), rodzaj 
przetwarzanego materiału (technologia drewna) oraz stosowaną metodę (technologia 
chemiczna, technologia mechaniczna)38. 

Literatura przedmiotu wskazuje, że technologie są stosowane w różnych dziedzi-
nach życia i stanowią podstawę wzrostu produktywności i budowania konkurencyjności 
przedsiębiorstw39. Istotnym problemem – z którym muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, 
decydenci polityczni – jest wybór technologii, które powinny być brane pod uwagę  
w rozwoju przedsiębiorstwa czy też gospodarki regionalnej i krajowej w przyszłości. 
Trudność sprawia również sposób obiektywnej oceny technologii, uwzględniający za-
równo pożytek inwestorów, jak i społeczną akceptację40. W rozwiązywaniu tego typu 
zagadnień pomocne są metody analizy technologii.  
 
 

1.3. Istota analizy technologii 
 
Innowacyjne technologie w coraz większym stopniu decydują o przewadze konkurencyj-
nej przedsiębiorstw. Stanowią również podstawę nowoczesnych procesów wytwórczych, 
umożliwiających spełnienie potrzeb społeczeństwa. Świadomość potrzeby rozwoju tech-
nologii stała się powszechna, o czym świadczą programy międzynarodowe i krajowe 
wspierające rozwój technologii, działalność placówek naukowo-badawczych i badawczo- 
-rozwojowych. Przykładowo w Programie Ramowym Badań i Innowacji (2014–2020)  
Horyzont 2020 przeznaczono znaczne środki finansowe ukierunkowane na doskonale-
nie i rozwój istniejących technologii lub/i opracowanie nowych. W sytuacji rosnącego 
zapotrzebowania na innowacyjne technologie i szerokiego rynku obrotu technologiami 
konieczne wydaje się stosowanie specyficznych metod, umożliwiających efektywną 
analizę technologii.  
 
  

                                                 
38  J. Nazarko, A. Magruk (red.), Kluczowe nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego, Roz-

prawy Naukowe nr 243, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 
Białystok 2013, s. 9. 

39  J. Łunarski, op. cit., s. 52. 
40  Ibidem. 
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1.3.1. Pojęcie analizy technologii 
W literaturze, zarówno krajowej jak i zagranicznej, nie została podana jednoznaczna de-
finicja analizy technologii. Zauważono, że najczęściej analiza technologii rozumiana 
jest jako badanie/rozpatrywanie technologii z uwzględnieniem czynników ekonomicz-
nych, technicznych, społecznych oraz ekologicznych41. Przedmiotem analiz mogą być 
zarówno pojedyncze technologie, jak i grupy technologii42. Celem analizy technologii 
stają się między innymi43:  

1) charakteryzowanie i badanie stosowanych technologii, wyznaczanie stopnia 
stosowania możliwości (potencjału) technologii; 

2) przewidywanie rozwoju technologii stosowanych, jak i technologii nowych, 
które mogą okazać się niezbędne w przyszłości;  

3) wyznaczanie kosztu i wartości dodanej dla stosowanych technologii; 
4) rozpoznanie mocnych i słabych stron działań technologicznych przedsiębiorstwa; 
5) zrozumienie zagrożeń i możliwości dla biznesu i technologii;  
6) sprecyzowanie kierunku i wielkość niezbędnych zmian w przedsiębiorstwie; 
7) wyznaczanie możliwości podwyższenia przewagi konkurencyjnej przez przed-

siębiorstwa poprzez odpowiednie wykorzystywanie stosowanych technologii; 
8) wskazywanie dostępnych technologii, które przedsiębiorstwo mogłoby stoso-

wać, w celu udoskonalenia swoich produktów i procesów; 
9) wyznaczanie efektów wdrożenia nowych technologii wraz z ich oddziaływa-

niem na wartość dodaną;  
10) określanie możliwości technologicznych dostępnych w przedsiębiorstwie.  
Analiza technologii może być przydatna w trakcie:  
1) eksploatacji posiadanych przez przedsiębiorstwo technologii;  
2) pozyskiwania nowych technologii, które pozwoliłyby poprawić konkurencyj-

ność przedsiębiorstwa lub nie dopuścić do jej pogorszenia;  
3) wymiany stosowanych już technologii i wprowadzania na ich miejsce nowych, 

potrzebnych technologii;  
4) wyboru najkorzystniejszej technologii.  

                                                 
41  S.A.W. Drew, Building technology foresight: using scenarios to embrace inno-vation, European Journal of 

Innovation Management 2006, 9 (3), s. 241; K. Halicka, Prospektywna analiza…, s. 95; M. Karczewska,  
op. cit., s. 130; Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,  op. cit., s. 7.  

42  K. Santarek (red.),  op. cit., s. 19. 
43  L. Carlson,  op. cit., s. 51; M. Karczewska,  op. cit., s. 130; P. Lowe,  op. cit., s. 115; J. Łunarski, op. cit., 

s. 33–34; M. Pretorius, G. de Wet, A model for the assessment of new technology for the manufacturing 
enterprice, Technovation 2000, 20, s. 8; K. Santarek (red.),  op. cit., s. 20. 
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W celu identyfikacji podobszarów, a także określenia powiązań pomiędzy dotych-
czas realizowanymi badaniami dotyczącymi analizy technologii, przeprowadzono  
obszerną analizę bibliometryczną. Początkowo oceniono dynamikę zmian liczby publi-
kacji w badanym okresie. Następnie do identyfikacji obszarów badawczych dotyczą-
cych analizy technologii zastosowano metodę współwystępowania słów (co-word ana-
lysis) oraz ich grupowania (cluster analysis). Dokonano przeglądu publikacji w bazie 
Scopus. Wybór bazy bibliograficznej został podyktowany jej obszernością i dostępno-
ścią. Przeszukiwania bazy przeprowadzono z zastosowaniem sformułowania techno-
logy analysis, zawartego w słowach kluczowych, tytułach oraz streszczeniach.  

W przeciągu ostatnich trzydziestu lat (od 1985 do 2015 roku) powstało 954 publi-
kacji indeksowanych w bazie Scopus, w tym 494 artykuły, 455 publikacji konferencyj-
nych (confernece paper) oraz 5 książek zawierających wyrażenie technology analysis  
w przeszukiwanych polach. Liczbę publikacji znajdujących się w bazie Scopus, a doty-
czących analizy technologii, zilustrowano na rysunku 1.3. Analizując rysunek 1.3, 
można zaważyć, że początkowo – przez pierwszych dwadzieścia lat – zainteresowanie 
tą problematyką nie było znaczące. Do 2005 roku publikowano rocznie nie więcej niż 20 
artykułów z tego zakresu. Dopiero od 2005 roku wyraźnie zwiększa się zainteresowanie, 
odzwierciedlone liczbą publikacji w bazie Scopus, problematyką analizy technologii.  

 

 
RYSUNEK 1.3. Liczba publikacji w bazie Scopus w latach 1985–2015 dotyczących analizy technologii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyszukiwania w bazie Scopus sformułowania technology analysis 
w tytule lub abstrakcie, lub w słowach kluczowych artykułu, [data wejścia: 19.02.2016]. 
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Największa liczba publikacji dotyczących analizy technologii została wydana  
w takich czasopismach, jak: „Advanced Materials Research” (35 artykułów), „Applied Me-
chanics and Materials” (34 artykuły), „Proceedings of SPIE the International Society for 
Optical Engineering” (18 artykułów) oraz „Technological Forecasting and Social Change” 
(16 artykułów) i „Technology Analysis and Strategic Management” (11 artykułów).  

Zidentyfikowane publikacje poddano analizie pod względem obszarów badawczych 
(subject area), (rysunek 1.4). Ponad połowa zidentyfikowanych publikacji dotyczy za-
gadnień inżynierii. Niejednokrotnie jest w nich poruszany problem identyfikacji, mody-
fikacji oraz utrzymania zastosowanych przez przedsiębiorstwo kluczowych – przyno-
szących zyski – technologii. Pozostałe artykuły dotyczyły takich dyscyplin, jak: medy-
cyna, biochemia, genetyka i biologia, fizyka i astronomia, matematyka.  

 

 
RYSUNEK 1.4. Podział publikacji pod względem tematyki poruszanej w zidentyfikowanych artykułach  

Źródło: opracowanie własne na podstawie rekordów z bazy Scopus, [data wejścia: 19.02.2016]. 
 
Ostatnim etapem przeprowadzonej analizy bibliometrycznej była ocena współwy-

stępowania słów i ich współklasyfikacji. Zastosowano metodę analizy współwystępo-
wania słów, która jest oparta na zliczaniu pojawiającej się w analizowanym tekście se-
kwencji słów. Zgodnie z tym podejściem współwystępowanie słów może sygnalizować 
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między innymi istnienie podobszarów badawczych. Pozwala również identyfikować 
przesłanki wytyczające kierunki dalszego rozwoju danego obszaru badawczego. Stosu-
jąc oprogramowanie VOSviewer, sporządzono mapę bibliometryczną, będącą wizuali-
zacją wyników przeprowadzonych analiz współwystępowania wyrazów. Liczba wystę-
powania danego wyrazu jest odzwierciedlona wielkością kół, a odległość pomiędzy ko-
łami jest uzależniona od liczby współwystępowania44. Wyniki analizy artykułów z bazy 
Scopus przedstawiono na rysunku 1.5. 

 
RYSUNEK 1.5. Mapa podobszarów badawczych związanych z analizą technologii 

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem oprogramowania VOSviewer.  
 
Przeprowadzona analiza współwystępowania słów pozwoliła na wyłonienie trzech 

klastrów – podobszarów badawczych odnoszących się do problematyki analizy tech-
nologii. Dokonując analizy poszczególnych klastrów, zaproponowano następujące ich 
nazwanie: (1) potencjału, (2) charakteru oraz (3) metodologii. Dwa pierwsze podobszary 
dotyczą możliwości, a także rodzaju analizowanych technologii, trzeci odnosi się  
do metod stosowanych do ich analizy. Analizując pierwszy klaster, można zauważyć,  
że metody analizy technologii stosowane są do zarządzania technologiami (technology 
management), przewidywania rozwoju technologii (technology developmet), budowania 

                                                 
44  M.D. Dobrzyński, K. Dziekoński, A. Jurczuk, Analiza bibliometryczna artykułów w „Gospodarce Materiało-

wej i Logistyce” z lat 2010–2012, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2013, 12, s. 26. 
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strategii organizacji (strategy), podejmowania decyzji (decision making), w procesach 
tworzenia (construction technology), czy też wymiany technologii (technological 
change). Kolejny podobszar badawczy związany jest z rodzajami analizowanych tech-
nologii. Analizując ten klaster, można zauważyć, że najczęściej analizowane technolo-
gie związane są z obszarami nanotechnologii (nanotechnology), produkcji (production, 
manufacturing), czy też odnawialnych źródeł energii (renewable energy, cell, batteries, 
CO2 emission, bateriess, solar power, smart wind), a także z przetwórstwem przemysło-
wym (industrial processing) oraz technologiami 3D (3-d printing). Obiektem analiz są 
nowe technologie (new technology, prototype), technologie wyłaniające się (emergining) 
oraz alternatywne (alternative technology). Trzeci podobszar dotyczy metod i koncepcji 
analizy technologii.  

Technologia może być rozpatrywana w różnych perspektywach czasowych. Może 
być analizowany zarówno jej stan bieżący, jak i przyszłe możliwe do zaobserwowania 
stany45. Spostrzeżenie to potwierdzają również wnioski powstałe z analizy klastra 3. 
Rozpatrując go, można wyłonić trzy grupy metod i koncepcji stosowanych do analizy 
technologii. Pierwszą grupę – zaznaczoną jako 3a na rysunku 1.5 – stanowią metody 
stosowane do analizy bieżącego stanu technologii (TRL, analytic hierarchy process, life 
cycle, key technologies). Można wyróżnić także koncepcje (na rysunku oznaczone jako 
3b) stosowane do przewidywania rozwoju technologii, takie jak: ocena technologii 
(technology assessment), prognozowanie technologiczne (forecasting, technology),  
foresight technologiczny (foresight, technology foresight), a także future-oriented tech-
nology analysis. Pozostałe metody (najliczniejsza grupa) stanowią metody pomocnicze 
i są one stosowane zarówno do przewidywania rozwoju technologii, jak i analizy jej 
stanu bieżącego. Wśród tych metod należy wymienić między innymi przegląd literatury 
(literature review), bibliometrę (bibliometrics), analizę patenetową (patent analysis), ana-
lizę SWOT, tech mining, metody statystyczne (statistical analysis, statistic), czy też me-
todę granicznej analizy danych (data envelopment analysis, DEA), data mining oraz mo-
delownie (modeling) i symulacje (simulation). Wybrane koncepcje i metody analizy tech-
nologii przedstawiono w tabeli 1.3.  

 
  

                                                 
45  A.E. Gudanowska, Jak analizować technologie? Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki analizy techno-

logii, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarzą-
dzania Produkcją, Opole 2014, s. 133; J. Łunarski, op. cit., s. 33.  
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TABELA 1.3. Wybrane metody i koncepcje analizy technologii 

Rodzaj analizy Główne metody i koncepcje Wybrane metody pomocnicze 

Stan obecny  
technologii 

 indeks gotowości technologicznej 
(technology readiness level)  

 analiza życia technologii  
(life cycle technology), analiza krzywej S 
(technology S-curves) 

 kluczowe technologie  
(key technologies) 

 proces analitycznej hierarchizacji  
(analytic hierarchy process – AHP) 

 analiza bibliometryczna (bibliometric) 
 analiza patentowa (patent analysis) 
 analiza statystyczna (statistical analysis) 
 analiza SWOT 
 analiza zysków i strat  

(cost-benefit analysis) 
 ankieta (survey) 
 metoda delficka (Delphi) 
 mapowanie technologii  

(technology mapping) 
 marszruty rozwoju technologii  

(technology roadmapping) 
 metoda granicznej analizy danych data 

(DEA) 
 modelowanie (modeling) 
 obserwacja technologiczna  

(technology watch) 
 panele eksperckie (expert panels) 
 przegląd literatury (literature review) 
 scenariusze (scenarios) 
 symulacje (simulation) 
 tech mininig 
 teoria rozwiązywania innowacyjnych 

zagadnień (TRIZ) 
 warsztaty (workshops) 

Stan przyszły  
technologii 
(przewidywanie  
rozwoju technologii) 

 ocena technologii  
(technology assessment)  

 prognozowanie technologiczne  
(forecasting technology) 

 foresight technologiczny  
(technology foresight) 

 future-oriented technology analysis  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wymienione w tabeli 1.3 metody i koncepcje, pozwalające na analizę technologii, 
często w zakresie metodycznym wykazują pewną zgodność. Jednak nie są to metody 
tożsame, a każda z nich pełni często oddzielną rolę i niejednokrotnie uzupełnia pozo-
stałe. Zaprezentowanie wszystkich zidentyfikowanych metod i koncepcji analizy tech-
nologii znacząco wykracza poza zakres niniejszej monografii. W podrozdziale 1.3.2  
zostaną zaprezentowane tylko najczęściej stosowane i najbardziej przydatne metody 
analizy stanu bieżącego technologii. Natomiast w rozdziale 2 zostaną przedstawione 
najważniejsze – zadaniem autorki – koncepcje pozwalające na przewidywanie przy-
szłego stanu technologii.  
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1.3.2. Wybrane metody analizy stanu bieżącego technologii 
Ze względu na złożoność i przede wszystkim tempo zmian technologicznych na rynku 
globalnym analiza technologii jest trudna. Według P. Lowe’a, proces ten należy podzie-
lić na dwa etapy: przegląd i audyt wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo technolo-
gii oraz porównanie technologii używanych w przedsiębiorstwie z technologiami uwa-
żanymi za najlepsze w badanej gałęzi przemysłu46. Lowe proponuje, aby zespół doko-
nujący takiego badania – składający się z głównego inżyniera jednostki produkcyjnej, 
dyrektora do spraw badań oraz specjalisty od planowania – ściśle współpracował z dy-
rekcją oraz kierującymi produkcją. Według K. Santarka, analiza technologii związana 
jest ściśle z opracowaniem strategii technologicznej, stanowiącej integralną część stra-
tegii ogólnej przedsiębiorstwa47. Istotnym elementem budowy strategii jest audyt tech-
nologiczny, który powinien składać się z trzech etapów. Początkowo należy ocenić 
obecny stopnień wykorzystania możliwości posiadanych technologii (maszyn i urzą-
dzeń technologicznych), następnie poddać ocenie ewentualne możliwości wykorzysta-
nia posiadanego wyposażenia i sporządzić plan modernizacji i odnowy technologicznej 
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem najnowocześniejszego, dostępnego na rynku wypo-
sażenia technologicznego48.  

Łunarski również dochodzi do wniosku, że analiza technologii jest niezbędnym ele-
mentem budowania strategii technologicznej. Uważa on, że w trakcie analizy technolo-
gii należy uwzględnić między innymi49: poziom nowoczesności rozwiązań poszczegól-
nych maszyn i urządzeń technologicznych, poziom zautomatyzowania poszczególnych 
funkcji urządzeń technologicznych i ich wpływ na wydajność i produktywność, nieza-
wodność pracy urządzeń technologicznych, łatwość obsługi, konserwacji oraz stopień 
zużycia eksploatacyjnego.  

Przeprowadzony przegląd literatury wskazuje, że do analizy technologii w kontek-
ście jej bieżącego stanu najczęściej stosowane są następujące metody: poziom goto-
wości technologicznej (technology readiness level), analiza krzywej S (technology  
S-curves), proces analitycznej hierarchizacji (analytic hierarchy process AHP) oraz  
kluczowe technologie (key technologies).  

                                                 
46  P. Lowe,  op. cit., s. 115. 
47  K. Santarek (red.),  op. cit., s. 19. 
48  Ibidem, s. 19–20. 
49  J. Łunarski, op. cit., s. 34–35. 
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Jedną z szeroko stosowanych metod, które mogą być stosowane do oceny i analizy 
bieżącego stanu technologii, jest poziom gotowości technologicznej50. Jego istotą jest 
ocena poziomu rozwoju technologii, według jednolitej skali dla wszystkich analizowa-
nych technologii, pod kątem ograniczenia ryzyka niepowodzenia jej dalszego rozwoju. 
Najczęściej wyróżnia się dziewięć poziomów gotowości technologii, numerowanych  
od TRL 1 (najniższy poziom rozwoju technologii) do TRL 9 (najwyższy poziom rozwoju 
technologii)51. Poszczególne poziomy gotowości technologicznej zostały scharaktery-
zowane w tabeli 1.4.  
 
TABELA 1.4. Definicja i charakterystyka poziomów gotowości technologicznej  

Symbol Definicja Charakterystyka poziomu 

TRL 1 
Zaobserwowano i opisano 
podstawowe zasady zjawiska 

 rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników 
w przyszłych zastosowaniach w określonych branżach 

 przeprowadzone badania najczęściej dotyczą podstawowych 
właściwościami technologii 

TRL 2 Określono koncepcję technologii 
lub/i jej przyszłe zastosowanie 

 poszukiwanie, oparte na przewidywaniach potencjalnego  
zastosowania technologii wraz z oszacowaniem korzyści  
z rozwoju nowej technologii 

 na tym poziomie gotowości technologii potencjalne jej zastosowania 
mają charakter spekulatywny, nie są poparte doświadczeniami  
lub dokładnymi analizami potwierdzającymi przypuszczenia 

TRL 3 

Potwierdzono analitycznie  
i eksperymentalnie kluczowe 
funkcje lub/i koncepcję  
technologii 

 realizacja procesu badawczo-rozwojowego, obejmującego  
zarówno opracowania analityczne w celu opisania technologii  
w odpowiednim kontekście, jak też badania bądź testy laboratoryjne 
prowadzone w celu zweryfikowania modeli analitycznych 

TRL 4 

Zweryfikowano komponenty 
technologii lub/i podstawowe 
jej podsystemy w warunkach 
laboratoryjnych 

 zintegrowanie podstawowych komponentów technologii 
 otrzymanie ogólnego odwzorowania docelowego systemu  

produkcyjnego w warunkach laboratoryjnych 

                                                 
50  A.E. Gudanowska, Mapowanie technologii jako jedna z metod analizy technologii w świetle wybranych za-

granicznych doświadczeń, Ekonomia i Zarządzanie 2014, 6(1), s. 270; B. Kaczmarska, J. Bochnia, W. Gie-
rulski, Ocena gotowości technologii jako element procesu komercjalizacji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje 
w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2014, s. 104; 
A. Mazurkiewicz, W. Karsznia, T. Giesko, B. Belina, Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej in-
nowacji technicznych, Problemy Eksploatacji 2010, 1, s. 7. 

51  C.P. Graettinger i in., Using the Technology Readiness Levels Scale to Support Technology Management 
in the DoD’s ATD/STO Environments, Special Report Carnegie Mellon Software Engineering Institute, 
Pittsburgh 2002, s. 16–17; J. Banke, Technology Readiness Levels Demystified, [online], dostęp zdalny: 
http://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl_ demystified.html, [data wejścia: 19.02.2016].  
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Symbol Definicja Charakterystyka poziomu 

TRL 5 

Zweryfikowano komponenty 
lub/i podstawowych podsyste-
mów technologii w środowisku 
zbliżonym do rzeczywistego 

 zintegrowanie podstawowych komponentów technologii  
z rzeczywistymi elementami wspomagającymi  

 technologia może być przetestowana w symulowanych  
warunkach operacyjnych  

TRL 6 

Zademonstrowano prototyp 
lub model systemu/podsys-
temu technologii w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych 

 zbadanie reprezentatywnego, bardziej zaawansowanego  
od badanego na poziomie TRL5, modelu lub prototypu systemu  
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 

 badania prototypu w warunkach laboratoryjnych na tym poziomie 
są prowadzone w warunkach przypominających rzeczywiste  
lub w symulowanych warunkach operacyjnych 

TRL 7 
Zademonstrowano prototyp 
technologii w warunkach  
rzeczywistych 

 przeprowadzanie demonstracji prototypu w warunkach operacyjnych  
 prototyp powinien odzwierciedlać projektowany system,  

a demonstracja powinna być przeprowadzona w docelowym  
środowisku operacyjnym 

TRL 8 
Zakończono badania  
i demonstrację ostatecznej 
formy technologii  

 potwierdzenie osiągnięcia docelowego poziomu technologii  

TRL 9 
Sprawdzano technologię  
w warunkach rzeczywistych 

 wykorzystywanie technologii w warunkach docelowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Guide to Technology Readiness Levels for the NDA Estate and its 
Supply Chain, Nuclear Decommissioning Authority, Cumbria 2014, s. 2, [data wejścia: 19.02.2016]; J.C. Mankins, 
Technology Readiness Levels. A White Paper, Office of Space Access and Technology NASA, 1995, s. 1; K. San-
tarek (red.), op. cit., s. 19–20; R. Sanchez, Technology Readiness Assessment Guide, U.S. Department of Energy 
Washington, D.C. 20585 2011, s. 9; Technology Readiness Levels Handbook for Space Applications, TEC-SHS 
2008, s. 3.  
 

Poziomy gotowości technologii opisują możliwe stadia rozwoju technologii, po-
cząwszy od zaobserwowania i opisania danego zjawiska lub właściwości, aż do jego 
komercjalizacji i wdrożenia (tabela 1.4). W przypadku pierwszego poziomu gotowości 
technologicznej konieczne jest zweryfikowanie, w sposób mierzalny, sformułowanej 
wiedzy na temat danej technologii. Natomiast dla technologii posiadającej drugi sto-
pień gotowości technologicznej możliwe jest przedstawianie potencjalnych aplikacji 
rozwijanej technologii, a także oszacowanie korzyści z rozwoju nowej technologii. Z ko-
lei, aby osiągnąć trzeci stopień gotowości technologicznej, niezbędne jest:  

1) skonstruowanie modeli analitycznych odzwierciedlających obserwowane wła-
ściwości nowej technologii oraz przewidujące zachowanie tej technologii w wa-
runkach testowych;  
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2) zweryfikowanie, poprzez prace eksperymentalne, parametrów charakteryzują-
cych technologię przewidzianych przez model analityczny;  

3) potwierdzanie, poprzez testy laboratoryjne, możliwości zastosowania techno-
logii w praktyce;  

4) zidentyfikowanie lub określanie „warunków operacyjnych” dla nowej technologii.  
Technologia posiadająca czwarty stopień gotowości została już przetestowana  

w warunkach laboratoryjnych. Jej modele analityczne w pełni odpowiadają danym te-
stowym na poziomie TRL 4, pozwalają także przewidzieć parametry technologii w wa-
runkach operacyjnych oraz w środowisku i warunkach, na które zostanie ona narażona 
podczas badań kwalifikacyjnych. Z kolei technologia o piątym poziomie stopnia goto-
wości została przetestowana w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Oszacowano 
analitycznie również jej właściwości i parametry w konfiguracji prototypu systemu ope-
racyjnego. Technologia, która uzyskała szósty poziom gotowości technologicznej, zo-
stała zintegrowana w modelu operacyjnym lub prototypie w wykonaniu podobnym  
do wymaganego dla systemu operacyjnego oraz modele analityczne funkcji i parame-
trów technicznych modelu lub prototypu systemu zostały zweryfikowane eksperymen-
talnie w pełnym zakresie punktów pracy i w najtrudniejszym środowisku. W przypadku 
siódmego poziomu TRL wymagana jest demonstracja prototypu systemu w warunkach 
operacyjnych. W niektórych – szczególnie kosztochłonnych – dziedzinach techniki  
ze względu na wysokie koszty i podobieństwo do wyników uzyskiwanych na poziomie 
TRL 8 demonstracja technologii na poziomie TRL 7 jest opcjonalna i rzadko wykony-
wana. Technologię posiadającą ósmy stopień TRL można już zastosować w przewidzia-
nych dla niej warunkach, ponieważ jej docelowy poziom został osiągnięty. Poziom dzie-
wiąty wskazuje, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może 
zostać zaimplementowana w docelowym systemie. 

Indeks gotowości technologicznej był podstawą do opracowania klasyfikacji stopni 
dojrzałości nowej technologii (SDT). Klasyfikacja SDT składa się z 10 poziomów, które 
wyznaczają zakończenie określonych etapów rozwoju technologii. Im wyższy jest SDT, 
tym mniejsze jest ryzyko związane z wdrożeniem technologii i niepowodzeniem jej ko-
mercjalizacji. W metodzie oceny stopnia dojrzałości wprowadzano dodatkowy poziom 
– w porównaniu z indeksem gotowości technologicznej – polegający na uzyskaniu cer-
tyfikatów zgodności produktu z odpowiednimi normami wykonania i użytkowania52.  
Metoda oceny stopnia dojrzałości technologii składa się z 3 etapów: koncepcji techno-

                                                 
52  I. Durlik, K. Santarek,  op. cit., s. 195–197. 
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logii (1–3 stopień dojrzałości technologii), testowania technologii (4–6 stopień dojrza-
łości technologii), demonstracji technologii (7–8 stopień dojrzałości technologii) oraz 
komercjalizacji (8–9 stopień dojrzałości technologii).  

Metody TRL i SDT mogą być zastosowane do oceny dojrzałości różnych technologii 
i dopasowywane lub modyfikowane dla konkretnego rodzaju technologii. Modyfikacje 
te pozwoliły na stworzenie często uzupełniających się metodyk, takich jak: ocena stop-
nia gotowości do produkcji (Manufacturing Readiness Levels – MRL)53, Programmatic 
Readiness Levels (PRL), System Readiness Levels (SRL), Integration Readiness Levels 
(IRL), Engineering Manufacturing Readiness Levels (EMRL), czy też kompleksowa me-
toda oceny stopnia dojrzałości technologii i ryzyka związanego z jej wdrożeniem  
– Technology Readiness and Risk Assessement (TRRA)54. Wyżej wymienione metody 
oparte są wyłącznie na jednym kryterium – dojrzałości technologii.  

Kolejną metodą umożliwiającą badanie bieżącego stanu technologii jest analiza  
cyklu życia/analiza krzywej S. Przez analizę krzywej logistycznej (krzywej S) możliwe 
jest między innymi opisanie ewolucji technologii. Krzywa S jest wyznaczona w prosto-
kątnym układzie współrzędnym. Oś pozioma jest osią czasu. Natomiast oś pionowa  
w literaturze jest różnie opisywana. Najczęściej jest to wydajność technologii, czy też 
efektywność zastosowania55. Poznanie etapu rozwoju, na którym technologia się znaj-
duje, jest cenną informacją, wskazującą na szacowany czas pozostały do spowolnienia 
wzrostu parametrów opisujących daną technologię.  

W zależności od stopnia ich rozwoju technologie mają różne znaczenie i różną war-
tość dla użytkowników i przedsiębiorstw. Możliwości i potencjał technologii ulegają 
zmianie pod wpływem działań, którym podlega analizowana technologia. Cykl życia 
technologii (krzywa S) został przedstawiony na rysunku 1.6. 

 

                                                 
53  Manufacturing Readiness Level (MRL) Deskbook, OSD Manufacturing Technology Program 2011, s. 3.1–3.8; 

Automotive Technology and Manufacturing Readiness Levels, Low Carbon Vehicle Partnership in associ-
ation with the Automotive Council, 2011, bez paginacji.  

54  T. Altunoka, T. Cakmak, A technology readiness levels (TRLs) calculator software for systems engineering 
and technology management tool, Advances in Engineering Software 2010, 41, s. 770; J.C. Mankins, 
Technology readiness and risk assessments: A new approach, Acta Astronautica 2009, 65, s. 1210. 

55  C. Christensen, Exploring the limits of the technology s-curve, Production and Operations Management 
1994, 1 (4), s. 346; K. Klincewicz,  op. cit., s. 40; M.A. Schilling, M. Esmundo, Technology S-curves in 
renewable energy alternatives: Analysis and implications for industry and government, Energy Policy 2009, 
37, s. 1770.  
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RYSUNEK 1.6. Cykl życia technologii (krzywa S) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Klincewicz, op. cit., s. 41; J. Łunarski, op. cit., s. 28–29; K. Santarek (red.), 
op. cit., s. 97; G. Gieraszewska, B. Olszewska, J. Skonieczny, op. cit., s. 169; G. Gieraszewska, M. Romanowska, 
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 151–152; Zarzą-
dzanie firmą. Struktury. Decyzje. Tożsamość, oprac. Strategor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2011, s. 150. 
 

W fazie narodzin, charakteryzującej się wysoką niepewnością, intensywnością ba-
dań, ograniczaniem inwestycji, technologia wyłaniająca się ma niewielkie zastosowa-
nia, ale posiada duży potencjał rozwojowy i rokuje, że w przyszłości stanie się techno-
logią kluczową. Zdaniem J. Łunarskiego, technologia ta charakteryzuje się „wyraźnie 
lepszymi cechami od dotychczas stosowanej”56. Została już poddana testom technicz-
nym oraz rynkowym i jest na etapie umożliwiającym jej wdrożenie. Może być źródłem 
przewagi konkurencyjnej, więc jest silnie chroniona przed rozpowszechnieniem. Istnieje 

                                                 
56  J. Łunarski, op. cit, s. 28.  
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jednak ryzyko, że nie potwierdzą się zakładane korzyści z jej wdrożenia, lub też pojawią 
się technologie alternatywne o wskaźnikach użyteczności korzystniejszych niż analizo-
wana technologia. W fazie rozwoju, cechującej się przeciętną niepewnością, naciskiem 
na aplikacje oraz wysokimi inwestycjami, technologia – określana jako rozwojowa  
– jest ciągle ulepszana. W początkowym okresie widoczna jest duża intensywność jej 
doskonalenia. Z upływem czasu, polepszona, może stać się technologią kluczową, cha-
rakteryzującą się wysoką efektywnością, rozumianą jako zdolność do obniżania kosz-
tów, tworzenia wysokiej jakości produktu, a tym samym do generowania zysków57. 
Technologia ta zazwyczaj nie jest dostępna konkurencji, nie jest stosowana przez inne 
przedsiębiorstwa. Następny etap cyklu życia to faza dojrzałości, chrakteryzująca się ni-
ską niepewnością, zmniejszaniem kosztów i ograniczeniem inwestycji. Technologia doj-
rzała jest szeroko rozpowszechniona w przemyśle. Charakteryzuje się wysoką dosko-
nałością i osiągnęła już maksymalny poziom swoich możliwości technologicznych. Jest 
zazwyczaj stosowana do czasu pojawienia się technologii alternatywnej o większych 
możliwościach. Wówczas przechodzi ona w fazę schyłkową, staje się technologią prze-
starzałą i jest zastępowana przez nową technologię, o większej wartości konkurencyjnej. 

Zarówno model TRL, jak i metoda analizy krzywej S oparte są na jednym kryterium: 
dojrzałości technologii (model TRL) lub wydajności (analiza krzywej S). Metodą, która 
uwzględnia szereg kryteriów w trakcie analizy technologii, jest metoda wyboru kluczo-
wych technologii (key technologies). Pozwala ona na wyodrębnienie tych technologii, 
które w najwyższym stopniu przyczynią się do rozwoju danej organizacji. Efektem tej me-
tody jest lista technologii istotnych, posiadających wysoki potencjał wpływania na kon-
kurencyjność kraju (regionu), czy też organizacji, według przyjętych kryteriów oceny58. 
Wybór kluczowych technologii oparty jest na specjalistycznej wiedzy ekspertów59.  

W ramach tej metody prace badawcze zazwyczaj prowadzone są w czterech nastę-
pujących po sobie etapach60. Etap pierwszy polega na selekcji ekspertów z danej dzie-
dziny. Kolejny obejmuje przygotowanie wstępnej listy technologii będącej przedmiotem 

                                                 
57  G. Gieraszewska, M. Romanowska,  op. cit., s. 152. 
58  A.C. Moreira, L.F.M. Carneiro, M.P.T. Tavares, Critical technologies for the North of Portugal in 2015: the 

case of ITCE sectors – information technologies, communication and electronics, Int. J. Foresight and 
Innovation Policy 2007, 3 (2), s. 190; J. Nazarko, A. Magruk (red.),  op. cit., s. 9. 

59  K. Klusacek, Technology Foresight in the Czech Republic, International Journal of Foresight and Innova-
tion Policy 2004, t. 2, 1, s. 7–8. 

60  K. Klusacek, Selection of research priorities – method of critical technologies, s. 4, [online], dostęp zdalny: 
https://www.tc.cz/files/istec_publications/unido-course-critical-technologies-1029-1.pdf, [data wejścia: 
19.02.2016].  
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dyskusji ekspertów. Lista może być wygenerowana na przykład na podstawie burzy mó-
zgów, analiz bibliograficznych, analiz patentowych, czy też paneli eksperckich. Faza 
trzecia polega na wyborze priorytetowych technologii, czyli tych, które w największym 
stopniu spełniają stosowane kryteria. Najczęściej technologie są oceniane pod kątem 
ich atrakcyjności oraz wykonalności. Przy czym atrakcyjność technologii postrzegana 
jest przez pryzmat korzyści ekonomicznych i społecznych oraz szans naukowo- 
-technicznych. Z kolei wykonalność oceniana jest pod względem potencjału badawczo-
technologicznego oraz potencjału w zakresie absorbcji społeczno-gospodarczych61. 
Faza czwarta polega na wyselekcjonowaniu z ustalonej listy rankingowej najlepszych 
technologii i przygotowaniu pakietu działań w celu ich dalszego intensywnego rozwoju. 
Często też są opracowywane i zbierane w jednym dokumencie właściwości i charakte-
rystyczne cechy wybranych technologii, czy też obszary ich zastosowania. Identyfiko-
wane są również bariery i korzyści wdrażania tych technologii, a także podawane moż-
liwe źródła finansowania, wdrażania i stosowania kluczowych technologii62.  

Kolejną metodą, która może być stosowana na potrzeby analizy bieżącego stanu 
technologii, uwzględniającą kilka kryteriów analizy technologii, jest metoda hierarchii 
analitycznej (Analytic Hierarchy Process – AHP). Pozwala ona rozwiązywać złożone pro-
blemy o charakterze decyzyjnym63. Zaletą tej metody jest możliwość i łatwość łączenia 
ze sobą kryteriów o charakterze ilościowym oraz jakościowym64. Umożliwia zarówno 
porównywanie wariantów decyzyjnych, jak i przeprowadzanie analiz i dokonywanie 
ocen o charakterze diagnostycznym65. Przy założeniu, że wariantami będą technologie, 
metoda ta pozwala na przeprowadzenie oceny diagnostycznej lub porównawczej roz-
ważanych technologii66.  

Metoda AHP obejmuje dwie fazy: (1) zbudowanie hierarchicznej struktury procesu 
decyzyjnego; (2) dokonanie ocen kryteriów oraz wariantów w ramach struktury hierar-
chicznej. W ramach pierwszej fazy opracowywana jest struktura procesu decyzyjnego, 

                                                 
61  K. Klusacek, op. cit., s. 7.  
62  J. Nazarko, A. Magruk (red.), op. cit., s. 74, 77, 79.  
63  T.L. Saaty, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With the Analytic Hierarchy Process, t. 6, 

AHP series, RWS Publications, 2000, s. 1–6; T.L. Saaty, Decision making with the analytic hierarchy pro-
cess, Int. J. Services Sciences 2006, 1 (1), s. 85. 

64  P. Goodwin, G. Wright, Analiza decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 108.  
65  K. Winnicki, A. Jurek, M. Landowski, Zastosowanie metody analizy hierarchicznej problemu, Przedsiębior-

czość – Edukacja 2006, 2, s. 154. 
  Wariantami mogą być obiekty fizyczne, na przykład maszyny, produkty, mogą to być również technologie. 
66  O.S. Vaidya, S. Kumar, Analytic hierarchy process: An overview of applications, European Journal of Op-

erational Research 2006, 169 (1), s. 1. 
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która zazwyczaj składa się z 3 lub 4 poziomów hierarchii. Na najwyższym poziomie znaj-
duje się element o najmniejszej szczegółowości – cel główny, a na poziomie najniższym 
– rozważane warianty decyzyjne. Poziomy pośrednie (cele pomocnicze) mogą tworzyć 
kryteria decyzyjne lub inne czynniki wpływające na stopień realizacji celu głównego  
i wybór najlepszego wariantu. W fazie drugiej generowane są oceny wynikające z wza-
jemnego porównania kryteriów wyboru (preferencje globalne) oraz analizowanych wa-
riantów (preferencje lokalne). Na tym etapie decydenci porównują parami elementy 
znajdujące się na każdym z poziomów modelu hierarchicznego, stosując względną 
skalę dominacji przyjętą w metodzie AHP. Wartości dominacji zaproponowane przez 
T.L. Saaty’ego wyrażane są za pomocą liczb w skali od 1 do 9, z wykluczeniem wartości 
parzystych67. Wynik porównania dwóch elementów z tego samego poziomu hierarchii 
odzwierciedla istniejącą między nimi dominację w sensie preferencyjnym. Następnie 
wyznaczana jest ocena ważności dla wszystkich elementów hierarchii. Opracowywana 
jest syntetyczna ocena grupowa wartości wariantów jako średnia arytmetyczna indywi-
dualnych ocen dokonywanych przez poszczególnych ekspertów. 

Wynikająca z przeglądu literatury analiza i ocena technologii metodą AHP może być 
zrealizowana w czterech następujących po sobie krokach68:  

1) utworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego (określenie celu, kryte-
riów oceny technologii, wyłonienie technologii będących przedmiotem analiz); 

2) wyznaczenie preferencji globalnych; 
3) określenie preferencji lokalnych; 
4) utworzenie rankingu końcowego.  
Początkowo decydenci dokonują dekompozycji, czyli rozłożenia problemu decyzyj-

nego na elementy składowe: cel główny, pomocniczy oraz warianty. W sytuacji, gdy 
głównym celem jest ocena i analiza technologii, celami pomocniczymi mogą być kryte-
ria oceny technologii, takie jak: kryteria ekonomiczne, technologiczne i ekologiczne.  
Natomiast wariantami są rozważane technologie. Przykład hierarchicznej struktury pro-
cesu analizy i oceny technologii przedstawiono na rysunku 1.7. 

                                                 
67  T.L. Saaty, Fundamentals of Decision Making …, s. 1–6; T.L. Saaty, Decision making…, s. 86. 
68  O. Downarowicz i in., Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa 

złożonego obiektu technicznego, [w:] O. Downarowicz (red.), Wybrane metody ergonomii i nauki o ek-
sploatacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000, s. 8; T.L. Saaty, Decision making…, s. 86; Y. Tang i in., 
The selection of key technologies by the silicon photovoltaic industry based on the Delphi method and AHP 
(analytic hierarchy process): Case study of China, Energy 2014, 75, s. 478; H.S. Wang, Z.H. Che, Ch. Wu, 
Using analytic hierarchy process and particle swarm optimization algorithm for evaluating product plans, 
Expert Systems with Applications 2010, 37, s. 1024.  
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RYSUNEK 1.7. Schemat przykładowej hierarchicznej struktury z zastosowaniem metody AHP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. J. Lee, J. Hwang, Decision support for selecting exportable nuclear 
technology using the analytic hierarchy process: A Korean case, Energy Policy 2010, 38, s. 163; K. Klincewicz,  
A. Manikowski, op. cit., s. 151, 158. 
 

Krok pierwszy ma charakter analityczny. Od jakości analizy oraz poziomu jej do-
kładności zależy wynik końcowy69, dlatego też istotne jest, aby zespół dokonujący  
dekompozycji problemu posiadał wszechstronną, merytoryczną wiedzę na temat oce-
nianych technologii. W kroku drugim tworzona jest macierz porównań kryteriów, która 
stanowi podstawę określenia wektora wag kryteriów. Następnie weryfikowana jest 
zgodność macierzy porównań kryteriów. Efektem tych prac jest określenie ważności 
kryteriów (preferencji lokalnych). W kolejnym kroku opracowuje się macierz porównań 
technologii w ramach każdego z przyjętych kryteriów. Dalej są wyznaczane wskaźniki 
preferencji technologii (wagi technologii) względem danego kryterium oraz zweryfiko-
wana zostaje zgodność macierzy porównań w ramach każdego z przyjętych kryteriów. 
Ostatni krok polega na wyznaczeniu końcowych ocen poszczególnych technologii i tym 
samym na opracowaniu listy rankingowej.  

                                                 
69  A. Kobryń, Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią, Difin, Warszawa 2014, s. 81.  
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W trakcie badania obecnego stanu technologii niezbędna jest wszechstronna wie-
dza z zakresu danej technologii. W celu jej uzupełnienia mogą być stosowane takie me-
tody, jak: analiza bibliometryczna70, analiza patentowa71, analiza statystyczna, SWOT72, 
Delphi73, mapowanie technologii, DEA74, obserwacja technologiczna75, czy też teoria 
rozwiązywania innowacyjnych zagadnień76. Metody te można określić mianem metod 
wspomagających analizę. Ułatwiają one analizy bieżącego stanu technologii, niezbędne 
są również w przewidywaniu rozwoju analizowanej technologii. Z uwagi na fakt, że nie 
są to zasadnicze metody badania stanu technologii, tylko pomocnicze – nie zostaną 
one szczegółowo omówione w niniejszej monografii.  
 

                                                 
70  L. Georghiou i in. (red.), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar Publishing Inc., Northamp-

ton 2008, s. 58; J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Metodologia i procedury badawcze w projekcie foresight tech-
nologiczny <<NT FOR PODLASKIE 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Rozprawy Nau-
kowe nr 218, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 
2011, s. 16.  

71  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 64. 
72  Ibidem, s. 61; J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, 

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013, s. 41; J. Nazarko, Z. Kędzior (red.), Uwa-
runkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 20.  

73  C.G. Portaleoni, Corporate foresight and strategic decisions: lessons from a European bank, Houndmills: 
Palgrave Macmillan, 2013, s. 55–57; M. Steinert, A dissensus based online Delphi approach: An explora-
tive research tool, Technological Forecasting and Social Change 2009, 76, s. 291–300; J. Nazarko,  
Regionalny foresight gospodarczy…, s. 46. 

74  W.W. Cooper, L.M., Seiford, K. Tone, Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, appli-
cations, references and DEA-solver software, Springer, 2007, s. 23; R. Ramanathan, An intoruction to data 
envelopment analysis: a tool for performance measurement, Sage Publications, New Delhi 2003, s. 26. 

75  A. Magruk, Innovative classification of technology foresight methods, Technological and Economic  
Development of Economy 2011, 17 (4), s. 710. 

76  K. Gadd, TRIZ for engineers enabling inventive problem solving, WILEY, Chichester 2011, s. 3; K. Rantanen, 
E. Domb, Simplified TRIZ. Second edition. New Problem Solving Applications for Engineers and Manufac-
turing Professionals, Auerbach Publications Taylor & Francis Group, Boca Raton 2008, s. 11.  



 
 
 

 
 
 
 
 
Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w poprzednim rozdziale dogłębna analiza 
technologii jest trudna ze względu na koszty, złożoność problemu, a przede wszystkim 
z uwagi na tempo zmian technologicznych na rynku globalnym. Analiza technologii wy-
maga posiadania odpowiednich zasobów wiedzy, która jest rozproszona i jednocześnie 
dotyczy wielu aspektów rozwoju technologicznego. W trakcie analizy technologii przy-
datne są narzędzia i umiejętności umożliwiające przeprowadzenie merytorycznej oceny 
technicznych właściwości bieżącego jej stanu. Niezbędna jest również wiedza o aktual-
nych trendach rozwoju technologii. Według V. Coatesa i innych77, koncepcjami, które 
pozwalają przewidzieć przyszły stan technologii, są: ocena technologii, prognozowanie 
technologiczne, foresight technologiczny, wywiad technologiczny i marszruty rozwoju 
technologii, a także Future-oriented Technology Analysis (FTA). Jednak po dogłębnej 
analizie literatury przedmiotu78, a także uwzględniając wiedzę i doświadczenie nabyte 
w badaniach foresightowych, jednoznacznie stwierdzono, że zarówno wywiadu techno-
logicznego, jak i marszrut rozwoju technologii nie należy traktować jako odrębnych kon-
cepcji przewidywania rozwoju technologii. Są to metody, które mogą być stosowane 
zarówno w badaniach foresightowych79, jak i Future-oriented Technology Analysis80.  

                                                 
77  V. Coates i in., On the Future of Technological Forecasting, Technological Forecasting and Social Change 

2001, 67, s. 1, 9–10.  
78  Technology Futures Analysis Methods Working Group,  op. cit., s. 290; F. Scapolo, E. Cahill, New horizons 

and challenges for future-oriented technology analysis: proceedings of the EU–US scientific seminar: new 
technology foresight, forecasting & assessment methods, [w:] JRC Technical Report, EUR 21473 EN, Eu-
ropean Commission, Brussels 2004, s. 189; K. Halicka, Zarządzanie technologiami z wykorzystaniem 
metody technology roadmapping, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1919, seria Organizacja 
i Zarządzanie 2014, 73, s. 216. 

79  A. Magruk, Innovative classification…, s. 704. 
80  C. Cagnin i in. (red.),  op. cit., s. 26. 
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W dalszej części monografii zostaną zaprezentowane najistotniejsze, zdaniem au-
torki, koncepcje przewidywania rozwoju technologii. 
 
 

2.1. Prognozowanie technologiczne 
 
Jedną z pierwszych metod zastosowanych w analizie technologii jest prognozowanie 
technologiczne. Początki tej metody sięgają lat trzydziestych XX wieku, a wzrost jej za-
stosowania nastąpił po II wojnie światowej. W opinii E. Jantscha prognozowanie tech-
nologiczne można określić jako ocenę prawdopodobieństwa transferu technologii przy-
szłości na stosunkowo wysokim poziomie ufności81. Zdaniem M. Cetrona82, prognozo-
wanie technologiczne jest to przewidywanie na odpowiednim poziomie ufności osią-
gnięcia technologicznego w założonym przedziale czasowym, przy określonym pozio-
mie wsparcia. Z kolei P. Lowe twierdzi, że prognozowanie technologiczne składa się  
ze zbioru sformalizowanych procesów badań przyszłego rozwoju technologii w wyniku 
postępu naukowego i zmian społecznych83. W opinii A.T. Ropera i innych84 prognozo-
wanie technologiczne to pewien rodzaj przewidywania rozwoju technologii, pozwalają-
cego – przy zastosowaniu aparatu naukowego – na badanie zmian technologii, przed-
stawienie ścieżki jej rozwoju, czy też możliwości funkcjonalnych. Prognozowanie tech-
nologiczne odnosi się do wszystkich celowych i systematycznych prób przewidywania 
i potencjalnego kierunku, kursu i zmian technologicznych, szczególnie w przypadku  
innowacyjnych wynalazków, ich wprowadzenia i wykorzystania85. Prognozowanie tech-
nologiczne przede wszystkim bazuje na informacjach z przeszłości i zazwyczaj dotyczy 
bliskiej przyszłości (horyzont czasowy – do kilku lat). Wiedza prognostyczna pomaga 
w lepszym wykorzystywaniu pojawiających się szans i w skuteczniejszym unikaniu za-
grożeń. Pozwala również określić potencjał rynku dla danych produktów, które bazują 
na nowoczesnych technologiach. Prognozy technologiczne są obecne przy podejmo-
waniu wszystkich znaczących decyzji biznesowych. Pomagają one przedsiębiorstwu 

                                                 
81  E. Jantsch, Technological forecasting in perspective. A Framework for Technological Forecasting, its Tech-

niques and Organisation, OECD 1967, s. 23. 
82  M.J. Cetron, B. Bartoch, Technological forecasting, Gordon and Breach Scence Publisher, New York 1969. 
83  P. Lowe,  op. cit., s. 118. 
84  A.T. Roper i in., Forecasting and Management of Technology, John Wiley & Sons Inc., New York 2011, s. 15. 
85  Ibidem, s. 16; A.K. Firat, W.L. Woon, S. Madnick, Technology Forecasting – A Review, Composite Infor-

mation Systems Laboratory Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge 2008, s. 1. 



 PROSPEKTYWNA ANALIZA TECHNOLOGII – METODOLOGIA I PROCEDURY BADAWCZE  47 

 

szybciej reagować na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu. Mogą być stosowane nie 
tylko do projektowania postępu technologii, który powoduje zwiększenie sprzedaży, zy-
sków oraz wzrost zadowolenia klientów, ale także do identyfikacji i oceny rynków dla 
nowych technologii, określenia potencjalnych strategii konkurencji oraz do zbadania 
wpływu technologii na pracę przedsiębiorstwa86. 

Zgodnie z literaturą przedmiotu można wyróżnić dwa rodzaje prognozowania tech-
nologicznego: badawcze i normatywne. W prognozowaniu badawczym (Technological 
Opportunity Forecasting87) analizuje się sposób, dzięki któremu otrzymano obecne roz-
wiązania, kierunek, do którego to rozwiązanie prowadzi, a także możliwości i perspek-
tywy, które oferuje. Z kolei prognozowanie technologiczne normatywne (Normative 
Technological Forecasting) polega na ustaleniu konkretnego celu, do którego dąży 
przedsiębiorstwo, wraz z technologiami niezbędnymi do jego realizacji. Wszystkie 
wskazane cele są zestawiane według ich istotności, wraz z możliwościami ich uzyska-
nia. Następnie przeprowadzane są badania, które mają zapewnić rozwój technologii na 
odpowiednim poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wcześniej ustalonych celów. Takie 
postępowanie w literaturze jest określane również mianem prognozowania zapotrzebo-
wania na technologię (Technology Demand Forecasting)88. Różnicę między pojęciami: 
prognozowanie technologiczne normatywne i prognozowanie badawcze zilustrowano 
na rysunku 2.1. 

 
RYSUNEK 2.1. Ilustracja różnicy między pojęciami: prognozowanie badawcze i prognozowanie normatywne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Jantsch, op. cit., s. 31. 

                                                 
86  J.H. Vanston, Technology Forecasting: A Practical Tool for Rationalizing the R&D Process, Technology 

Futures 1996, 1, s. 57. 
87  P. Lowe,  op. cit., s. 119. 
88  Ibidem. 
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Prognozowanie technologiczne obejmuje dwie fazy: (1) diagnozowanie przeszłości 
i teraźniejszości i (2) definiowanie przyszłości. Przebieg procesu prognozowania przed-
stawiono na rysunku 2.2. W ramach pierwszej fazy formułuje się zadanie progno-
styczne, określane są przesłanki prognostyczne, a także wybierana jest odpowiednia 
metoda prognozowania. Natomiast w trakcie drugiej fazy jest wyznaczana prognoza, 
po czym podlega ona ocenie i weryfikacji. 

 

 
RYSUNEK 2.2. Przebieg procesu prognostycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Nazarko (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1. 
Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004–2005, s. 28. 
 

Podczas formułowania zadania prognostycznego wskazywana jest technologia 
(obiekt), której dotyczy budowana prognoza, określany jest czas prognozy oraz identy-
fikowane są zjawiska dotyczące danej technologii, a także zmienne, które w sposób jed-
noznaczny i wyczerpujący opisują prognozowane zjawisko89. Następnym etapem pro-
gnozowania jest budowa przesłanek prognostycznych. Zadanie to polega głównie 
na zgromadzeniu właściwych danych związanych z konkretną technologią, jej otocze-
niem i czynnikami wpływającymi na jej rozwój. Zgromadzone dane poddawane są 
wstępnej analizie. Początkowo badana jest poprawność danych, polegająca na identy-

                                                 
89  J. Nazarko (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1…, s. 29. 
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fikacji i wyeliminowaniu błędnych wartości. Dalej sprawdzana jest jednorodność da-
nych. Przeprowadzona procedura badawcza ma na celu określenie, czy wszystkie zgro-
madzone dane tworzą jednorodną strukturę, czy nie ma wartości nietypowych. Jednym 
z ważniejszych etapów konstrukcji prognozy jest wybór metody prognozowania. Na tym 
etapie prognozowania często wybieranych jest kilka zbliżonych metod. Wybór metody 
może być przeprowadzony z zastosowaniem następujących kryteriów90: horyzont cza-
sowy, dostępność i koszt danych, łatwość użycia, łatwość interpretacji wyników. Można 
wyróżnić ilościowe i jakościowe metody prognozowania. Metody jakościowe, takie jak 
Delphi, burza mózgów, scenariusze, oparte są przede wszystkim na sądach ekspertów. 
Używane przez ekspertów modele prognostyczne nie są modelami formalnymi, lecz my-
ślowymi. Stosuje się je najczęściej w sytuacjach, w których przyszłość jest znacząco 
różna od przeszłości, najczęściej do prognoz długoterminowych. Natomiast metody ilo-
ściowe oparte są na formalnym modelu prognostycznym, zbudowanym na podstawie 
danych dotyczących wartości zmiennej prognozowanej i zmiennych objaśniających 
w przeszłości. Stosowane są najczęściej w odniesieniu do zjawisk prostych, prognoz 
krótkoterminowych. Zalicza się do nich między innymi modele: szeregów czasowych, 
ekonometryczne, analogowe, ze zmiennymi wiodącymi oraz analizy kohortowej. Kolejny 
etap prognozowania polega na wyznaczeniu prognozy. Odbywa się on zgodnie ze sche-
matem określonym w wybranej metodzie. Prognozy budowane metodami heurystycz-
nymi wymagają „zbudowania pewnego modelu myślowego i określenia zasad przygoto-
wania ostatecznej prognozy”91. Końcowym etapem procesu prognostycznego jest 
ocena prognozy i jej weryfikacja. Jeśli ocena prognozy następuje w czasie, w jakim jest 
sporządzana, wówczas badana jest dopuszczalność prognozy. Jeżeli prognoza ocenia-
nia jest po upływie czasu jej realizacji, wówczas badana jest trafność prognozy. Ocena 
prognozy polega przede wszystkim na skonfrontowaniu wymagań jakościowych z uzy-
skanymi wynikami. Dokonując oceny prognozy, można skorzystać z mierników specy-
ficznych dla dziedziny zastosowań i mierników uniwersalnych. Pierwszą grupę mierni-
ków stanowią miary ściśle dostosowane do specyfiki dziedziny, na potrzeby której kon-
struowano prognozę. Wyniki tej oceny stosowane są do modyfikacji aktualnej prognozy 
w okresie jej ważności oraz do konstrukcji prognoz na następne okresy92. 

Podstawowe trudności związane z prognozowaniem technologicznym, szczególnie 
długookresowym, związane są przede wszystkim z doborem odpowiedniego modelu 

                                                 
90  J. Nazarko (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1…, s. 29. 
91  Ibidem, s. 33. 
92  Ibidem, s. 33–34. 
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oraz kosztami związanymi z gromadzeniem danych. Istnieje również ryzyko odziaływa-
nia na siebie technologii, czy też wystąpienia nieoczekiwanych potrzeb społecznych 
bądź fundamentalnych odkryć naukowych zaburzających określoną tendencję. Możliwa 
jest również nieodpowiednia ocena szybkości upowszechniania się technologii oraz 
brak akceptacji wytworzonych produktów93.  

Główną przyczyną wymienionych trudności jest fakt, że prognoza technologiczna, 
podobnie jak każda prognoza, stanowi pojedynczy obraz rzeczywistości, punkt w ob-
szarze niepewności94 i jest stosowana do zjawisk, które są mało wrażliwe na zdarzenia 
zakłócające. Zdaniem P. Wacka, przy sporządzaniu prognoz zakłada się najczęściej status 
quo czynników oddziaływujących na badane zjawisko95. Koncepcją pozwalającą badać 
zachowanie się oraz interakcję trendów w dużym obszarze niepewności jest foresight. 
 
 

2.2. Foresight technologiczny 
 
Inspiracją badań foresightowych było prognozowanie technologiczne. Nie są to jednak 
terminy tożsame. Zdaniem A.M.J. Skulimowskiego „prognozowanie przyjmuje raczej 
formę pasywną, opisową, badając i analizując naukowo opracowaną ścieżkę przyszłości 
na podstawie ekstrapolacji danych z przeszłości i chwili obecnej. Tymczasem foresight 
ma charakter aktywny, sprawdza, jakie decyzje i czynniki zewnętrzne mogą prowadzić 
do określonych następstw i jakie opcje wyboru działania doprowadzą do alternatyw-
nych scenariuszy rozwoju przyszłości”96. Różnice między prognozą a foresightem zilu-
strowano na rysunku 2.3. 

Celem foresightu nie jest przewidywanie, ale „wyznaczanie określonych (pożąda-
nych) wizji rozwoju oraz kształtowanie przyszłości”. Dzięki zastosowaniu scenariuszy 
pozwala on badać zachowanie oraz interakcję trendów w dużym obszarze niepewności. 
Przede wszystkim umożliwia szersze spojrzenie na badane zjawisko oraz rozpatrywanie 
go z perspektywy dłuższej (najczęściej 5–30 lat) niż prognozy. W przeciwieństwie do pro-

                                                 
93  M. Karczewska,  op. cit., s. 134. 
94  G. Ringland, Scenario Planning – Managing for the Future, John Wiley & Sons, Chichester, 2006, s. 34. 
95  P. Wack, Scenarios: Uncharted Waters Ahead, Harvard Business Review, 1985, s. 73. 
96  A.M.J. Skulimowski, Metodyka foresightu strumieni odpadów nieorganicznych przemysłu chemicznego, 

raport techniczny nr RT-PBF/2011-3 Kraków 2011, [online], dostęp zdalny: http://www.inorganicwaste.eu/ 
dokumenty/Raport%20metodologiczny%20foresight.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 
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gnozowania foresight uwzględnia nieciągłość zdarzeń poprzez identyfikację zdarzeń bez-
precedensowych tak zwanych dzikich kart (wild cards) i słabych sygnałów (weak signals). 
W ten sposób możliwe jest bardziej kompleksowe badanie przyszłości.  
 

 
RYSUNEK 2.3. Prognoza versus foresight 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Ringland, op. cit, s. 34. 
 

Jedną z przyczyn prowadzenia badań foresightowych przez przedsiębiorstwa jest 
przede wszystkim konieczność nadążania (a nawet wyprzedzania) za nowszymi i dyna-
micznie zmieniającymi się potrzebami konsumentów/użytkowników. Dzięki wynikom 
badań foresightowych możliwe jest również wydłużenie – w porównaniu do planowania 
strategicznego – horyzontu czasowego przewidywania. Możliwa jest także szybsza re-
akcja przedsiębiorstwa na zwiększone tempo tworzenia i dyfuzji innowacji. Zastosowa-
nie metod foresightowych pozwala również na ochronę dobrze sprzedających się pro-
duktów i usług, a także na zidentyfikowanie sygnałów świadczących o nadchodzących 
przełomowych zmianach technologicznych (rysunek 2.4). 

Pojęcie „foresight” po raz pierwszy zostało użyte w 1985 roku przez J.F. Coatesa, 
który zdefiniował je jako proces, za pomocą którego można zrozumieć siły kształtujące 
długoterminową przyszłość i które powinny być wzięte pod uwagę w kształtowaniu poli-
tyki, planowaniu i podejmowaniu decyzji97. Według opinii J. Nazarko można wyróżnić na-
stępujące profile foresightu98:  

1) społeczny (obywatelski, networkingu) – polegający między innymi na budowie 
platform współpracy, kooperacji, zacieśniania więzi pomiędzy różnorodnymi 
interesariuszami; 

                                                 
97  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s.45. 
98  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 98. 
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2) strategiczny (organizacyjny lub korporacyjny) – dążący do tworzenia nowych 
bądź przebudowywania istniejących strategii/dokumentów strategicznych roz-
woju określonych obszarów;  

3) technologiczny – skierowany na rozwój określonych rozwiązań technologicznych;  
4) gospodarczy (ekonomiczny) – ukierunkowany na wzrost gospodarczy pod-

miotu realizującego badania foresightowe.  
 

 
RYSUNEK 2.4. Przyczyny prowadzenia badań foresightowych przez przedsiębiorstwa 

Źródło: J. Ejdys, J. Nazarko, Ł. Nazarko, K. Halicka, Foresight application for transport sector, [w:] M. Fiorini,  
J. Jia-Chin Lin (red.), Clean mobility and Intelligent Transport Systems, The Institution of Engineering and Tech-
nology, Londyn 2015, s. 377–400. 
 

Ten podział dotyczył foresightu regionalnego. Można go jednak uogólnić i odnieść 
do wszystkich badań foresightowych.  

Badania przeprowadzone przez autorkę koncertują się w obrębie profilu technolo-
gicznego, dlatego też dalsze rozważania będą dotyczyły foresightu technologicznego. 
Aspekt technologiczny został uwzględniony między innymi przez B. Martina, który 
stwierdził, że jest to proces, którego celem jest przewidywanie długoterminowej przy-
szłości nauki, technologii, gospodarki i społeczeństwa przez identyfikację strategicz-
nych obszarów nauki i technologii, służących zapewnieniu maksymalnych korzyści go-
spodarczych i społecznych99. Z kolei L. Georghiou twierdzi, że jest to systematyczny 
                                                 
99  UNIDO Technology Foresight Manual. Organizations and Methods, t. 1, UNIDO, Vienna 2005, s. 45. 
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sposób oceny rozwoju nauki i technologii, który może mieć duży wpływ na konkuren-
cyjność przedsiębiorstw, kreowanie bogactwa w sensie ekonomicznym oraz jakość ży-
cia100. Natomiast A. Webster uważa, że jest to celowo zorganizowany proces, łączący  
w sobie oczekiwania różnych aktorów dotyczące technologii celem formułowania stra-
tegii przyszłości, w której uwzględniono szeroko rozumiany rozwój gospodarczy oraz 
społeczny101. Kolejną definicję foresightu, uwzględniającą profil technologiczny, zapro-
ponowali R. Cachia, R. Compañó i O. Da Costa, którzy uważają, że foresight to systema-
tyczne próby rozpatrywania przyszłości technologii i jej interakcji z nauką, społeczeń-
stwem i ekonomią w celu wspierania działań zmierzających ku osiąganiu społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych korzyści102. Aspekt technologiczny foresightu jest 
również dostrzegany w pracach polskich autorów. Zgodnie z jedną z definicji – w opinii 
autorki najtrafniejszą – foresight rozumiany jest jako „proces kreowania kultury myśle-
nia społeczeństwa o przyszłości, w którym interesariusze, czyli naukowcy, inżynierowie, 
przedstawiciele przemysłu i pracownicy administracji publicznej, biorą udział w wyzna-
czaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i technologii”103. W trakcie tego pro-
cesu stosowane są różne techniki i metody, a także angażowanych jest wielu ekspertów  
i interesariuszy, którzy budują wspólny pogląd na rozwój technologii104.  

Na podstawie przeglądu literatury można zauważyć, że zasadniczym celem foresi-
ghtu technologicznego są przede wszystkim: identyfikacja wiodących technologii; 
ocena szans i zagrożeń dla technologii; myślenie o przyszłości technologii, tj. analiza 
sytuacji i trendów rozwoju technologii; dyskutowanie o przyszłości technologii (przy 
uwzględnieniu poglądów różnych środowisk); określenie czynników kluczowych wpły-
wających na rozwój technologii (na przykład politycznych, ekonomicznych, społecz-
nych, kulturowych, środowiskowych, technicznych); wyznaczanie kierunku rozwoju 
technologicznego; sporządzanie wizji dotyczącej przyszłych technologicznych trendów 
(budowanie scenariuszy rozwoju technologii); konsultowanie – analizowanie wielu 
możliwych „przyszłości”; kształtowanie przyszłości, polegające między innymi na iden-
tyfikacji działań, które należy podjąć w celu rozwoju pożądanych technologii. 

                                                 
100  L. Georghiou, The UK Technology Foresight Programme, Futures 1996, 28 (4), s. 359–377.  
101  A. Webster, Emergent foresight processes: industrial activities in wireless Communications, Technological 

Forecasting and Social Change 2004, 71 (9), s. 898. 
102  R. Cachia, R. Compañó, O. Da Costa, Grasping the potential of online social networks for foresight, Tech-

nological Forecasting and Social Change 2007, 74, s. 1180. 
103  I. Jakuszewicz, A. Kononiuk, A. Magruk, J. Nazarko, Inicjatywy foresight w Polsce i na świecie, [w:] L. Kieł-

tyka (red.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Warszawa 2006, s. 138. 
104  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 140. 
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Foresight jest procesem, który powinien być prowadzony – podobnie jak prognozo-
wanie technologiczne – systematycznie, zgodnie z przyjętym określonym postępowa-
niem badawczym. Na podstawie przeglądu literatury można zauważyć, że przebieg pro-
cesu badawczego foresight zależy od kontekstu prowadzonych badań. Przykładowo  
O. Saritas wyłonił pięć następujących faz systemowego foresightu105:  

1) fazę zrozumienia – polegającą na określeniu zakresu badań, ich przesłanek, 
celów, a także zebrania danych wejściowych dla całego procesu;  

2) fazę syntezy i modelowania – sprowadzającą się do syntezy wyników procesu ska-
nowania w celu stworzenia modeli odzwierciedlających badaną rzeczywistość;  

3) fazę analizy i selekcji – obejmującą analizę, ustalanie priorytetów i wybór alter-
natywnych modeli przyszłości w drodze negocjacji z zainteresowanymi stronami;  

4) fazę transformacji – bazującą na definiowaniu relacji między przyszłością  
a teraźniejszością; 

5) fazę działań – polegającą na tworzeniu schematu informowania decydentów  
o konieczności strukturalnych i transformacyjnych zmian.  

Z kolei I. Miles wyodrębnił pięć etapów procesu foresightu regionalnego106:  
1) fazę przedprojektową (pre-foresight) – polegającą na określeniu przesłanek  

i celów badania oraz metodyki badań, a także powołaniu zespołu badawczego;  
2) fazę rekrutacji, w trakcie której identyfikuje się interesariuszy projektu, pozy-

skuje się ekspertów, konstruuje się i organizuje panele badawcze;  
3) fazę generacji wiedzy – obejmującą pozyskiwanie oraz generowanie wiedzy, jej 

analizę i syntezę, kodyfikację wiedzy ukrytej i generowanie nowej wiedzy oraz 
kreowanie wizji przyszłości;  

4) fazę działania (akcji) – polegającą na wdrożeniu uzyskanych wyników w rze-
czywiste działania polityczne, biznesowe czy prawne;  

5) fazę wznowienia – obejmującą monitorowanie oraz ocenę stopnia zrealizowa-
nia założonych celów. 

Natomiast J. Nazarko107 rozszerzył koncepcję I. Milesa i w ujęciu syntetycznym wy-
odrębnił osiem faz badawczych procesu foresightu gospodarczego, połączonych jedno-

                                                 
105  J.E. Smith, O. Saritas, Science and technology foresight baker's dozen: a pocket primer of comparative 

and combined foresight methods, Foresight 2011, 13 (2), s. 83.  
106  I. Miles, Appraisal of Alternative Methods and Procedures for Producing Regional Foresight, Report pre-

pared by CRIC for European Commission’s DG Research funded STRATA – ETAN Expert Group Action, 
Manchester 2002, [online], dostęp zdalny: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/apprais-
alof-alternative-methods_en.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 

107  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 64. 
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cześnie z elementami zarządzania, monitoringu i komunikacji (rysunek 2.5). Wśród ziden-
tyfikowanych faz należy wymienić: (1) wstępną, (2) skanującą, (3) rekrutacyjną, (4) gene-
rowania wiedzy, (5) antycypacji, (6) działania, (7) ewaluacyjną i (8) wznawiającą.  

Poszczególnym fazom przypisano określone funkcje i działania, a także wybrane 
metody badawcze.  

 

 
RYSUNEK 2.5. Fazy referencyjnej metodyki foresightu gospodarczego 

Źródło: J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 64. 
 

Z kolei A. Magruk zidentyfikował 7 etapów badawczych foresightu technologicz-
nego (rysunek 2.6)108:  

1) wstępny – polegający na uzasadnieniu badań, określeniu sponsorów badania, jego 
przesłanek, zakresu i celów, a także dostępnych zasobów, czasu trwania i hory-
zontu czasowego badań; definiuje się również metodykę badawczą i plan badań;  

                                                 
108  A. Magruk, The most important stages of innovative management of the future in the foresight approach, 

Problemy Eksploatacji 2014, 2, s. 22; A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technolo-
gicznego, autoreferat rozprawy doktorskiej, 2012, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządza-
nia, s. 10, [online], dostęp zdalny: http://www.nazarko.pl/public/data/resource/upload/00003/2464/ 
file/a_magruk_hybrydowa_metodyka_badawcza_foresightu_technologicznego_autoreferat_rozprawy_ 
doktorskiej.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 
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2) skanujący – sprowadzający się do zbierania informacji na temat systemu,  
historii i kontekstu problemu badawczego oraz systematycznej identyfikacji  
i analizy istotnych trendów i zmian zachodzących w czasie, które mogą wpły-
nąć na przyszłość badanych procesów i obiektów; 

3) rekrutacji – zawierający identyfikację interesariuszy, partnerów, komitetu ste-
rującego oraz ekspertów; na tym etapie tworzony jest zespół projektowy i pa-
nele badawcze;  

4) główny – polegający na kreacji nowej wiedzy z zakresu badanego obszaru oraz 
wizji pożądanej przyszłości; 

5) planowania – bazujący na tworzeniu planów strategicznych dla obecnych  
decydentów; 

6) działania – dążący do przekształcenia rzeczywistości w pożądaną przyszłość; 
w tej fazie stosowane są istniejące, a także budowane nowe sieci powiązań po-
między wykonawcami badań a interesariuszami i decydentami; opracowywane 
są możliwe opcje, strategie i plany umożliwiające podjęcie odpowiednich kie-
runków aktywności;  

7) wznawiający – polegający na uczeniu się, szerzeniu wyników, a także budowa-
niu kultury foresightu. 

 

 
RYSUNEK 2.6. Przebieg procesu foresightu technologicznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Magruk, op. cit., s. 10. 
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Krytyczny przegląd piśmiennictwa, analiza inicjatyw foresightowych oraz własne 
doświadczenia badawcze autorki wskazują na istnienie licznych słabości, czy też ogra-
niczeń foresightu technologicznego. Na podstawie przeglądu przeprowadzonych badań 
foresightowych zauważono, że w tych inicjatywach nie uwzględniano dwustronnej inte-
rakcji między technologią a otoczeniem, nie brano pod uwagę wpływu innowacyjnych 
technologii i produktów na otoczenie, a także wzajemnego oddziaływania na siebie tech-
nologii. Koncepcją powalającą analizować technologie przy jednoczesnym eliminowaniu 
części wyżej wymiennych ograniczeń jest ocena technologii (technology assessment – TA).  
 
 

2.3. Ocena technologii 
 
Ocena technologii w literaturze przedmiotu często określana jest jako pomiar techno-
logii109, jej wartościowanie110, czy też analiza wpływu111. Umożliwia ona społeczną dys-
kusję wokół technologii, a także połączenie opinii interesariuszy z wiedzą ekspercką. 
Pozwala również na identyfikację ryzyka związanego z wprowadzaniem technologii. 
Głównym zadaniem oceny technologii jest badanie społecznych oddziaływań innowa-
cyjnych technologii i produktów112. Jest to pewnego rodzaju forma badania technologii, 
analizująca krótko- i długoterminowe konsekwencje wdrażania, rozszerzania i modyfi-
kowania danej technologii113. Głównym elementem tego podejścia jest zidentyfikowa-
nie ryzyka wprowadzenia technologii na tyle wcześnie, aby było możliwe precyzyjne 
zbadanie zakresu możliwych do wystąpienia realnych skutków społecznych, ekono-
micznych, politycznych, ekologicznych i kulturalnych. Narzędzie to wspomaga procesy 

                                                 
109  M. Karczewska, J. Materzok, J. Skonieczny, Współczesne narzędzia oceny technologii, [w:] R. Knosala 

(red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 
2011, s. 456, s. 454–462. 

110  L.W. Zacher, Polska 2000. Społeczne wartościowanie techniki (wybrane zagadnienia), Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1984, s. 52; A.E. Gudanowska, Jak 
analizować technologie?..., s. 132. 

111  P. Meadows, Technology assessment and impact analysis, International Journal of Comparative Sociol-
ogy, 1979, 20, 3–4, s. 199–212. 

112  J. Kaźmierczak, Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii („technology as-
sessment”), [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo 
Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 124. 

113  Ł. Nazarko, Technology Assessment in Construction Sector as a Strategy towards Sustainability, Procedia 
Engineering 2015, Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering – meeting 
of EURO working group and 15th German – Lithuanian – Polish colloquium (ORSDCE 2015), s. 291. 



58 2. KONCEPCJE PRZEWIDYWANIA ROZWOJU TECHNOLOGII 

 

wyceny wartości przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji odnośnie do kontynuacji, 
ewentualnie do przerwania projektu oraz negocjacji z dostawcami, odbiorcami i pośred-
nikami technologii.  

Pojęcie „ocena technologii” zostało po raz pierwszy wprowadzone przez P. Yeagera 
w 1966 roku do określenia oceny konsekwencji rozwoju nowych technologii114. Z cza-
sem opracowano całą koncepcję oceny technologii umożliwiającą ocenę skutków 
(szczególnie tych negatywnych) wdrażania bądź rozwijania nowych technologii. Stano-
wiła ona odpowiedź na technologie pojawiające się w drugiej połowie XX wieku, które 
były powszechnie uznawane za ryzykowne lub niebezpieczne, takie jak na przykład bio-
technologie, nanotechnologie czy technologie jądrowe115. Zamierzeniem oceny techno-
logii jest szybkie ostrzeganie oraz rozpoznawanie szans i ryzyka dotyczących wykorzy-
stywania danej technologii, tak aby można było sprawdzić zasadność jej wdrażania  
i rozwijania. Przez wiele lat specjaliści mieli za zadanie uświadamianie społeczeństwu 
możliwości nowych technologii oraz przekonywania do ich wdrażania. 

Na podstawie przeglądu literatury można zauważyć, że początkowo koncepcja 
oceny technologii była stosowana do podejmowania decyzji politycznych. Głównie sto-
sowano ją do oceny strategicznych z punktu widzenia gospodarki, skomplikowanych 
technologii, jak na przykład konwencjonalne i jądrowe technologie energetyczne oraz 
technologie z branży lotniczej. Większość z tych technologii została opracowana i wdro-
żona przez instytucje rządowe. Z czasem TA zaczęto stosować do podejmowania decy-
zji biznesowych, do oceny wdrożonych technologii.  

Zatem początkowy, tradycyjny nurt TA koncentrował się na aspektach społecznych 
i był stosowany w procesie podejmowania decyzji. Dominującą rolę w tym podejściu 
odgrywały organy parlamentarne i decydenci polityczni, później naukowcy z grup aka-
demickich i przemysłu116. Ocena technologii może być przydatna do podjęcia decyzji 
rządowych, związanych przykładowo z dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa tech-
nologicznego kraju, wytworzeniem lokalnych alternatyw dla dotychczasowych importo-
wanych rozwiązań czy uzyskaniem argumentów przetargowych w negocjacjach, które 
pozwolą na transfer innych technologii. W tym nurcie oceny technologii badana jest 
między innymi ekonomiczna wartość technologii, możliwości jej wpływu na postęp 

                                                 
114  H. Carlsen i in., Assessing socially disruptive technological change, Technology in Society 2010, 32, s. 213. 
115  T. Tran, T. Daim, A taxonomic review of methods and tools applied in technology assessment, Technolog-

ical Forecasting and Social Change 2008, 75, s. 1396. 
116  Ibidem, s. 1397. 
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techniczny poprzez interwencję rządową, potencjał wytworzenia barier technicznych 
lub prawnych, czy też korzyści społeczne związane z rozwojem technologii117.  

Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku E. Daddario na potrzeby Biura Oceny 
Technologii Kongresu USA (Office of Technology Assessment) zdefiniował TA jako ro-
dzaj badań politycznych, które pozwalają decydentom politycznym na systematyczną 
analizę, ocenę charakteru znaczenia i statusu innowacji technologicznych118. Z kolei  
w 1976 roku J.F. Coates określił TA jako rodzaj studiów politycznych, które pozwalają 
spojrzeć na najszerszy możliwy zakres wpływów w społeczeństwie wprowadzenia no-
wej technologii119. Z czasem J.F. Coetes zdefiniował ocenę technologii jako pewien ro-
dzaj systematycznie prowadzonych studiów/badań nad zrozumieniem społecznych 
konsekwencji, które mogą wystąpić, gdy technologia jest wprowadzana, rozszerzona 
lub zmodyfikowana. TA wskazuje również te skutki, które są nieplanowane i niespodzie-
wane, pośrednie lub opóźnione120. Z kolei według M.J. Cetrona oraz L. Connora ocena 
technologii jest próbą stworzenia systemu wczesnego ostrzegania, wykrywania, kontroli 
i bezpośrednich zmian technologicznych i rozwoju, tak aby maksymalizować dobra  
publiczne, jednocześnie minimalizując ryzyko publiczne121. Natomiast M. Decker i M. Ladi-
kas rozumieją TA jako naukowy, interaktywny i otwarty proces tworzenia opinii publicznej  
i politycznej uwzględniający społeczne aspekty nauki i technologii122. D. Bhatnagar  
i A. Jancy szerzej pojmują TA, jako systematyczne próby przewidywania konsekwencji 
we wszystkich sferach wdrażania konkretnej technologii, uwzględniając środowisko na-
turalne i społeczne oraz związane z nim struktury organizacyjne123. Podsumowując do-
stępne w literaturze definicje, ocenę technologii można określić jako pomiar i analizę 
konkretnych technologii i ich wpływu na otoczenie wewnętrze i zewnętrzne z punktu 
widzenia kryteriów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.  

                                                 
117  L.M. Branscomb,  op. cit., s. 52–53. 
118  J. Van Den Ende i in., Traditional and Modern Technology Assessment: Toward a Toolkit, Technological 

Forecasting and Social Change 1998, 58 (1–2), s. 7. 
119  J.F. Coates, The role of formal models in technology assessment, Technological Forecasting and Social 

Change 1976, 9 (1–2), s. 139–190. 
120  A.L. Porter, Technology assessment, Impact Assessment 1995, 13 (2), s. 136. 
121  M.J. Cetron, L.W. Connor, A Method for Planning and Assessing Technology against Relevant National 

Goals in Developing Countries, [w:] M.J. Cetron, B. Bartocha (red.), The Methodology of Technology As-
sessment, Gordon and Breach, New York 1972, s. 62. 

122  M. Decker, M. Ladikas (red.), Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assessment  
– Methods and Impacts, Springer, Germany 2004, s. 14. 

123  D. Bhatnagar, A. Jancy, Technology assessment methodology. The experience of India's TIFAC, TECH 
MONITOR, Special Feature: Technology Road-Mapping, Jul-Aug 2003, s. 24.  
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Klasyczna koncepcja TA rozwijała się w różnych kierunkach. Badacze H. Carlsen, 
K. H. Dreborg, M. Godman, S. O. Hansson, L. Johansson oraz P. Wikman-Svahn wyróżnili 
dwa główne rodzaje TA124. Pierwszy, określany jako zrównoważona ocena technologii 
(SAT – Sustainability Assessment of Technologies), polega na przeprowadzeniu dokład-
nej analizy znanych technologii, uwzględniającej cykl życia technologii i przewidującej 
jej skutki środowiskowe, gospodarcze oraz społeczne125. Drugi kierunek rozwoju TA, 
określany jako partycypacyjna ocena technologii (PTA – Participatory Technology  
Assessment), pojawił się w 1980 roku jako alternatywa dla tradycyjnego TA126. W tym 
podejściu istotne jest zwiększenie udziału i wpływu opinii publicznej w procesie podejmo-
wania decyzji na podstawie tego, co już wiadomo na temat technologii, a nie przewidywa-
nie nieoczekiwanych efektów przyszłych technologii127. Z kolei J. Van Den Ende, K. Mulder, 
M. Knot, E. Moors oraz P. Vergragt wyróżnili cztery kierunki rozwoju TA128. Są to:  

1) świadoma ocena technologii (ATA – Awareness TA) – polegająca na przewidy-
waniu zmian technologicznych i ich wpływu ze szczególnym uwzględnieniem 
nieplanowanych i niespodziewanych skutków;  

2) konstruktywna ocena technologii (CTA – Constructive TA) – pozwalająca  
na kształtowanie przebiegu rozwoju technologicznego w społecznie pożąda-
nych kierunkach; 

3) backcasting – polegający na opracowaniu scenariuszy pożądanej przyszłości  
i uruchamianiu innowacyjnych procesów opartych na tych scenariuszach; 

4) strategiczna ocena technologii (STA – Strategic TA) – wspierająca konkretne 
podmioty lub grupy podmiotów w formułowaniu ich polityki i strategii w odnie-
sieniu do konkretnego rozwoju technologicznego.  

Trzy pierwsze rodzaje TA są związane z nurtem tradycyjnym, stosowanym do podej-
mowania decyzji politycznych. Ostatni rodzaj oceny technologii (STA) wskazuje na poja-
wienia się kolejnego nurtu badań TA – stosowanego w biznesie, przemyśle i środowi-
skach pozarządowych. Strategiczna ocena technologii została po raz pierwszy przepro-
wadzona w 1980 roku, jednak bardziej szczegółowo opracowano ją po roku 1990129. 

                                                 
124  H. Carlsen i in.,  op. cit., s. 209–218; P. Stankiewicz, Klasyczna i partycypacyjna ocena technologii, Studia 

Biura Analiz Sejmowych 2015, 3(43), s. 37. 
125  H. Carlsen i in.,  op. cit., s. 213. 
126  Ibidem, s. 214; P. Stankiewicz,  op. cit., s. 39. 
127  A. Stasik, Jak prowadzić partycypacyjną ocenę technologii? Przegląd metod i technik, Studia Biura Analiz 

Sejmowych 2015, 3(43), s. 92–93. 
128  J. Van Den Ende i in.,  op. cit., s. 8.  
129  T. Tran, T. Daim,  op. cit., s. 1396–1405. 
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Podejście to może być stosowane do oceny ekonomicznej alternatywnych technologii, 
do wyboru i zakupu technologii strategicznych, czy też do planowania strategicz-
nego130. Brana jest pod uwagę gotowość technologiczna, potencjał handlowy lub nowa-
torski technologii. Dominującą rolę w tym nurcie odgrywa potencjalny lub obecny do-
stawca lub użytkownik – zainteresowany komercjalizacją, lub też wdrożeniem najbar-
dziej adekwatnych technologii. W związku z tym ocena technologii w tym nurcie może 
być prowadzona przez organizacje rozwijające technologie (na przykład instytuty  
badawcze) lub na potrzeby przedsiębiorstw, które chcą wybrać i wdrożyć najbardziej 
odpowiednie do ich potrzeb technologie. W tym nurcie oceny technologii badana jest 
między innymi ważność technologii z punktu widzenia odbiorcy, obecne oraz oczeki-
wane plany jej wdrożenia i zastosowania przez odbiorcę oraz inne podmioty. Analizo-
wany jest również czas potrzebny na wdrożenie i wprowadzenie technologii na rynek,  
a także liczba dostawców/punktów sprzedaży131. Poza tym analizowana jest również 
baza technologiczna, funkcjonowanie w organizacji procedur wspierających rozwój  
i doskonalenie technologii, a także biegłość w zarządzaniu technologiami132.  

W trakcie oceny technologii pod uwagę brane są różne kryteria. Obszerny zestaw 
kryteriów stosowanych do oceny technologii został opracowany – na podstawie szcze-
gółowego przeglądu literatury – przez K. Klincewicza. Wyróżnił on 12 grup kryteriów 
dotyczących133: innowacyjności, konkurencyjności, związku technologii ze strategią  
organizacji, doświadczeń organizacji/dostawcy, znaczenia technologii dla organizacji/ 
dostawcy, aspektów marketingowych, zastosowań technologii, aspektów technicznych, 
technologii produkcyjnych (rozwiązań stosowanych w celu wsparcia procesów wytwór-
czych), ochrony patentowej, aspektów społecznych i etycznych oraz sfery ekologicznej. 

Kierunki rozwoju oceny technologii przedstawiono w tabeli 2.1. Wielokierunkowość 
oceny technologii wynika bezpośrednio z kierunku zastosowania i tym samym profilu 
odbiorcy oceny. Można wyłonić dwie zasadnicze grupy podmiotów, przez J. Kaźmier-
czaka określanych jako decydenci polityczni oraz decydenci gospodarczy134. Decydenci 

                                                 
130  A. Mazurkiewicz i in., Universal Methodology for the Innovative Technologies Assessment, [w:] R.P. Dameri 

i in. (red.), Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic 
Conferences and Publishing International Limited, UK 2015, s. 463.  

131  K. Kim, K. Park, S. See, A matrix approach for telecommunications technology selection, Computers  
& Industrial Engineering 1997, 33 (3–4), s. 833–836; A. Mazurkiewicz, B. Poteralska, Application of the 
Complex Technology Assessment System for Product Development, Proceedings of the European Confer-
ence on Entrepreneurship and Innovation 2014, s. 332. 

132  R.J. Van Wyk, Technology assessment for portfolio managers, Technovation 2010, 30, s. 223–228. 
133  K. Klincewicz, A. Manikowski,  op. cit., s. 78–79. 
134  J. Kaźmierczak,  op. cit., s. 124–137. 
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gospodarczy wykazują ogólnie wyższy niż decydenci polityczni poziom „fachowej wie-
dzy”, dotyczącej obszaru ich działalności. Natomiast w wypadku decydentów politycz-
nych horyzont widzenia obszarów problemowych, których dotyczą podejmowane przez 
nich decyzje, jest szerszy. 
 
TABELA 2.1. Rodzaje TA  

Rodzaj TA Zastosowanie Profil od-
biorcy 

Wybrane kryteria oceny technologii 

Partycypacyjna  
(PTA – Participatory  
Technology Assessment) 

do podejmowania 
decyzji  
politycznych 

decydenci  
polityczni 

 ekonomiczna wartość technologii  
 okazje do uzyskania przewag opartych 

na różnicowaniu 
 okazje do wpływu na postęp techniczny 

poprzez interwencję rządową 
 stosowność interwencji rządowej 
 niski potencjał do zawłaszczenia 
 znaczące korzyści społeczne 

Zrównoważona  
(SAT – Sustainability  
Assessment of Technologies) 

Świadoma  
(ATA – Awareness TA) 

Konstruktywna  
(CTA – Constructive TA) 

Backcasting  

Strategiczna  
(STA – Strategic TA) 

do podejmowania 
decyzji  
biznesowych 

decydenci  
gospodarczy 

 ważność z punktu widzenia odbiorcy 
 obecne plany wdrożenia/stosowania 
 oczekiwane plany wdrożenia/stosowania 
 czas wdrożenia na rynek 
 liczba dostawców/punktów sprzedaży 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Ocena technologii jest procesem, który powinien być prowadzony podobnie jak pro-
gnozowanie technologiczne oraz foresight – systematycznie, zgodnie z przyjętym okre-
ślonym postępowaniem badawczym. Badacze J.E. Armstrong oraz W.W. Harman wyłonili 
3 etapy przebiegu procesu oceny technologii do podjęcia decyzji politycznych:  

1) opis technologii i alternatywnych rozwiązań;  
2) ocenę odziaływań;  
3) analizę polityczną.  
W ramach etapu pierwszego pozyskiwane są dane o technologiach, określany jest 

zakres analiz, a także przedstawiane są technologiczne alternatywy. Etap drugi polega 
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na wyborze kryteriów odziaływań, przewidywaniu i ocenie odziaływań, a także na po-
równaniu i prezentacji tych odziaływań. Etap końcowy sprowadza się do wdrożenia roz-
wiązań technologicznych i zidentyfikowania oraz analizy obaw i niepewności.  

Natomiast J.F. Coates uszczegółowił i rozbudował proces TA zaproponowany przez 
J.E. Armstronga oraz W.W. Harmana do 10 uzupełniających się etapów (rysunek 2.7)135. 
Zgodnie z tym schematem początkowo analizowane są przyczyny stosowania przez 
społeczeństwo technologii podlegających ocenie. Następnie technologie te są szcze-
gółowo charakteryzowane. Opisany jest ich obecny stan, możliwości, przedstawione są 
też prognozy rozwoju tych technologii, wskazane są również technologie konkurencyjne 
i wspierające. Dalej uwzględniane są możliwe modyfikacje analizowanych technologii, 
czy też możliwe alternatywne systemy. Następnie w ocenie technologii brany jest pod 
uwagę kontekst społeczny. Przeprowadzone są prognozy społeczne, a także określane 
tendencje i możliwe wydarzenia, wpływające zarówno na technologie, jak i na społe-
czeństwo. Identyfikowani są również interesariusze, którzy wpływają na rozwój techno-
logii lub/i są jej odbiorcami. Dalej wskazywane są potencjalne wpływy technologii  
na społeczeństwo. Siódmy etap procesu TA polega na selekcji oraz ocenie wpływu tech-
nologii na społeczeństwo. Następnie identyfikowani są decydenci, którym zostaną prze-
kazane wyniki oceny. Przedostatni etap polega na wdrożeniu rozwiązań oraz analizie 
skutków, obaw i niepewności. Proces oceny technologii powinien kończyć się wnios-
kami, a także rekomendacjami, które powinny być uwzględniane w kolejnych ocenach. 

 

                                                 
135  J.F. Coates, Technology Assessment as Guidance to Governmental Management of New Technologies 

in Developing Countries, Technological Forecasting and Social Change 1998, 58, s. 40.  
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RYSUNEK 2.7. Przebieg procesu oceny technologii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.F. Coates, Technology Assessment…, s. 40. 
 

1. Analiza przyczyn  
stosowania technologii 

2. Opis technologii: 
–  charakterystyki 
–  kontekst instytucjonalny 
–  prognozy technologii 
–  technologie wspierające 
–  technologie konkurencyjne 

3. Alternatywy systemowe: 
–  możliwe modyfikacje 
–  możliwe alternatywne 

systemy dla osiągnięcia 
celu 

4. Sytuacja społeczeństwa: 
–  wskaźnik opisu 
–  prognozy społeczne 
–  tendencje i możliwe wydarzenia 

wpływające na system 

5. Identyfikacja interesariuszy 

6. Identyfikacja potencjalnego wpływu 7. Selekcja i ocena potencjalnego wpływu 

9. Analiza polityki: identyfikacja  
możliwych problemów i działań 

8. Identyfikacja odpowiednich  
decydentów: 
–  odpowiedzialność 
–  kompetencje decyzyjne 
–  ograniczenia 

10. Wnioski i rekomendacje 
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Systematyczne stosowanie prognozowania, foresightu i oceny technologii umoż-
liwi między innymi określenie prawdopodobnego wpływu technologii na społeczeństwo, 
gospodarkę, politykę, ekologię i kulturę. Pozwoli również na zidentyfikowanie potencjal-
nych możliwości rozwoju danej technologii, a także ograniczenie ryzyka wynikającego 
z jej stosowania. Każde z wymienionych w rozdziale podejść stosowanych do analizy 
technologii posiada pewne istotne zalety, ale także i ograniczenia. Podejściem integru-
jącym omówione powyżej narzędzia analizy technologii i jej rozwoju jest analiza tech-
nologii zorientowana na przyszłość (Future-Oriented Technology Analysis – FTA). 
 
 

2.4. Geneza prospektywnej analizy technologii 
 
Termin FTA po raz pierwszy został użyty w 2004 roku w tytule seminarium New Horizons 
and Challenges for Future-oriented Technology Analysis: New Technology Foresight, Fore-
casting and Assessment, organizowanym przez Institute for Prospective Technological 
Studies (IPTS). Zaproponowano wówczas, że FTA można traktować jako „parasol”, który 
obejmuje szereg różnorodnych metod analizy technologii z zakresu prognozowania 
technologicznego, foresightu technologicznego oraz oceny technologii136. Koncepcje 
przewidywania rozwoju technologii przedstawiono w tabeli 2.2. Każde z tych przedsię-
wzięć pełni oddzielną rolę i bardzo często uzupełnia pozostałe. Trudno też jest jedno-
znacznie stwierdzić, która z wyżej wymienionych koncepcji pełni rolę nadrzędną.  
 
TABELA 2.2. Porównanie koncepcji przewidywania rozwoju technologii 

Kryterium  
porównania 

Prognozowanie Foresight Ocena technologii 
Future-Oriented  

Technology Analysis 

Obiekt istniejące technologie 
istniejące i nowe 
technologie 

istniejące i nowe 
technologie  

istniejące, nowe  
i pojawiające się  
technologie 

Cel 

przewidywanie zmian 
technologii  
(właściwości,  
znaczenia, możliwości 
funkcjonalnych)  

kreowanie wizji  
i wyznaczenie  
trendów rozwoju 
technologii 

przewidywanie  
i ocena wpływu  
technologii  
na otoczenie 

przewidywanie rozwoju 
technologii z uwzględ-
nieniem jej obecnego 
stanu, możliwości,  
a także czynników 
wpływających na jej 
rozwój 

                                                 
136  C. Cagnin i in. (red.),  op. cit., s. 1; Technology Futures Analysis Methods Working Group,  op. cit., s. 288. 
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Kryterium  
porównania 

Prognozowanie Foresight Ocena technologii 
Future-Oriented  

Technology Analysis 

Odniesienie  
do przyszłości 

pasywne opisowe 
(bez udziału)  
przewidywanie  
przyszłości  

kształtowanie,  
kreowanie przyszłości  

pasywne opisowe 
przewidywanie  
przyszłości  
i kształtowanie  
przyszłości 

przewidywanie  
przyszłości  
z uwzględnieniem 
czynników wpływają-
cych na przyszłość 

Rodzaj  
analizy 

proces naukowy  proces społeczny  
proces naukowy  
i społeczny 

proces naukowy 
z uwzględnieniem 
zmian społecznych, 
technicznych,  
ekonomicznych 

Odniesienie  
do niepewności 

zakłada status quo 
czynników  
oddziaływujących  
na badane zjawisko  

akceptowanie  
występowania  
niepewności  

akceptowanie  
występowania  
niepewności  

akceptowanie  
występowania  
niepewności  

Horyzont 
krótka perspektywa 
czasowa; kilka lat 

długa perspektywa 
czasowa; kilkanaście 
lat 

stan obecny  
technologii; pomiar 
wpływu technologii 
na otoczenie  
w krótkiej i długiej  
perspektywie czasowej 

wielowariantowość/ 
wielopłaszczyznowość 
czasowa 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Prognozowanie może być stosowane do analizy istniejących, wdrożonych techno-
logii. Natomiast zarówno badania foresightowe, jak i ocena technologii dotyczą istnie-
jących, ale także wdrażanych nowych technologii. Prognozowanie stosowane jest 
przede wszystkim do przewidywania zmian wdrożonych już technologii. Foresight 
umożliwia identyfikację czynników wpływających na rozwój technologii, a także kreo-
wanie wizji rozwoju technologii. Ocena technologii stosowana jest przede wszystkim  
do badania wpływu wdrożonych technologii na otoczenie. Zarówno w badaniach foresi-
ghtowych, jak i ocenie technologii uwzględniane jest występowanie niepewności. Pro-
gnozowanie technologiczne zakłada status quo czynników oddziaływujących na badane 
zjawisko i – w przeciwieństwie do foresightu – zazwyczaj dotyczy bliskiej przyszłości 
(do kilku lat). Horyzont czasowy badań foresightowych jest dłuższy niż w przypadku 
prognozowania technologicznego i wynosi najczęściej od pięciu do trzydziestu lat.  
Z kolei ocena technologii pozwala na badanie technologii zarówno w krótkiej, jak  
i w długiej perspektywie czasowej. Natomiast FTA pozwala ocenić obecny stan techno-
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logii, zidentyfikować czynniki sprzyjające ich rozwojowi, zbadać zarówno wpływ tech-
nologii na otoczenie, jak i wpływ otoczenia na technologie, a także umożliwia przewidy-
wanie przyszłości rozwoju wdrożonych oraz pojawiających się technologii. Istotną za-
letą tej koncepcji jest rozpatrywanie technologii w różnych horyzontach czasowych. 
Najczęściej brane są pod uwagę następujące perspektywy czasowe: do 5, od 5 do 10  
i powyżej 10 lat.  

Do niedawana w literaturze krajowej nie funkcjonował polskojęzyczny odpowiednik 
nazwy koncepcji FTA. W związku z tym na określenie tego podejścia autorka, w tytule 
swego wystąpienia na XVIII Konferencji „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produk-
cji”, zaproponowała termin „prospektywna analiza technologii” (PAT)137. W dalszej czę-
ści monografii będzie operowała tylko polską nazwą tego terminu. Struktura prospek-
tywnej analizy technologii została zaprezentowana na rysunku 2.8. 

 
 

 
RYSUNEK 2.8. Struktura prospektywnej analizy technologii (PAT) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Halicka, Prospektywna analiza…, s. 89. 
 
                                                 
137  K. Halicka, Prospektywna analiza…, s. 87. 
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Prospektywna analiza technologii pozwala – zdaniem O. Saritasa i S. Burmaoglu’a  
– na podjęcie działań w perspektywie długookresowej, umożliwiających rozwój nowych, 
przyszłościowych technologii138. Zdaniem autorki, PAT jest pewnego rodzaju naturalną 
drogą ewolucji foresightu technologicznego139. Jednak nie są to terminy jednakowe  
i nie należy utożsamiać foresightu technologicznego z prospektywną analizą technologii. 
Według opinii M. Bodena, R. Johnstona, F. Scapolo140, a także P. Schapera-Rinkela141 oraz 
A. Eeroli i I. Milesa142, PAT ułatwia podejmowanie decyzji i koordynowanie przyszłościo-
wych działań, szczególnie w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, a także polityki. 
Ponadto H. Haegeman i inni143 oraz C. Cagin i inni144 twierdzili, że prospektywna analiza 
technologii to jeden wspólny termin, określający zbiór różnych narzędzi, które mogą być 
stosowane do badania i zrozumienia przyszłości technologii z różnych perspektyw  
metodologicznych.  

Przytoczone powyżej definicje są ogólne i nie oddają ściśle charakteru podejścia 
PAT. W związku z tym autorka zaproponowała własną definicję prospektywnej analizy 
technologii jako procesu, którego głównym celem jest przewidywanie przyszłości tech-
nologii poprzez szczegółową analizę (skanowanie) oraz ocenę jej obecnego stanu,  
a także identyfikację strategicznych czynników jej rozwoju w przyszłości145. 

W celu identyfikacji obszarów zastosowania PAT dokonano szczegółowego prze-
glądu literatury. Procedura kwerendy publikacji polskich i zagranicznych związanych  
z prospektywną analizą technologii została zaprezentowana na rysunku 2.9. Początkowo 
przeszukano bazę polskich czasopism BazEkon i BazTech oraz bazę zagranicznych cza-
sopism Scopus z zastosowaniem sformułowania „future-oriented technology”, zawartego 
w słowach kluczowych, tytułach oraz streszczeniach. Następnie dokonano typologii tych 
publikacji ze względu na tematykę, a także klasyfikacji z uwagi na ich charakter.  
                                                 
138  O. Saritas, S. Burmaoglu, The evolution of the use of Foresight methods: a scientometric analysis of global 

FTA research output, Scientometrics 2015, 105 (1), s. 498. 
139  K. Halicka, Prospektywna analiza…, s. 90. 
140  M. Boden, R. Johnston, F. Scapolo, The role of FTA in responding to grand challenges: A new approach for 

STI policy, Science and Public Policy 2012, 39, s. 136. 
141  P. Schaper-Rinkel, The role of future-oriented technology analysis in the governance of emerging technol-

ogies: The example of nanotechnology, Technological Forecasting and Social Change 2013, 80, s. 446. 
142  A. Eerola, I. Miles, Methods and tools contributing to FTA: a knowledge-based perspective, Futures 2011, 

43, s. 265. 
143  H. Haegeman i in., Quantitative and qualitative approaches in Future-oriented Technology Analysis (FTA): 

From combination to integration?, Technological Forecasting and Social Change 2013, 80 (2), s. 386. 
144  C. Cagnin, A. Havas, O. Saritas, Future-oriented technology analysis: Its potential to address disruptive 

transformations, Technological Forecasting and Social Change 2013, 80, s. 380.  
145  K. Halicka, Prospektywna analiza…, s. 88. 
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RYSUNEK 2.9. Procedura przeglądu publikacji z zakresu PAT  

Źródło: opracowanie własne.  
 

W przeciągu ostatnich trzydziestu lat (od 1985 do 2015 roku) powstały 84 publika-
cje zidentyfikowane w bazie Scopus oraz 1 w bazie BazTech* związane z prospektywną 
analizą technologii. Przy czym osiem spośród zidentyfikowanych publikacji są to roz-
działy monografii Future-Oriented Technology Analysis. Strategic Intelligence for an In-
novative146. Do dalszej analizy uwzględniono artykuły, artykuły pokonferencyjne, książki 
oraz recenzje (razem 78 publikacji). Artykuły wywodzą się z takich prestiżowych 
czasopism, jak między innymi: „Technology Analysis & Strategic Management”, „Tech-
nological Forecasting and Social Change”, „Foresight”, „Manufacturing Engineer, Re-
search Technology Management”, czy też „R and D Management”. 

Analizując dostępne publikacje, zauważono, że zainteresowanie tą tematyką syste-
matycznie wzrasta. Tematyka poruszana w publikacjach z zakresu PAT koncertuje się 

                                                 
*  W bazie bazie BazEkon nie znaleziono publikacji z tego zakresu.  
146  C. Cagnin i in. (red.), op. cit. 
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przede wszystkim w obszarze: biznesu, zarządzania i rachunkowości (około 32% publi-
kacji), inżynierii (ponad 30% publikacji), teorii decyzji (około 10% publikacji). Szczegó-
łowa typologia publikacji ze względu na poruszaną tematykę z zakresu prospektywnej 
analizy technologii została przedstawiona na rysunku 2.10. 
 

 
RYSUNEK 2.10. Typologia publikacji z zakresu PAT pod względem poruszanej tematyki  

Źródło: opracowanie własne na podstawie rekordów z bazy Scopus, [data wejścia: 19.02.2016]. 
 

Kolejnym krokiem kwerendy publikacji dotyczących prospektywnej analizy techno-
logii – zgodnie z rysunkiem 2.9 – było szczegółowe ich przeanalizowanie i sklasyfiko-
wanie ze względu na charakter. Wyróżniono publikacje o charakterze:  

1) metodologicznym – prezentujące przede wszystkim wybrane metody, a także 
zakres i możliwości prospektywnej analizy technologii147;  

2) przeglądowym – opisujące przede wszystkim rolę PAT w zarządzaniu techno-
logiami, bariery stosowania prospektywnej analizy technologii148, czy też 
przedstawiające różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z tą koncepcją;  

                                                 
147  C. Cagnin i in. (red.), op. cit, s. 152–158; L. Staphorst, L. Pretorius, T. Pretorius, Structural equation mod-

elling based data fusion for technology forecasting: A generic framework, proceedings of PICMET 2013: 
Technology management in the IT-driven services, s. 2163, 2167; J. Łabędzka, Steps towards the inte-
gration of future-oriented technology analysis within a technology foresight system, Problemy Eksploat-
acji 2010, 3, s. 48. 

148  L. Georghiou, J.C. Harper, Rising to the challenges-Reflections on Future-oriented Technology Analysis, 
Technological Forecasting and Social Change 2013, 80 (3), s. 386. 
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3) aplikacyjnym – przedstawiające zastosowanie metod i narzędzi prospektywnej 
analizy technologii. 

Publikacje o charakterze metodologicznym koncentrują się przede wszystkim wo-
kół wybranych metod prospektywnej analizy technologii. Przykładowo O. Saritas oraz 
S. Burmaoglu, na podstawie analizy scjentometrycznej, prezentują metody, które były 
do tej pory stosowane w prospektywnej analizie technologii149. Z kolei H. Haegeman  
i inni podkreślają konieczność stosowania w prospektywnej analizie technologii za-
równo metod jakościowych, jak i ilościowych150. Artykuły mające charakter przeglą-
dowy przedstawiają przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia, czy też możliwości 
dalszego rozwoju PAT. Na przykład C. Cagnin i inni151 oraz E. Marinelli i inni152, a także 
L. Georghiou i inni153 oraz M. Boden i inni154 prezentują zagadnienia poruszane na konfe-
rencjach International Conference on Future-oriented Technology Analysis, organizowa-
nych przez Institute for Prospective Technological Studies. Analizując publikacje mające 
charakter aplikacyjny, zauważono, że koncepcja PAT była przede wszystkim stosowana 
w kreowaniu polityki, jako narzędzie w rękach decydentów politycznych155. V. Carabias-
Huetter156, C. Hamarat i inni157, J.H. Kwakkel i E. Pruyt158, a także S.Y. Kim i inni159 oraz 

                                                 
149  O. Saritas, S. Burmaoglu,  op. cit., s. 503–505; J. Ma, A.L. Porter, T.M. Aminabhavi, Identifying Potential 

Opportunities for Emerging Technologies by Using Literature Linkages, 5th International Conference on 
Future-Oriented Technology Analysis (FTA) – Engage today to shape tomorrow, 27–28 November, Brus-
sels 2014. 

150  H. Haegeman i in., Quantitative and qualitative..., s. 387–390. 
151  C. Cagnin, A. Havas, O. Saritas,  op. cit., s. 380–385. 
152  E. Marinelli, R. Miller, P. Warnke, Future-oriented technology analysis: Practice in search of theory?, Fu-

tures 2014, 59, s. 1–4. 
153  L. Georghiou, J.C. Harper, F. Scapolo F., From priority-setting to societal challenges in future-oriented 

technology analysis, Futures 2011, 43 (3), s. 229–31. 
154  M. Boden, R. Johnston, F. Scapolo,  op. cit., s. 135. 
155  C. Cagnin, D. Loveridge, O. Saritas, FTA and equity: New approaches to governance, Futures 2011, 43, s. 280; 

P. Schaper-Rinkel,  op. cit., s. 450. 
156  V. Carabias-Huetter, K. Haegeman, Future-Oriented Technology Analysis to Support Decision-Making in 

Meeting Global Challenges, GAIA 2013, 22/1, s. 58. 
157  C. Hamarat, J.H Kwakkel, E. Pruyt, Adaptive robust design under deep uncertainty, Technological Fore-

casting and Social Change 2013, 80 (3), s. 408. 
158  J.H. Kwakkel, E. Pruyt, Exploratory Modeling and Analysis, an approach for model-based foresight under 

deep uncertainty, Technological Forecasting And Social Change 2013, 80 (3), s. 419. 
159  S.Y. Kim i in., Technology Strategy and Roadmap for Geo-resource Development in Korea, Smart Science 

for Exploration and Mining 2010, 1–2, s. 985. 
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M.K. Weber i inni160 przedstawiają możliwości zastosowania prospektywnej analizy 
technologii w procesie decyzyjnym w zmieniających się, niepewnych warunkach. Z kolei  
K. Haegeman i inni161 stosują PAT do ustalania priorytetów wielostronnej współpracy mię-
dzynarodowej, niezbędnej w trakcie realizacji projektów z 7 Programu Ramowego Unii Eu-
ropejskiej. Natomiast S.Y Kim i inni162 prezentują zastosowanie prospektywnej analizy 
technologii w zarządzaniu strategicznym, określają PAT jako istotny element zarządzania 
strategicznego przedsiębiorstwem. Koncepcja ta może być również stosowana do ana-
lizy163, oceny164, a także przewidywania rozwoju technologii165. Przykładowo J. Shin i inni166 
zastosowali narzędzia PAT do konstruowania portfela technologii. Natomiast D.K.R. Ro-
binson i inni167 wykorzystali prospektywną analizę technologii do identyfikacji nowych, wy-
łaniających się (emerging) technologii, związanych między innymi z nanotechnologiami168, 

                                                 
160  M.K. Weber i in., Coping with a fast-changing world: Towards new systems of future-oriented technology 

analysis, Science and Public Policy 2012, 39, s. 153. 
161  H. Haegeman i in., FTA supporting effective priority setting in multi-lateral research programme cooperation:  

The case of EU-russia S&T cooperation, Technological Forecasting and Social Change 2015, 101, s. 200–2015. 
162  S.Y Kim i in., The roles of FTA in improving performance measurement systems to enable alignment be-

tween business strategy and operations: Insights from three practical cases, Futures 2014, 59, s. 50. 
163  L. Huang i in., Early Commercialization Pattern Profiling: Nano-Enhanced Biosensors, Proceedings – Tech-

nology Management For Emerging Technologies 2012, s. 2612. 
164  M.L. Markus, K. Mentzer, Foresight for a responsible future with ICT, Information Systems Frontiers 2014, 

16(3), s. 358. 
165  K. Halicka, P.A. Lombardi, Z. Styczyński, Future-oriented analysis of battery technologies, Proceedings 

of the IEEE international conference on industrial technology 2015, s. 1022.  
166  J. Shin, B. Coh, C. Lee, Robust future-oriented technology portfolios: Black-litterman approach, R&D Man-

agement 2013, 43 (5), s. 410. 
167  D.K.R Robinson i in., Forecasting Innovation Pathways (FIP) for new and emerging science and technolo-

gies, Technological Forecasting and Social Change 2013, 80, s. 270; D.K.R. Robinson, T. Propp, Multi-
path mapping for alignment strategies in emerging science and technologies, Technological Forecasting 
and Social Change 2008, 75(40), s. 530. 

168  M.S.M. Alencar, A.L Porter., A.M.S. Antunes, Nanopatenting patterns in relation to product life cycle, Tech-
nological Forecasting And Social Change 2077, 74 (9), s. 1665.; J. Ma, A.L. Porter, T.M. Aminabhavi, 
Identifying Potential Opportunities for Emerging Technologies by Using Literature Linkages in 5th Interna-
tional Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) – Engage today to shape tomorrow, 
27–28 November 2014, Brussels, [online], dostęp zdalny: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/ 
fta2014_presentation_t3s_129_jingma.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]; L. Huang i in., Characterising 
a technology development at the stage of early emerging applications: nanomaterial-enhanced biosensors, 
Technology Analysis & Strategic Management 2011, IEEE International Conference On Industrial Engi-
neering And Engineering Management (IEEM), s. 1307. 
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mikroelektroniką i nanoelektroniką169, a także odnawialnymi źródłami energii170. Zatem 
zauważalne są dwa nurty prospektywnej analizy technologii: decyzyjny i technolo-
giczny. Przegląd literatury wskazuje, że dotychczasowe zainteresowania badaczy kon-
certują się przede wszystkim wokół nurtu decyzyjnego. W opinii autorki – ze względu 
na możliwości PAT – wartym zainteresowania jest drugi wskazany nurt. Dlatego też 
dalsze badania zostały umiejscowione w nurcie technologicznym.  

Z uwagi na potencjał prospektywnej analizy technologii może być ona również sto-
sowana przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Analiza może ułatwiać realizację kolej-
nych etapów procesu produkcyjnego (rysunek 2.11), przede wszystkim jednak może 
być zastosowana w procesie badań i rozwoju, odpowiedzialnym za przygotowanie pro-
dukcji w obszarze konstrukcyjnym, technologicznym oraz organizacyjnym. Narzędzia 
PAT mogą być przykładowo przydatne na etapie planowania strategicznego, projekto-
wania produktu, czy też projektowania procesu i systemu wytwórczego. Metody pro-
spektywnej analizy technologii ułatwiają między innymi:  

1) przewidywanie rozwoju wyrobów, metod wytwarzania i zdolności produkcyjnych;  
2) projektowanie wyrobów, metod wytwarzania, sterowania i zarządzania; 
3) projektowanie rozwoju zdolności produkcyjnych; 
4) konstruowanie prototypów; 
5) opracowanie projektów technologicznych; 
6) opracowanie projektów procesów produkcyjnych; 
7) analizy techniczno-ekonomiczne.  

 

                                                 
169  V.N. Gesche i in., Cell-Based Implants in Heart Surgery – Opportunities and Hurdles of this Future Oriented 

Technology, Endoskopie Heute 2012, 25 (3), s. 275; L. Huang i in.,  op. cit., s. 1307.  
170  Y. Guo i in., Empirically informing a technology delivery system model for an emerging technology: Illus-

trated for dye-sensitized solar cells, R&D Management 2012, 42 (2), s. 140.  
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RYSUNEK 2.11. Zastosowanie PAT w systemie produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Durlik, K. Santarek, op. cit., s. 400; E. Pająk, Zarządzanie produkcją. 
Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 85; J. Gawlik, J. Plichta,  
A. Świć, op. cit., s. 26. 
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Proces prospektywnej analizy technologii dostarcza na każdym etapie istotnych infor-
macji na temat analizowanej technologii. Mogą one dotyczyć samej technologii, ale 
również czynników wpływających na daną technologię i jej rozwój. Analiza ta może 
obejmować zarówno wpływ otoczenia na technologię, jak i technologii na otoczenie. 
Zakres i skala odziaływania każdej technologii na otoczenie oraz złożoność procesu jej 
oceny powoduje, że nie istnieje jedna najlepsza metoda umożliwiająca przeprowadzenie 
prospektywnej analizy technologii. Niezbędne jest zastosowanie zestawu odpowiednio 
dobranych metod, wywodzących się zarówno z obszaru nauk technicznych, jak i spo-
łecznych oraz ekonomicznych. Dlatego też istotne wydaje się poszukiwanie sposobów 
usystematyzowania procesu doboru metod badawczych na potrzeby PAT. Celowe jest 
zatem zebranie, a następnie przeanalizowanie oraz pogrupowanie w klastry podobnych 
pod względem merytorycznym metod.  

Klasyfikacja metod badawczych o potencjale stosowania w PAT została przepro-
wadzona w kilku następujących po sobie etapach. Początkowo wyłoniono metody o po-
tencjale stosowania w PAT (rozdział 3.1). Na podstawie obserwacji bezpośredniej oraz 
przeglądu baz zagranicznych czasopism: Web of Science, IEEE Xplore i Scopus ziden-
tyfikowano 195 metod o potencjale zastosowania w tej analizie. Następnie metody te 
zostały poddane wstępnej analizie i selekcji. Do dalszej analizy wybrano 90 metod ba-
dawczych o potencjale stosowania w nurcie technologicznym prospektywnej analizy 
technologii. Metody te zostały ocenione przez grono ekspertów (rozdział 3.2). Za kryte-
rium oceny przyjęto funkcje informacyjne prospektywnej analizy technologii. Eksperci 
ocenili, w jakim stopniu dana metoda wypełnia funkcję PAT. Ocenione przez ekspertów 
metody zostały pogrupowane w klasy. W tym celu zastosowano taksonomiczną metodę 
Warda oraz samouczące się sztuczne sieci neuronowe Kohonena. Efektem wymienio-
nych prac badawczych było uzyskanie 7 klas metod (rozdział 3.3). 
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3.1. Identyfikacja metod o potencjale stosowania  
w prospektywnej analizie technologii  
 
Pierwszym etapem klasyfikacji metod o potencjale stosowania w PAT jest ich identyfi-
kacja. F. Scapolo i A.L. Porter jako pierwsi zebrali oraz usystematyzowali metody PAT. 
Autorzy wyłonili 53 metody, które mogą być zastosowane w prospektywnej analizie 
technologii, a następnie zaklasyfikowali je do 13 następujących klas171: kreatywnej  
(creativity approaches), monitorowania i wywiadu (monitoring & intelligence), opisowej 
(descriptive), macierzy (matrices), analiz statystycznych (statistical analysis), analiz 
trendu (trend analysis), opinii eksperckich (expert opinion), modelowania i symulacji 
(modelling & simulation), analiz logiczno-przyczynowych (logical/causal analysis), road-
mappingu (marszruty), scenariuszy (scenarios), wartościowania/wspomagania decyzji/ 
analiz ekonomicznych (valuing/decision-aiding/economic analysis), modyfikacji (combi-
nations). Wykaz zidentyfikowanych przez F. Scapolo i A.L. Portera metod o potencjale 
stosowania w PAT przedstawiono w tabeli 3.1. Analizując zaprezentowane metody, 
można zauważyć, że około 34% z nich (18 metod) stanowią metody ilościowe, ponad 
34% stanowią metody jakościowe (18 metod), a ponad 32% z nich (17 metod) to metody 
mieszane. Przy czym metody jakościowe to takie, które pozwalają zrozumieć technolo-
gię poprzez zgromadzenie i przeanalizowanie opinii określonego grona osób (eksper-
tów)172, natomiast metody ilościowe pozwalają na opisanie technologii za pomocą  
parametrów liczbowych i modeli matematycznych173. Z kolei metody mieszane łączą 
dwa podejścia – ilościowe i jakościowe174.  
 
  

                                                 
171  C. Cagnin i in. (red.),  op. cit., s. 152. 
172  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 54, 55; J.W. Creswell, Research design: qualitative, quantitative and 

mixed methods approaches, 4th Edition, SAGE Publications, United States of America 2014, s. 12. 
173  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 13. 
174  Ibidem, s. 54, 65; J.W. Creswell,  op. cit., s. 14. 
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TABELA 3.1. Klasyfikacja metod stosowanych w prospektywnej analizie technologii 

Klasa/liczba metod Metoda 

Kreatywne 
3 metody 

(1) teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (TRIZ);  
(2) warsztaty przyszłościowe; (3) wizje przyszłości 

Monitorowania i wywiadu 
2 metody 

(1) obserwacja technologiczna; (2) tech mining 

Opisowe 
4 metody 

(1) bibliometria; (2) listy rankingowe; (3) stan indeksu przyszłości – SOFI;  
(4) szacowanie multiperspektywiczne 

Macierze 
3 metody 

(1) analiza morfologiczna; (2) krzyżowa analiza wpływów;  
(3) prognozowanie analogowe 

Analizy statystyczne 
2 metody 

(1) analiza ryzyka; (2) korelacje;  

Analizy trendu 
4 metody 

(1) analiza długofalowa; (2) modelowanie krzywej wzrostu;  
(3) obwiednia rodziny krzywych; (4) zmienne wiodące 

Opinie eksperckie 
4 metody 

(1) Delphi; (2) metody uczestnictwa; (3) sondaże;  
(4) zogniskowany wywiad grupowy 

Modelowanie i symulacje 
6 metod 

(1) dyfuzja technologii lub analiza substytucji technologicznej;  
(2) modelowanie systemów chaotycznych; (3) modelownie wejścia-wyjścia;  
(4) modelowanie agentowe; (5) opracowanie systemów innowacji;  
(6) złożone systemy adaptacyjne 

Analiza  
logiczna/przyczynowa 
9 metod 

(1) analiza działań; (2) analiza interesariuszy; (3) analiza instytucjonalna;  
(4) analiza trwałości; (5) analiza wymagań; (6) drzewa odniesień;  
(7) koło przyszłości; (8) mitigation strategizing; (9) ocena wpływu na społeczeństwo 

Roadmapping 
4 metody 

(1) mapowanie wiedzy; (2) mapowanie wielościeżkowe;  
(3) marszruty rozwoju technologii; (4) prognozowanie wsteczne 

Scenariusze 
5 metod 

(1) different emphases; (2) scenariusze ilościowe; (3) science theatres;  
(4) zarządzanie scenariuszowe; (5) wideo 

Wartościowanie/ 
wspomaganie decyzji/ 
analizy ekonomiczne 
5 metod 

(1) analiza kosztów i korzyści; (2) metoda granicznej analizy danych data (DEA); 
(3) proces analitycznej hierarchizacji (AHP); (4) SWOT;  
(5) wielokryterialna analiza decyzyjna 

Modyfikacje 
2 metody 

(1) analiza wpływu trendu; (2) scenariusze symulacyjne  

Legenda: nazwa metody – metody ilościowe; nazwa metody – metody jakościowe; nazwa metody – metody 
mieszane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Cagnin i in. (red.), op. cit., s. 152; J. Steczkowski, A. Zeliaś, Metody 
statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997, s. 22–25;  
K. Halicka, Prospektywna analiza..., s. 92. 
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Najliczniejszą klasą, składającą się z 9 metod, jest klasa nazwana analizą logiczną/ 
przyczynową. W skład tej rodziny wchodzą metody analityczne, bazujące na obserwacji 
rzeczywistego przebiegu procesów oraz znajomości ich interpretacji. Uwzględniają one 
zależności występujące pomiędzy zdarzeniami gospodarczymi oraz odzwierciedlają-
cymi je wskaźnikami ekonomicznymi. Kolejną pod względem liczebności grupę stanowi 
klasa metod modelowanie i symulacje. Metody z tej klasy obejmują metody ilościowe, 
pozwalające na stworzenie modelu oraz wskazanie działań związanych z tworzeniem 
przyszłej strategii badanej technologii. Natomiast metody z klasy scenariusze umożli-
wiają budowę wizji przyszłości danego zjawiska, bądź też możliwych stanów danej przy-
szłości. Z kolei klasa wartościowanie/wspomaganie decyzji/analizy ekonomiczne składa 
się z 5 metod pozwalających na optymalizację, analizę i selekcję danych dotyczących 
stanu obecnego. Metody z klasy opisowe charakteryzują sferę techniczną i przedsta-
wiają najnowsze osiągnięcia naukowe, technologiczne i innowacje. Grupę macierze two-
rzą 3 metody łączące pierwiastek intuicyjny i analityczny. Stosowane są do analizy przy-
szłych stanów badanych systemów na podstawie zidentyfikowanych wzajemnych od-
działywań pomiędzy zmiennymi (siłami, trendami, zdarzeniami) odnoszącymi się do ba-
danych układów. Metody z rodziny analizy trendu pozwalają na analizę tendencji oraz 
potencjalnych czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój technologii w przyszłości. 
Natomiast klasę metod opinie eksperckie tworzą metody polegające na zbieraniu i ana-
lizach poglądów szerokiego grona zaangażowanych w badania interesariuszy i eksper-
tów w danej dziedzinie. Metody z grupy kreatywnej charakteryzują się swobodą, ela-
stycznością i spontanicznością w rozumieniu badanych zjawisk. Najmniej liczne klasy 
stanowią analizy statystyczne oraz monitorowania i wywiadu. Metody z pierwszej grupy 
określają współzależność, prawdopodobieństwo oraz skutki wystąpienia danego zda-
rzenia, natomiast metody z klasy monitorowania i wywiadu uwzględniają między innymi 
skanowanie zarówno środowiska, jak i technologii oraz obejmują identyfikację szans  
i zagrożeń związanych z daną technologią175. 

Zdaniem autorki, zbiór wyłonionych przez F. Scapolo i A.L. Portera metod, które mogą 
być stosowane na potrzeby PAT, jest niepełny i powinien być uzupełniony o dodatkowe 
metody, pozwalające na bardziej szczegółową, prospektywną analizę technologii. W zbio-
rze tym zabrakło przede wszystkim metod pozwalających na identyfikację i ocenę czyn-
ników wpływających na rozwój technologii. Zabrakło również narzędzi pozwalających  
na ocenę stanu technologii, jej dojrzałości technologicznej, a także możliwości technolo-
gicznych. Natomiast stosunkowo liczną grupę stanowiły metody scenariuszowe. Metody 

                                                 
175  K. Halicka, Prospektywna analiza…, s. 90–93; C. Cagnin i in. (red.),  op. cit., s. 152. 
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zidentyfikowane przez F. Scapolo i A.L. Portera są w większym zakresie związane z nur-
tem decyzyjnym niż z technologicznym prospektywnej analizy technologii.  

Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji bezpośredniej, a także biorąc 
pod uwagę własną definicję PAT, zidentyfikowano liczniejszy zbiór metod stosowanych 
do oceny technologii w prognozowaniu technologicznym oraz foresighcie technologicz-
nym. Uwzględniono również metody wyłonione przez F. Scapolo i A.L. Portera (tabela 3.1). 
Wyłoniono łącznie 195 metod o potencjale stosowania w PAT. Następnie każdą z nich 
szczegółowo przeanalizowano i zauważono, że rezultaty otrzymane za pomocą niektó-
rych metod nie są w pełni przydatne w nurcie technologicznym prospektywnej analizy 
technologii PAT. Przykładowo mapowanie myśli (mindmapping) jest metodą polegającą 
na graficznym przedstawianiu myśli w postaci mapy składającej się ze skojarzeń176.  
Z kolei metoda aktorstwo (role play/acting) polega na pozorowaniu interakcji między 
przeciwstawnymi sobie grupami177. Zgodnie z tą metodą uczestnicy badania odgrywają 
określone role. Na podstawie tych scen są tworzone przewidywania dotyczące rozwoju 
danej sytuacji. Natomiast analiza science fiction (science fiction analysis) umożliwia 
przedstawianie wymyślonych wizji hipotetycznej przyszłości178. Wymienione metody 
mogą być z powodzeniem stosowane w badaniach foresightowych, szczególnie przy 
planowaniu, czy też budowie wizji rozwojowej danej organizacji179. Nie są one jednak  
w pełni użyteczne w prospektywnej analizie technologii. Z kolei metoda przewyższanie 
(outranking) pozwala na budowanie tak zwanych relacji przewyższania, które „na pod-
stawie posiadanych informacji reprezentują ściśle określone preferencje podejmują-
cego decyzje”180. Metoda wykorzystuje między innymi teorię zbiorów rozmytych, dzięki 

                                                 
176  T. Buzan, B. Buzan, Mapy twoich myśli, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1999, s. 54; A. Magruk, Hybrydowa me-

todyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. J. Na-
zarko, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Białystok – Poznań 2012. 

177  J.S. Armstrong (red.), Principles of forecasting: a Handbook for Researchers and Practitioners, Kluwer 
Academic Publishers, Boston 2001, s. 15. 

178  D. Idier, Science fiction and technology scenarios: comparing Asimov's robots and Gibson's cyberspace, 
Technology in Society 2000, 22 (2), s. 255–272; R. Love, Robot futures: science fiction and futures stud-
ies methodologies in action, Futures 2001, 33, s. 883–889.  

179  I. Miles, M. Keenan, J. Kaivo-Oja, Handbook of knowledge society Foresight, European Foundation for 
the Improvement of Living and Working, Dublin 2003, s. 43, 65–66. 

180  K. Stachowiak, Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] H. Ro-
gacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicz-
nej i gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2002, s. 130. 
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czemu możliwy jest opis tych zjawisk i pojęć, które mają charakter wieloznaczny i nie-
precyzyjny. Wadą metody jest jednak trudna interpretacja wyników końcowych181. 
Uwzględniając fakt, że nie wszystkie zidentyfikowane metody mogą być z powodzeniem 
stosowane w nurcie technologicznym PAT, dokonano wstępnej ich selekcji. Jako kryte-
rium przyjęto użyteczność danej metody w prospektywnej analizie technologii, przy 
czym użyteczność rozumiana była jako właściwość metody decydująca o jej jakości 
użytkowej, a także łatwość obsługi i dopasowania jej do rzeczywistych potrzeb użyt-
kownika*. Jest to zdolność do generowania zadowolenia płynącego z zastosowania da-
nej metody do prospektywnej analizy technologii. Jest to także satysfakcja z korzyści, 
jakie można osiągnąć w wyniku zastosowania danej metody w prospektywnej analizie 
technologii. Lista kryteriów oceny użyteczności metod do PAT została opracowana na 
podstawie przeglądu literatury, a także własnego doświadczenia autorki w zakresie pro-
gnozowania oraz badań foresightowych. Zidentyfikowane kryteria pozwoliły na indywi-
dulaną ocenę metod PAT, między innymi pod kątem nakładu pracy, czasu i kosztów 
niezbędnych do swobodnego posługiwania się metodą. Lista kryteriów stosowanych na 
potrzeby oceny użyteczności metod o potencjale zastosowania w PAT została przed-
stawiona w tabeli 3.2.  

 
TABELA 3.2. Lista kryteriów użyteczności metod o potencjale zastosowania w prospektywnej analizie technologii 

Lp. Nazwa kryterium 

1 Dostępność informacji, materiałów na temat stosowania metody 

2 Potencjał metody do współdziałania/kombinacji z innymi metodami 

3 Interpretowalność otrzymanych wyników 

4 Dostępność narzędzi (programów komputerowych) ułatwiających stosowanie metody 

5 Stosowalność danej metody do analizy technologii (bez względu na rodzaj technologii) 

6 Adekwatność wyników do celu analizy technologii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.S. Armstrong (red.), op. cit., s. 369; L. Georghiou i in. (red.), op. cit., 
s. 74; J. Nazarko (red.) i in., Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, s. 106; A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu techno-
logicznego, autoreferat…, s. 15.  
 

                                                 
181  A. Kangas, J. Kangas, J. Pykäläinen, Outranking methods as tools in strategic natural resources planning, 

Silva Fennica 2001, 35 (2), s. 216–217. 
*  Użyteczność – to subiektywnie odczuwane zadowolenie (korzyść), jakie daje komuś użytkowanie cze-

goś. Na podstawie: Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
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Każda z 195 metod o potencje stosowania w PAT została oceniona przez autorkę 
według kryteriów wymienionych w tabeli 3.2. Do oceny zastosowano dwójkowy (binarny) 
system kodowania: 0 (fałsz, false) lub 1 (prawda, true). System ten został wybrany, po-
nieważ zapewnia prosty i jednoznaczny sposób kodowania informacji182, przy czym 0 
oznaczało brak spełnienia danego kryterium przez metodę, a 1 było rozumiane jako re-
alizacja danego kryterium przez analizowaną metodę. Z uwagi na fakt, że wszystkie wy-
łonione kryteria są istotne, do dalszych analiz zostały wyselekcjonowane metody speł-
niające wszystkie wymienione kryteria. Wybrano metody, dla których wszystkie kryteria 
zostały uznane za prawdziwe, to znaczy metody, dla których iloczyn wartości poszcze-
gólnych kryteriów wynosił 1. Przykładowo informacje na temat stosowania metody  
analiza danych źródłowych są powszechnie dostępne (kryterium 1 – prawda), można ją 
łączyć z innymi metodami (kryterium 2 – prawda). Ponadto łatwo można interpretować 
wyniki (kryterium 3 – prawda), korzystanie z tej metody nie sprawia trudności (kryte-
rium 4 – prawda) i może być ona stosowana do różnego rodzaju technologii (kryterium 
5 – prawda). Rezultaty otrzymane za pomocą tej metody są przydatne w prospektywnej 
analizie technologii (kryterium 6 – prawda). Zatem iloczyn wartości kryteriów użytecz-
ności metody analiza danych źródłowych wynosi 1. Z kolei metoda analiza science fiction 
nie została uwzględniona w dalszych analizach, ponieważ iloczyn wartości kryteriów 
użyteczności metody wynosił 0. Metoda ta może być stosowana z innymi metodami 
(kryterium 2 – prawda), są również dostępne informacje na temat jej stosowania (kry-
terium 1 – prawda), stosowanie tej metody oraz interpretowanie wyników nie sprawia 
trudności (kryterium 3, kryterium 4 – prawda). Wyniki te nie są wiarygodne (kryterium 
5 – fałsz) i nie są w pełni przydatne w prospektywnej analizie technologii (kryterium 6 
– fałsz)*. Ostatecznie spośród 195 zidentyfikowanych metod do dalszej analizy wy-
brano 90. Zbiór metod o potencjale stosowania w nurcie technologicznym prospektyw-
nej analizy technologii został przedstawiony w tabeli 3.3.  
 
  

                                                 
182  T.M. Cover, J.A. Thomas, Element of information theory, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2006, 

s. 120. 
*  Szczegółowe wyniki binarnej oceny metod przedstawiono w załączniku 2. 
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TABELA 3.3. Metody o dużym potencjale stosowania w nurcie technologicznym PAT 

Nazwa metody Nazwa metody Nazwa metody Nazwa metody Nazwa metody 

analiza czynnikowa analiza ryzyka drzewa odniesień metody portfelowe sieci społeczne 

analiza danych  
źródłowych 

analiza  
scientometryczna 
(naukometria) 

drzewa  
probabilistyczne 

model poziomów  
gotowości  
technologii (TRL) 

skanowanie  
otoczenia 

analiza długofalowa analiza skupień 
dyfuzja technologii 
lub analiza substytucji 
technologicznej 

modelowanie  
agentowe 

skanowanie  
technologii 

analiza działań  
(analiza  
przez działanie) 

analiza STEEPVL 
dyskontowe metody 
oceny opłacalności 
przedsięwzięć 

modelowanie  
i symulacje 

słabe sygnały  

analiza  
instytucjonalna analiza strukturalna dzikie karty 

modelowanie  
silnego portfela  
(odpornego) 

sondaże 

analiza interesariuszy 
analiza szeregów 
czasowych 

ekstrapolacja  
trendów  

modelowanie  
wejścia-wyjścia 

stan indeksu  
przyszłości (SOFI) 

analiza statystyczna 
analiza  
webometryczna 

funkcja produkcji myślenie projektowe SWOT 

analiza kosztów  
cyklu życia (LCC) 

analiza wpływu 
trendu 

kluczowe  
technologie 

obserwacja  
technologiczna 

szacowanie multi- 
perspektywiczne 

analiza kosztów  
i korzyści (analiza 
zysków i strat) 

analiza wrażliwości  koło przyszłości 
ocena cyklu życia 
(LCA) 

tech mining 

analiza krzywej S analiza zawartości korelacje ocena wpływu  
na społeczeństwo 

teoria rozwiązywania 
innowacyjnych  
zagadnień (TRIZ) 

analiza  
megatrendów 

analiza  
zrównoważenia 

krzyżowa analiza 
wpływów 

panele eksperckie 
warstwowa analiza 
przyczynowa 

analiza  
morfologiczna 

ANKOT 
listy rankingowe 
(prioryteryzacja) 

proces analitycznej 
hierarchizacji (AHP) 

warsztaty przyszłości  

analiza patentowa 
badania zza biurka 
/badanie źródeł  
zastanych  

makrohistoria 
prognozowanie  
analogowe 

wewnętrzna stopa 
zwrotu 

analiza pola sił  
barometr  
technologiczny 

Manoa 
prognozowanie  
stochastyczne 

wizje przyszłości 

analiza porównawcza 
według wzorca  

bibliometria mapowanie  
technologii 

prognozowanie 
wsteczne 

wskaźnik  
zyskowności  
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Nazwa metody Nazwa metody Nazwa metody Nazwa metody Nazwa metody 

analiza potrzeb 
/wymagań  

burza mózgów marszruty rozwoju 
technologii 

prosta  
wieloatrybutowa 
technika rankingowa  

złożone systemy  
adaptacyjne 

analiza przyczyn  
i skutków wad 

Delphi 
metoda granicznej 
analizy danych data 
(DEA) 

przegląd literatury 
zogniskowany  
wywiad grupowy  

analiza  
retrospektywna  

drzewa klasyfikacji metoda SPACE sondaże zwiad  
technologiczny 

Legenda: nazwa metody – metody ilościowe; nazwa metody – metody jakościowe; nazwa metody – metody 
mieszane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.U. Ayres, Technological Forecasting and Long-Range Planning, 
USA, McGraw-Hill 1969; K. Halicka, Innovative classification of methods of the future-oriented technology analy-
sis, Technological and Economic Development of Economy 2016, 22 (4), s. 577–584; C. Cagnin i in. (red.), 
op. cit., s. 152; G. Gieraszewska, M. Romanowska, op. cit., s. 151–152, 160, 180; L. Georghiou i in. (red.), op. cit., 
s. 50–51, 71; A. Magruk, Innovative classification…, s. 704; S. Makridakis, S.C. Wheelwright, Forecasting Methods 
and Applications, Wiley, New York 1978; G.H. May, The future is ours: Foreseeing, managing and creating the 
future, Praeger/Adamantine, Westport, London 1996; K. Michalski, Przegląd metod i procedur wykorzystywanych 
w ocenie technologii, Studia Biura Analiz Sejmowych 2015, 3 (43), s. 57–58; S. Mishra, S.G. Deshmukh, Prem 
Vrat, Matching of technological forecasting technique to a technology, Technological Forecasting and Social 
Change 2002, 69, s. 25; J.K. Musango, Technology Assessment of Renewable Energy Sustainability in South Af-
rica: Phd's thesis, Stellenbosch University. Matieland 2012, [online], dostęp zdalny: http://ciret-transdiscipli-
narity.org/biblio/biblio_pdf/Josephine_Musango.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]; A. De Piante Henriksen, 
A technology assessment primer for management of technology, International Journal of Technology Manage-
ment 1997, 13, s. 615–638; A.T. Roper i in., op. cit., s. 31; O. Saritas, S. Burmaoglu, op. cit., s. 503; J.H. Vanston, 
Technology Forecasting: An Aid to Effective Technology Management, Technology Futures 1995, Inc., Austin, TX, 
s. 40; A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 272–339. 
 

Analizując metody przedstawione w tabeli 3.3, można zauważyć, że około 42%  
z nich (38 metody) są to metody ilościowe, ponad 21% stanowią metody jakościowe  
(19 metod), a 37% z nich (33 metod) to metody mieszane. 

Zbiór metod, przedstawionych w tabeli 3.3, które mogą być zastosowane w pro-
spektywnej analizie technologii, jest mimo wstępnej selekcji obszerny. Część spośród 
nich generuje ten sam rodzaj informacji i można je stosować zamienienie. Dlatego też 
kolejnym etapem prowadzonych badań była klasyfikacja metod. Otrzymane w ten spo-
sób klasy, integrujące możliwe do zastosowania w prospektywnej analizie technologii 
metody badawcze, pozwoliły na uproszczenie i ujednolicenie całego procesu projekto-
wania PAT.  
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3.2. Ekspercka ocena metod 
 
Zaproponowana przez F. Scapolo i A.L. Portera klasyfikacja183 opracowana dla 53 metod 
zapewnia ich uporządkowanie ich jedynie pod względem charakteru metody, nie uwzględ-
nia jednak wieloetapowości PAT. Należało przeprowadzić klasyfikację dla wszystkich 
zidentyfikowanych metod, i to nie z poziomu metod, ale z poziomu całego procesu pro-
spektywnej analizy technologii. Proces prospektywnej analizy technologii umożliwia 
ocenę obecnego stanu technologii, identyfikację czynników wpływających na jej rozwój, 
a także zbadanie interakcji między technologią a otoczeniem. Pozwala także na przewi-
dywanie rozwoju technologii. Każdy etap realizacji powinien być źródłem informacji do-
tyczących analizowanej technologii. Proces prospektywnej analizy technologii realizo-
wany jest poprzez następujące funkcje informacyjne:  
F1:  zbierania informacji na temat celu i zakresu analizy;  
F2:  zbierania i porządkowania informacji na temat technologii;  
F3: przetwarzania informacji na temat przeszłości technologii;  
F4:  przetwarzania i generowania nowej informacji dotyczącej obecnego stanu technologii;  
F5:  zbierania informacji na temat wpływu otoczenia na technologię i technologii na oto-

czenie;  
F6:  transmisji zdobytej informacji;  
F7:  zbierania informacji na temat czynników wpływających na rozwój technologii;  
F8:  generowania nowej informacji dotyczącej rozwoju danej technologii;  
F9:  interpretowania i wykorzystania zdobytych informacji.  

Istotne wydaje się uporządkowanie metod o potencjale stosowania do prospektyw-
nej analizy technologii w klastry z uwzględnieniem funkcji i kontekstu badań PAT.  
Wybrane po wstępnej analizie i selekcji metody zostały ocenione przez grupę eksper-
tów. Biorąc pod uwagę różne funkcje realizowane w trakcie procesu prospektywnej ana-
lizy technologii, konieczne było dokonanie oceny, a następnie uporządkowanie metod 
pod kątem ich zastosowania do realizacji (wypełnienia) wyżej wymienionych funkcji.  

W tym celu do oceny metod zastosowano metodę delficką (Delphi)184. Delphi jest 
rodzajem badania eksperckiego, w którym opinie ekspertów traktuje się jako prawo-
mocny wkład w formułowanie wspólnego sądu na temat przedmiotu badań. Jest od-
mianą komunikacji grupowej, umożliwiającą rozwiązywanie określonych zadań. Może 

                                                 
183  C. Cagnin i in. (red.),  op. cit., s. 152. 
184  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 47. 
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być stosowana do rzetelnego badania poglądów i wytwarzania odpowiednich informa-
cji, które umożliwią podjęcie decyzji w danej dziedzinie185. Stosowana jest do przewidy-
wania długoterminowych procesów lub zjawisk, o których wiedza jest niewystarczająca 
lub niepewna186. Metoda ta eliminuje takie wady typowych dyskusji grupowych, jak: do-
minacja i wpływ liderów, presja grupy na członków dyskusji, niechęć do podważania 
wcześniej wyrażonych opinii w obecności innych osób, komunikacja wykraczająca poza 
główny nurt badawczy. Metoda delficka polega na co najmniej dwukrotnym ankietowa-
niu tej samej grupy ekspertów187. W pierwszej rundzie eksperci uzupełniają kwestiona-
riusz, w którym przedstawiają swoje opinie na temat analizowanego problemu. W kolej-
nej rundzie ankietowania respondenci wypełniają ten sam kwestionariusz, przy czym 
mają możliwość zapoznania się z wynikami prezentowanymi przez ogół ekspertów uzy-
skanymi w rundzie I, i na tej podstawie mogą zrewidować swoje przewidywania na te-
mat zjawiska objętego badaniem. Prezentowanie wyników pierwszej rundy jest cechą 
charakterystyczną metody delfickiej. W badaniach delfickich forma i zakres kwestiona-
riusza determinowane są celem badania. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje kwe-
stionariuszy: tradycyjny i zawierający tezy delfickie (rysunek 3.1).  
 

                                                 
185  S.G. Skulmoski, F.T. Hartman, J. Krahn, The Delphi Method for Graduate Research, Journal of Information 

Technology Education 2007, 6, s. 2; K. Cuhls, Delphi, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 
Research, Germany, s. 96, [online], dostęp zdalny: http://www.unido.org/fileadmin/ import/16959 _Del-
phiMethod.pdf, [data wejścia: 07.05.2016]; H.A. Linstone, M. Turoff (red.), The Delphi Method Techniques 
and Applications, Murray Turoff and Harold A. Linstone, 2002, s. 10; A. Habibi, A. Sarafrazi, S. Izadyar, 
Delphi technique theoretical framework in qualitative research, The International Journal of Engineering 
and Science (IJES) 2014, 3 (4), s. 8.  

186  T.J. Gordon, O. Helmer, Report on a Long-Range Forecasting Study, Rand Corporation, 1964, [online], 
dostęp zdalny: http://stat.haifa.ac.il/~gweiss/courses/OR-logistics/Rand.pdf, [data wejścia: 07.05.2016];  
P. Radziszewski i in., Future Trends in Road Technologies Development in the Context of Environmental 
Protection, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2016, 11 (2), s. 162. 

187  S.W. Schuckmann i in., Analysis of factors influencing the development of transport infrastructure until 
the year 2030 – A Delphi based scenario study, Technological Forecasting and Social Change 2012, 79, 
s. 1377; A.A. Feil, D. Muller de Quevedo, D. Schreiber, Selection and identification of the indicators for 
quickly measuring sustainability in micro and small furniture industries, Sustainable Production and Con-
sumption 2015, 3, s. 38–39. 
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RYSUNEK 3.1. Rodzaje kwestionariuszy stosowanych w badaniach delfickich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Day, M. Bobeva, A generic toolkit for the successful management 
of Delphi studies, The Electronic Journal of Business Research Methodology 2005, 3 (2), s. 105, R.G. Fischer, 
The Delphi Method: A Description, Review, and Criticism, Journal of Academic Librarianship 1978, 4 (2), s. 66;  
K. Weber, A. Ladkin, The convention industry in Australia and the United Kingdom: key issues and competitive 
forces, Journal of Travel Research 2003, 42 (2), s. 128; G. Rowe, G. Wright, The Delphi technique as a forecasting 
tool: Issues and analysis, International Journal of Forecasting 1999, 15 (4), s. 360; G.J. Skulmoski, F.T. Hartman, 
J. Krahn, op. cit., s. 4–6. 
 

Pierwszy rodzaj kwestionariusza to tradycyjny kwestionariusz ankietowy, stoso-
wany wówczas, gdy zleceniodawca badania jest zainteresowany poznaniem stanowiska 
bądź priorytetów na temat przedmiotu badania188. Drugi rodzaj kwestionariusza jest za-
zwyczaj stosowany do przewidywania rozwoju długoterminowych zjawisk w sytuacji 
niepewności, szczególnie wówczas, gdy:  

1) przewidywane zjawiska nie poddają się technikom analitycznym charaktery-
stycznym dla prognozowania; 

2) nie istnieją wiarygodne dane na temat antycypowanych procesów;  
3) determinujący wpływ na przewidywane zjawiska mają czynniki zewnętrzne189.  

                                                 
188  N. Dalkey, O. Helmer, An experimental application of the Delphi method to the use of experts, Management 

Science 1963, 9 (3), s. 464. 
189  P. Radziszewski i in.,  op. cit., s. 162; S. Lee i in., Forecasting mobile broadband traffic: Application  

of scenario analysis and Delphi method, Expert Systems With Applications 2016, 44, s. 126.  

Rodzaje kwestionariuszy  
delfickich 

Tradycyjny kwestionariusz 
ankietowy 

Kwestionariusz ankietowy 
zawierający tezy delfickie 

 opinie 
 stanowiska 
 priorytety 

przewidywanie  
długoterminowych  
zjawisk i procesów 
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Zawiera on tezy delfickie oraz pytania pomocnicze. Przy czym teza delficka jest 
odnoszącym się do przyszłości opisem zależności pomiędzy zagadnieniami wynikają-
cymi ze specyfiki badania a kontekstem determinowanym celem badania. Z kolei pyta-
nia pomocnicze najczęściej dotyczą oceny poziomu wiedzy eksperta, czasu realizacji 
tezy, czynników sprzyjających realizacji tezy, barier realizacji tezy oraz oczekiwanych 
efektów realizacji tezy. 

W niniejszym badaniu metoda delficka została zastosowana do sformułowania opi-
nii na temat przydatności metod w realizacji funkcji informacyjnych PAT i dlatego też 
zastosowano pierwszy rodzaj kwestionariusza delfickiego. Na szczegółową metodykę 
realizacji badania delfickiego przewidziano cztery etapy. Szczegółowy proces eksperc-
kiej oceny metod przedstawiono na rysunku 3.2. 

 

 
RYSUNEK 3.2. Ekspercka ocena metod 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Halicka, Innovative classification of methods…, s. 585. 
 

Początkowo przeprowadzono rekrutację ekspertów. Zostali oni dobrani w sposób 
celowy190, z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia z zakresu badań nad przyszło-
ścią. Ostatecznie wyłoniono 12 ekspertów. Następnie przygotowano w formie elektro-
nicznej kwestionariusz oceny metod. Kwestionariusz miał postać macierzy o wymia-
rach 90 x 9, której wiersze stanowiły nazwy metod o potencjale stosowania w prospek-
tywnej analizie technologii, a kolumny – funkcje realizowane w trakcie procesu PAT. 
Dodatkowo eksperci otrzymali, opracowany przez autorkę, zbiór streszczeń dotyczący 

                                                 
190  K. Halicka, Innovative classification of methods…, s. 587.; M. Steinert,  op. cit., s.13; S.W. Schuckmann 

i in.,  op. cit., s. 1377. 

 Rekrutacja ekspertów 
 Konstrukcja elektronicznej wersji  

kwestionariusza oceny metod  
o potencjale wykorzystania w PAT  

Faza  
wstępna I runda 

 Rozesłanie kwestionariuszy ankiet oceny 
metod z opracowanymi wynikami I rundy

 Wypełnienie – w II rundzie  
– przez ekspertów kwestionariusza  

II runda  Opracowanie wyników  
 Wyznaczenie zgodności ocen ekspertów 

Faza  
finalna 

 Rozesłanie kwestionariuszy ankiet oceny 
metod 

 Wypełnienie – w I rundzie – przez ekspertów 
kwestionariusza dotyczącego oceny  
metod o potencjale stosowania w PAT 
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podstawowych informacji o metodach*. Następnie opracowany kwestionariusz delficki 
wraz z informacjami o metodach został udostępniony ekspertom. Ocenili oni, w jakim 
stopniu dana metoda wypełnia funkcję PAT (I runda badania), stosując czterostopniową 
skalę oceny: 

0 – nieprzydatność metody w realizacji danej funkcji PAT;  
1 – niska przydatność metody w realizacji danej funkcji PAT; 
2 – przeciętna przydatność metody w realizacji danej funkcji PAT; 
3 – wysoka przydatność metody w realizacji danej funkcji PAT. 
Zebrane wyniki zostały poddane szczegółowej analizie. Następnie kwestionariusz 

ankiety oceny metod o potencjale stosowania w PAT wraz z opracowanymi wynikami  
z rundy pierwszej został ponownie przesłany tym samym ekspertom. W drugiej rundzie 
badania eksperci wypełnili ten sam kwestionariusz, przy czym mieli możliwość zapoz- 
nania się ze zbiorczymi wynikami z pierwszej rundy badania. Pozwoliło to na podtrzy-
manie bądź zmianę opinii na temat kształtowania się zjawisk w danym obszarze badaw-
czym. Zaprezentowany tok postępowania umożliwił uzyskanie bardziej jednoznacznych 
sądów oraz zrewidowanie poglądów na temat zjawiska objętego badaniem. Eksperci 
mogli porównać własne stanowisko z opinią grupy, a także – po przeanalizowaniu  
argumentów – mogli zmienić własne zdanie. Otrzymane z drugiej rundy arkusze zostały 
ponownie przeanalizowane. Ostatecznie uzyskano dwanaście wypełnionych kwestiona-
riuszy oceny metod o potencjalnie stosowania w PAT.  

Następnie oceniono zgodność ocen ekspertów. Z uwagi na fakt, że odpowiedzi eks-
pertów mierzone były w skali nominalnej, ich zgodność została sprawdzona współczyn-
nikiem dyspersji względnej klasyfikacji, wyrażonej następującym równaniem191: 

 ]1,0[,1
1

2
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  hf
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kh
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j , (3.1) 

gdzie: 
h  –  współczynnik dyspersji względnej klasyfikacji;  
k  –  liczba wariantów dla r-tego pytania;  
fj –  częstość występowania j-tego wariantu wśród odpowiedzi. 

                                                 
*  Przegląd metod przedstawiono w załączniku 1. 
191  M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 213; A. Gajda, Doświadczenia i metody pozyskania danych eksperckich na potrzeby 
badań z wykorzystaniem metody foresight, [w:] P. Dittmann, A. Szpulak (red.), Prognozowanie w zarządzaniu 
firmą, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 185, Wrocław 2011, s. 35; A. Maciąg, R. Pietroń, S. Kukla, Progno-
zowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 126. 
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Współczynnik dyspersji względnej klasyfikacji został wyznaczony dla każdego 
możliwego przypadku, to znaczy dla każdej metody i każdej realizowanej przez analizo-
waną metodę funkcji. W ten sposób wyznaczono zgodność ekspertów podczas oceny 
przydatność n-tej metody w realizacji m-tej funkcji informacyjnej. Ostatecznie uzyskano 
macierz współczynników dyspersji (90x9)*. Fragment macierzy współczynników dys-
persji względnej klasyfikacji wyznaczonych dla pierwszych dwudziestu – alfabetycznie 
uporządkowanych – metod został przedstawiony w tabeli 3.4.  

 
TABELA 3.4. Współczynniki dyspersji względnej klasyfikacji wyznaczone dla pierwszych dwudziestu metod 

Nazwa metody funkcja 1 funkcja 2 funkcja 3 funkcja 4 funkcja 5 funkcja 6 funkcja 7 funkcja 8 funkcja 9 

Analiza  
czynnikowa 

0,000 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 0,370 0,500 0,000 

Analiza danych 
źródłowych 

0,370 0,000 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Analiza  
długofalowa 

0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,648 0,667 0,500 0,204 

Analiza działań 
(analiza  
przez działanie) 

0,000 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 0,667 0,500 0,370 

Analiza  
instytucjonalna 

0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500 0,370 

Analiza  
interesariuszy 

0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,500 0,500 0,593 

Analiza kosztów 
cyklu życia (LCC) 

0,000 0,593 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 

Analiza kosztów  
i korzyści (analiza 
zysków i strat) 

0,000 0,593 0,000 0,593 0,000 0,000 0,000 0,500 0,370 

Analiza krzywej S 0,500 0,000 0,500 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 0,000 

Analiza  
megatrendów 

0,000 0,204 0,370 0,000 0,204 0,000 0,204 0,370 0,204 

Analiza  
morfologiczna 

0,000 0,204 0,370 0,000 0,370 0,370 0,000 0,204 0,204 

Analiza  
patentowa 

0,000 0,204 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 

Analiza pola sił  0,000 0,204 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,370 0,000 

                                                 
*  Macierz współczynników dyspersji względnej klasyfikacji umieszczono w załączniku 3. 
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Nazwa metody funkcja 1 funkcja 2 funkcja 3 funkcja 4 funkcja 5 funkcja 6 funkcja 7 funkcja 8 funkcja 9 

Analiza  
porównawcza  
według wzorca  

0,000 0,204 0,370 0,204 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 

Analiza potrzeb 
/wymagań  

0,000 0,204 0,370 0,204 0,204 0,000 0,204 0,370 0,500 

Analiza przyczyn 
i skutków wad 

0,000 0,204 0,370 0,593 0,370 0,500 0,204 0,204 0,000 

Analiza  
retrospektywna  

0,000 0,204 0,370 0,593 0,000 0,000 0,593 0,370 0,000 

Analiza ryzyka 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Analiza  
scientometryczna  
(naukometria) 

0,000 0,204 0,000 0,204 0,370 0,204 0,593 0,370 0,500 

Analiza skupień 0,000 0,370 0,370 0,000 0,204 0,204 0,204 0,204 0,000 

Legenda: funkcja 1: zbieranie informacji na temat celu i zakresu analizy; funkcja 2: zbieranie i uporządkowanie infor-
macji na temat technologii; funkcja 3: przetwarzanie informacji na temat przeszłości technologii; funkcja 4: przetwa-
rzanie i generowanie nowej informacji dotyczącej obecnego stanu technologii; funkcja 5: zbieranie informacji na te-
mat wpływu otoczenia na technologię i technologii na otoczenie; funkcja 6: transmisja zdobytej informacji; funkcja 7: 
zbieranie informacji na temat czynników wpływających na rozwój technologii; funkcja 8: generowanie nowej informa-
cji dotyczącej rozwoju danej technologii; funkcja 9: interpretowanie i wykorzystanie zdobytych informacji. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Następnie, uwzględniając wartości współczynników dyspersji względnej klasyfika-
cji, wyznaczano wartość średnią. Średnia wartość współczynnika wyniosła 0,3003.  
W literaturze przedmiotu przyjęto, że sądy ekspertów można uznać za zgodne, jeśli war-
tość współczynnika dyspersji względnej klasyfikacji będzie równa lub niższa – w przy-
padku czterech kategorii odpowiedzi – od 0,540192. W związku z tym należy stwierdzić, 
że eksperci w niniejszym badaniu wykazali się dużą zgodnością. Jeżeli zgodność wy-
stawionych przez grupę ekspertów ocen jest na odpowiednio wysokim poziomie, to za-
sadne jest formułowanie sądów ogólnych193. Do opracowania ostatecznej macierzy 
ocen metod o potencjalnie stosowania w PAT przyjęto średnią wystawionych ocen 
przez wszystkich ekspertów. Następnie, stosując metody statystyczne oraz sztuczne 
sieci neuronowe Kohonena, dokonano klasyfikacji tych metod.  

                                                 
192  M. Wójciak, Metody oceny zgodności opinii ekspertów na potrzeby badania foresight, Studia Ekono-

miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 220, Katowice 2015, s. 67–68. 
193  P. Cabała, Zastosowanie współczynnika konkordancji w pomiarze zgodności ocen ekspertów, Przegląd 

Statystyczny 2010, LVII (2–3), s. 36.  
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3.3. Klasyfikacja metod o potencjale stosowania  
w prospektywnej analizie technologii  
 
Proces klasyfikacji metod przeprowadzono trzyetapowo, stosując zarówno metody sta-
tystyczne (metodę analizy skupień), jak i metody sztucznej inteligencji (samoorganizu-
jące się sztuczne sieci Kohonena). Początkowo określono liczbę klas, następnie przy-
porządkowano metody do odpowiednich klas oraz przeanalizowano te klasy i wyłoniono 
główne cechy oraz nazwy poszczególnych klastrów. Szczegółowy proces klasyfikacji 
metod o potencjale zastosowania w PAT przedstawiono na rysunku 3.3.  
 

 
RYSUNEK 3.3. Autorska klasyfikacja metod o potencjale zastosowania w PAT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Halicka, Innovative classification of methods…, s. 585–591. 
 

Do wyznaczenia liczby klas zastosowano aglomeracyjną metodę Warda z odległo-
ściami euklidesowymi, której wynikiem jest dendodram, będący graficzną interpretacją 
uzyskanych efektów. Metoda ta uznawana jest za skuteczną i często stosuje się ją do 
tworzenia homogenicznych skupień194. Liczbę skupień metod o potencjale stosowania 
                                                 
194  M. Adamowicz, P. Janulewicz, Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkuren-

cyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 
2012, XIII/1, s. 23–25; B. Basiura, Metoda Warda w zastosowaniu klasyfikacji województw Polski z róż-
nymi miarami odległości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. „Taksonomia” 
2013, 279, s. 210–212; R.K. Blashfield, M.S. Aldenderfer, The literature on cluster analysis, Multivariate 
Behavioral Research 1978, 13 (3), s. 271–295; T. Grabiński, A. Sokołowski, Z badań nad efektywnością 
wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1984, 181, 
s. 63–65; J. Pociecha i in., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1988, s. 53. 

Aglomeracyjna metoda Warda 
z odległościami euklidesowymi I etap 

Sztuczne sieci neuronowe  
Kohonena 

II etap 

Liczba klastrów 

Analiza metod w obrębie klastra 

Klastry  
metod 

Cechy klastrów III etap 
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w PAT wyznaczono na podstawie analizy wykresu przebiegu aglomeracji, a także analizy 
dendogramu. Wykres przebiegu aglomeracji oraz dendogram klasyfikacyjny metod o po-
tencjale stosowania w prospektywnej analizie technologii przedstawiono na rysunku 3.4. 
Pierwszy wyraźny „skok” odległości aglomeracyjnej występuje na poziomie około 320 
(rysunek 3.4 a). Jest to miejsce, w którym wiele skupień uformowało się w tej samej 
odległości wiązania. Odległość ta została naniesiona na diagram drzewa (rysunek 3.4 b) 
metody Warda. Punkt przecięcia diagramu drzewkowego pozwolił na wyznaczenie 
liczby klas. 
 

 
RYSUNEK 3.4. Wykres przebiegu aglomeracji oraz dendogram klasyfikacyjny metod o potencjale stosowania  
w PAT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Halicka, Innovative classification of methods…, s. 587. 
 

Analizując rysunek 3.4 b, zaobserwowano, że można wyróżnić 7 skupień. Szczegó-
łowo zbadano metody tworzące te klasy i zauważono, że nie zawsze tworzą one klasy 
merytorycznie spójne. Na przykład metody umożliwiające gromadzenie informacji  
o technologiach na podstawie baz literaturowych, takie jak: analiza danych źródłowych 
i tech mining, zostały przyporządkowane do grupy metod pozwalających na generowa-
nie nowej wiedzy na temat technologii na podstawie wiedzy eksperckiej. Natomiast bil-
bliometria oraz analiza scientometryczna, umożliwiające określenie stanu technologii  
na podstawie opisów i spisów bibliograficznych, badania treści literatury pełnoteksto-
wych baz danych, indeksów cytowań naukowych oraz statystyk wydawnictw, liczby pu-
blikacji, przyznanych stopni naukowych i nagród, placówek naukowych, zostały zakla-
syfikowane do klasy metod umożliwiających między innymi szacowanie kosztów zwią-
zanych z cyklem życia technologii. Do tej grupy metod zostały również przypisane  

(b) Dendogram klasyfikacyjny  
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metody takie, jak: analiza interesariuszy, analiza morfologiczna, skanowanie technologii 
– pozwalające między innymi na przewidywanie wystąpienia zdarzeń i czynników wpły-
wających na rozwój badanej technologii. 

Z uwagi na niespójność merytoryczną w obrębie uzyskanych grup do wyznaczenia 
metod w poszczególnych klasach zastosowano kolejne narzędzie pozwalające na gru-
powanie obiektów – samouczące się sztuczne sieci neuronowe Kohonena195. Metodę 
tą cechują bardzo dobre zdolności klasyfikacyjne196. Pozwala ona na wyróżnianie sku-
pień jednostek o dowolnej strukturze przestrzennej197, poza tym jest niewrażliwa na wy-
stępowanie w zbiorze danych rzadkich jednostek nietypowych198.  

Sieci Kohonena posiadają dwie warstwy: wejściową i wyjściową. Liczba neuronów 
w warstwie wejściowej jest jednoznaczna z liczbą cech diagnostycznych. W podjętym 
problemie badawczym jako cechy diagnostyczne, według których dokonano podziału 
metod, przyjęto przydatność danej metody do realizacji danej funkcji prospektywnej 
analizy technologii. W trakcie badań wyłoniono 9 funkcji. Z kolei liczbę neuronów w war-
stwie wyjściowej determinuje liczba jednorodnych skupień. Analiza wykresu aglomera-
cji oraz diagramu pozwoliła na wskazanie 7 jednorodnych skupień. Dlatego też osta-
tecznie zaproponowano sieć neuronową składającą się z 9 neuronów w warstwie wej-
ściowej i 7 neuronów w warstwie wyjściowej. Schemat sieci neuronowej przedstawiono 
na rysunku 3.5. 
 

                                                 
195  K. Halicka, Ocena rentowności spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, 

Rynek Energii 2011, 1, s. 56; D. Jamroz, T. Niedoba, Application of multidimensional data visualization 
by means of Self-Organizing Kohonen Maps to evaluate classification possibilities of various coal types, 
Archives of Mining Sciences 2015, 60 (1), s. 42.  

196  N. Ahmad, D. Alahakoon, R. Chau, Cluster identification and separation in the growing self-organizing map: 
application in protein sequence classification, Neural Computing and Applications 2010, 19 (4), s. 531–542; 
C.A. Astudillo, B.J. Oommen, Imposing tree-based topologies onto self organizing maps, Information Sci-
ences 2011, 181 (18), s. 3798–3815; N. Chen i in., Clustering and visualization of bankruptcy trajectory 
using self-organizing map, Expert Systems with Applications 2013, 40 (1), s. 385–393; F. Palamara, 
F. Piglione, N. Piccinini, Self-organizing map and clustering algorithms for the analysis of occupational 
accident databases, Safety Science 2011, 49 (8–9), s. 1215–1230. 

197  K. Migdał-Najman, K. Najman, Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji da-
nych. Teoria i zastosowania w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 353. 

198  Ibidem, s. 354. 
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RYSUNEK 3.5. Schemat sieci neuronowej Kohonena zastosowanej do klasyfikacji metod PAT 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Skonstruowana sieć neuronowa Kohonena została poddana uczeniu i ostatecznie 
w pierwszej klasie otrzymano dwanaście metod, w drugiej – pięć metod, w kolejnych 
odpowiednio: osiem, osiemnaście, dziewięć, dwadzieścia dwa, zaś w ostatnim skupie-
niu można wyróżnić szesnaście metod. Zbiór zidentyfikowanych metod o potencjale za-
stosowania w PAT przedstawiono w tabeli 3.5.  
 
TABELA 3.5. Autorska klasyfikacja metod o potencjale zastosowania w prospektywnej analizie technologii 

Klasa/liczba metod Metoda 

I klasa  
12 metod 

(1) analiza danych źródłowych, (2) analiza patentowa, (3) analiza webometryczna,  
(4) analiza zawartości, (5) badania zza biurka, (6) mapowanie technologii, (7) model  
poziomów gotowości technologii, (8) przegląd literatury, (9) zwiad technologiczny,  
(10) tech mining, (11) analiza scientometryczna, (12) bibliometria 

II klasa 
4 metody 

(1) Delphi, (2) panele eksperckie, (3) teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień 
(TRIZ), (4) zogniskowany wywiad grupowy  

III klasa 
8 metod 

(1) analiza długofalowa, (2) analiza krzywej S, (3) analiza porównawcza według wzorca, 
(4) analiza retrospektywna, (5) analiza szeregów czasowych, (6) ANKOT,  
(7) ekstrapolacja trendów, (8) makrohistoria 

IV klasa 
18 metod 

(1) analiza pola sił, (2) analiza przyczyn i skutków wad, (3) STEEPVL, (4) analiza  
strukturalna, (5) burza mózgów, (6) krzyżowa analiza wpływów, (7) SPACE, (8) metody 
portfelowe, (9) modelowanie agentowe, (10) modelowanie i symulacje, (11) modelowanie 
wejścia-wyjścia, (12) ocena wpływu na społeczeństwo, (13) sondaże, (14) SWOT,  
(15) warstwowa analiza przyczynowa, (16) warsztaty przyszłości, (17) sieci społeczne, 
(18) skanowanie otoczenia 

V klasa 
10 metod 

(1) analiza kosztów cyklu życia, (2) analiza kosztów i korzyści, (3) analiza wrażliwości, 
(4) dyskontowe metody oceny opłacalności, (5) funkcja produkcji, (6) metoda granicznej 
analizy danych (DEA), (7) ocena cyklu życia (LCA), (8) wewnętrzna stopa zwrotu,  
(9) wskaźnik zyskowności, (10) analiza zrównoważenia 
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Klasa/liczba metod Metoda 

 
VI klasa 
20 metod 
 
 
 
 

(1) analiza czynnikowa, (2) analiza instytucjonalna, (3) analiza statystyczna, (4) analiza 
ryzyka, (5) analiza skupień, (6) drzewa klasyfikacji, (7) drzewa probabilistyczne,  
(8) dyfuzja technologii, (9) korelacje, (10) listy rankingowe (priorytetyzacja),  
(11) modelowanie silnego portfela (odpornego), (12) proces analitycznej hierarchizacji 
AHP, (13) prognozowanie stochastyczne, (14) prosta wieloatrybutowa technika rankin-
gowa, (15) obserwacja technologiczna, (16) analiza interesariuszy, (17) analiza działań, 
(18) analiza morfologiczna, (19) skanowanie technologii, (20) kluczowe technologie 

VII klasa 
18 metod 

(1) analiza potrzeb, (2) analiza megatrendów, (3) analiza wpływu trendu, (4) barometr 
technologiczny, (5) drzewa odniesień, (6) koło przyszłości, (7) Manoa, (8) marszruty  
rozwoju technologii, (9) myślenie projektowe, (10) prognozowanie analogowe,  
(11) prognozowanie wsteczne, (12) scenariusze, (13) stan indeksu przyszłości (SOFI), 
(14) szacowanie multiperspektywiczne, (15) wizje przyszłości, (16) złożone systemy  
adaptacyjne, (17) dzikie karty, (18) słabe sygnały 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Halicka, Innovative classification of methods…, s. 589. 
 

Kolejnym istotnym krokiem było przeanalizowanie otrzymanych klas. Zbadano,  
na ile metody zgrupowane w jednej klasie w podobny sposób realizują funkcje PAT.  
Zidentyfikowano dominujące funkcje realizowane przez metody z danej klasy. W tym 
celu zastosowano metodę graficznej prezentacji struktury danych (RGM), zapropono-
waną przez M. Rybaczuka199.  
 
 

3.4. Identyfikacja dominujących funkcji realizowanych  
przez metody z danej klasy 
 
Metoda graficznej prezentacji struktury danych (RGM) sprowadza się do przedstawie-
nia obrazu struktury danych wielowymiarowych na płaszczyźnie200. Uzyskany za po-
mocą metody RGM obraz struktury danych ułatwia zidentyfikowanie istnienia skupień  
i określenie ich wyrazistości. Pozwala również na ocenę współzależności między  
cechami, czy też ocenę udziału poszczególnych cech w tworzeniu się skupień, a także 
na rozróżnianie stanów badanych obiektów. 

                                                 
199  M. Rybaczuk, Graficzna prezentacja struktury danych wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Eko-

nomicznej we Wrocławiu, 942, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, s. 146–153. 
200  M. Rybaczuk, J. Nazarko, M. Czerniawska, Graficzna prezentacja struktury empirycznych danych wielo-

wymiarowych: opis i zastosowanie metody, Przegląd Psychologiczny 2007, 50 (3), s. 320–321. 
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Punktem wyjścia metody graficznej prezentacji danych wielowymiarowych jest 
określenie zbioru n obiektów O={O1, O2, …, On} opisanych przez k cech X={X1, X2, …, Xk}. 
Dane dotyczące n obiektów opisanych k cechami można zapisać w postaci macierzy201: 
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X ,  (3.2) 

gdzie: 
n  –  liczba obiektów, i = 1, 2, …, n; 
k  –  liczba cech, j = 1, 2, …, k; 

ijx  –  wartość j-tej cechy na i-tym obiekcie. 

Struktura danych w k-wymiarowej przestrzeni cech, oznaczona jako S, rozumiana 
jest poprzez następujące relacje:  

1) obiekt – obiekt, czyli podobieństwo obiektów opisane jedną z miar odległości; 
obrazy reprezentujące obiekty podobne w przestrzeni cech są blisko siebie, zaś 
niepodobne są odległe; 

2) cecha – cecha, charakteryzowana miarą współzależności cech; obrazy cech 
leżące blisko siebie na okręgu świadczą o silnym skorelowaniu tych cech; 

3) obiekt – cecha, wyrażająca wartości znormalizowane j-tej cechy na i-tym 
obiekcie; relacje te przedstawiają poziom cechy dla poszczególnych obiektów 
i ich wpływ na grupowanie się obiektów w skupienia. 

Celem metody RGM jest uzyskanie na płaszczyźnie, w kole o promieniu 1 i o środku 
(0, 0), obrazu S* struktury S. Przy czym obrazy reprezentujące obiekty są umieszczane 
we wnętrzu koła, zaś obrazy cech na jego okręgu. Przy takim założeniu co do rozmiesz-
czenia obrazów obiektów i obrazów cech odległość między obrazem cechy i obrazem 
obiektu nie może przekroczyć średnicy koła równej 2. W związku z tym należy dokonać 
normalizacji danych zawartych w macierzy X tak, aby znormalizowane wartości ijz   
zawierały się w przedziale [0,2]. Przykładową – zastosowaną w niniejszym badaniu  
– metodę transformacji normalizacyjnej spełniającą ten wymóg prezentuje wzór202:  

                                                 
201 M. Rybaczuk, J. Nazarko, M. Czerniawska, op. cit., s. 331. 
202  Ibidem, s. 332. 
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gdzie: 
M   –  środek zakresu zmienności cech; 

ijx   –  wartość j-tej cechy na i-tym obiekcie. 

Macierz danych po normalizacji przyjmuje postać: 
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Rozwiązanie problemu odwzorowania struktury danych S w koło na płaszczyźnie 
sprowadza się do znalezienia zbioru optymalnie rozmieszczonych punktów ) ,( ii yx ,  
i = 1, 2, …, n, będących współrzędnymi obrazu i-tego obiektu oraz )ˆ ,ˆ( jj yx , j = 1, 2, …, k, 
przedstawiających współrzędne obrazu j-tej cechy przez rozwiązanie zagadnienia opty-
malizacji nieliniowej z ograniczeniami: 

 
 


n

i

k

j
ijij dzDF

1 1

2 min,)()(   (3.5) 

gdzie:  
ijd  – odległość obrazu j-tej cechy na i-tym obiekcie wyrażona wzorem: 

 22 )ˆ()ˆ( ijijij yyxxd  ,  (3.6) 

przy warunkach ograniczających: 

 122  ii yx , i = 1, 2, …, n,  (3.7) 

 1ˆˆ 22  jj yx , j = 1, 2, …, k.  (3.8) 

Przyjęcie ograniczeń (3.7) oraz (3.8) gwarantuje, iż obrazy obiektów znajdą się we-
wnątrz koła, zaś obrazy cech – na jego okręgu. Graficzną prezentację odwzorowania  
w pole koła przykładowych czterech obiektów: O1, O2, O3 i O4, scharakteryzowanych 
dwiema cechami: X1 i X2, przedstawiono na rysunku 3.6.  
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RYSUNEK 3.6. Graficzna prezentacja struktury danych z zastosowaniem metody RGM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rybaczuk, op. cit., s. 146–153; M. Jarocka, Wielowymiarowa 
analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem 
J. Nazarko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Białystok – Katowice, 2014, s. 182, niepublikowana. 
 

Graficzna interpretacja wyników odwzorowania struktury wielowymiarowych  
danych na płaszczyznę umożliwia analizę porównawczą obiektów i cech, przy czym: 

 im bliżej położone są punkty reprezentujące obrazy obiektów O1, O2, O3 i O4, tym 
bardziej są one podobne do siebie pod względem analizowanych cech; 

 im bliżej znajdują się obrazy cech X1 i X2, tym bardziej zbliżoną pozycję zajmują 
cechy w systemie i tym silniejsza jest dodatnia korelacja między nimi;  

 im wyraźniej obrazy cech X1 i X2 znajdują się po przeciwległej stronie względem 
środka koła, tym silniejsza jest ujemna korelacja między nimi; 
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 im mniejsza jest odległość między punktem reprezentującym obraz cechy Xj a ob-
razem obiektu Oi, tym wyższy jest poziom cechy dla danego obiektu i odwrotnie. 

Zaproponowano zastosowanie opisanej metody graficznej prezentacji struktury da-
nych wielowymiarowych do analizy struktur klas metod uzyskanych za pomocą samo-
uczących się sztucznych sieci neuronowych Kohonena. Szczególnie interesujące było 
określenie przydatności metod z danej klasy do realizacji poszczególnych funkcji PAT. 
Odwzorowanie graficzne pozwoliło zaobserwować relacje między metodami a realizo-
wanymi przez nie funkcjami. Umożliwiło również zbadanie, na ile metody zgrupowane 
w jednej klasie w podobny sposób realizują funkcję PAT. Ostatecznie zastosowanie tej 
metody ułatwiło wyłonienie cech wyróżniających daną klasę i nazwanie tych klas.  

Stosując metodę graficzną RGM, za obiekty przyjęto metody w obrębie danej klasy 
umożliwiające realizację poszczególnych funkcji w PAT, za cechy zaś przyjęto funkcje 
prospektywnej analizy technologii. Macierz X otrzymała postać: 
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X ,  (3.9) 

gdzie: 
Mi  –  i-ta metoda w danej klasie; i=1, 2, …, n; 
n  –  liczba metod w danej klasie; 
Fj  –  j-ta funkcja procesu prospektywnej analizy technologii, j=1, 2, …9; 

ijx   –  przydatność i-tej metody w realizacji j-tej funkcji, j=1, 2, …9. 

Ponieważ autorce zależało przede wszystkim na wyłonieniu dominujących funkcji 
realizowanych przez poszczególne metody z danej klasy, dlatego też istotne było zo-
brazowanie i przeanalizowanie zależności między metodami (obiektami) a funkcjami 
(cechami). Przy takim celu wygodniej było rozmieścić obrazy obiektów na okręgu, a ob-
razy cech wewnątrz okręgu. W metodzie RGM takie przekształcenie równoważne jest 
transpozycji wyjściowej macierzy X. W wyniku transpozycji macierzy X funkcje zostały 
odwzorowane na ich obrazy wewnątrz okręgu, a metody zostały odwzorowane na ich 
obrazy na okręgu. Podstawą obliczeń była macierz XT: 
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gdzie: 
n  –  liczba metod w danej klasie. 

Dokonując interpretacji zaprezentowanych graficznie zależności, można stwierdzić, że:  
 im większa jest odległość między obrazem cechy (funkcją PAT) a obrazem 

obiektu (metodą z danej klasy), tym większa jest przydatność danej metody  
w realizacji danej funkcji; 

 im mniejsza jest odległość między obrazami obiektów (metodami z danej 
klasy), tym bardziej metody badawcze podobne są do siebie pod względem  
realizowanych przez nie funkcji. 

Zatem stosując metodę RGM, dla każdej klasy graficznie zobrazowano stopnień 
przydatności metod z danej klasy w realizacji konkretnych funkcji PAT. Graficznie za-
prezentowano, na ile metody zgrupowane w jednej klasie w podobny sposób realizują 
funkcje PAT. Dzięki przeprowadzanej normalizacji danych w macierzy X (zgodnie z rów-
naniem 3.3) możliwe było porównanie odległości między obrazami funkcji PAT a obra-
zami metod dla różnych klas. Zostały zachowane relacje odległości między punktami 
obrazującymi funkcje a punktami obrazującymi metody w obrębie różnych klas. Gra-
ficzną identyfikację dominujących funkcji prospektywnej analizy technologii realizowa-
nych przez metody z danej klasy przedstawiono na rysunkach 3.7–3.13.  

Analizując otrzymane rysunki, należy jednak mieć na uwadze, że obraz graficzny 
przedstawia zależności w sposób poglądowy. Uzyskane obrazy są wynikiem rzutowania 
punktów z przestrzeni wielowymiarowej na płaszczyznę. W związku z tym może to spo-
wodować pewne zniekształcenia relacji. Jednak zasadnicze charakterystyki zostają za-
chowane.  
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RYSUNEK 3.7. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy I  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analizując rysunek 3.7, można zauważyć, że punkty obrazujące metody M1, M2, M3, 
M4, M5, M8, M9, M11 i M12 nakładają się na siebie – tworząc skupisko punktów repre-
zentujących metody. Zatem można stwierdzić, że metody te w podobnym stopniu reali-
zują poszczególne funkcje. Jednak wszystkie punkty obrazujące metody z tej klasy 
mieszczą się w jednej ćwiartce okręgu. Stąd wniosek, że tworzą one spójną pod wzglę-
dem merytorycznym klasę. Analiza tego rysunku wskazuje również na znaczącą* odle-
głość między punktami obrazującymi poszczególne metody (M1, M2,… M12) a punktami 
obrazującymi funkcje F1, F2, F3 i F4. Oznacza to, że metody z tej klasy są najbardziej 
przydatne w realizacji funkcji F1, F2, F3 i F4, zatem mogą być one stosowane do zbie-
rania, porządkownia, przetwarzania informacji na temat obecnego stanu technologii 

                                                 
*  Przyjęto, że odległość między punktami obrazującymi metody a punktami obrazującymi funkcje jest 

znacząca, jeśli jest równa lub większa niż promień okręgu (rysunki 3.7–3.13).  

Legenda: 
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 

F1 

M1 analiza danych źródłowych 
M11 analiza scientometryczna,  
  M12 bibliometria, M4 analiza  
     zawartości, M5 badania zza biurka,  
      M9 zwiad technologiczny, M3 analiza 
webometryczna, M8 przegląd literatury 

F3 

F8 

F4 

M6 mapowanie technologii 

M2 analiza patentowa 

F2 
F9 

F7 
F5 

F6 

M10 tech mining 
M7 model poziomów gotowości technologicznej 
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oraz jej przeszłości. Można również zauważyć, że największy dystans (większy niż pro-
mień okręgu) istnieje między punktami M6, M7 i M10 a punktem F4 oraz między punk-
tami M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M11 i M12 a punktem F2. W związku z tym M7  
– model poziomów gotowości, M6 – mapowanie technologii i M10 – tech mining są szcze-
gólnie przydatne* w realizacji funkcji F4, sprowadzającej się do przetwarzania i genero-
wania nowej informacji na temat obecnego stanu technologii.  
 

 
RYSUNEK 3.8. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy II 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Graficzną prezentację przydatności metod z klasy II do realizacji poszczególnych 
funkcji PAT przedstawiono na rysunku 3.8. Punkty obrazujące metodę M1 i M2 nakła-
dają się na siebie, zatem panele eksperckie (M1) oraz Delphi (M2) w jednakowym stopniu 
realizują poszczególne funkcje. Analizując rysunek, można zauważyć, że metody z klasy 
                                                 
*  Przyjęto, że metoda jest szczególnie przydatna w realizacji danej funkcji, jeśli odległość między punk-

tem obrazującym tą metodę a punktem obrazującym funkcję jest większa od promienia okręgu (rysunki 
3.7–3.13).  

M4 zogniskowany wywiad grupowy 

F2 
F4, F5 

M3 TRIZ 

M2 panele eksperckie,  
    M1 DELPHI 

F9 

F1 
F7, F8 

F6 

F3 

Legenda: 
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 
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II są przydatne do realizacji większości funkcji procesu PAT, z wyjątkiem funkcji F3. 
Nieznacząca (mniejsza od długości promienia okręgu) jest odległość między punktami 
obrazującymi metody M1, M2, M3 i M4 a punktem obrazującym funkcję F3. W związku 
z tym należy wnioskować, że metody te nie są przydatne w realizacji F3, polegającej na 
przetwarzaniu informacji na temat przeszłości technologii. Analizując rysunek 3.8, na-
leży również zauważyć, że metody z tej klasy mogą być przydatne w realizacji funkcji 
F2 i F6 (odległość między punktami M1, M2, M3 i M4 a F2 i F6 jest większa od promienia 
okręgu). Jednak metody z tej klasy są szczególnie przydatne w realizacji funkcji F4, F5, 
F7 i F8 (odległość między punktami M1, M2, M3 i M4 a F4, F5, F7 i F8 jest znacznie 
większa niż promień okręgu). Metody te mają też duży potencjał w wypełnieniu funkcji 
F9 (odległość między punktami F9 a M1, M2, M3 i M4 jest większa niż promień okręgu). 
Wszystkie punkty obrazujące metody z tej klasy mieszczą się w jednej ćwiartce okręgu, two-
rzą zatem koherentną – pod względem stopnia realizacji poszczególnych funkcji – klasę. 
 

 
RYSUNEK 3.9. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy III 

Źródło: opracowanie własne. 

F3 

F1 

F9 
F2 

F8 

F5 F7 

F4 
F6 

M1 analiza długofalowa 
M2 analiza krzywej S 
M3 analiza porównawcza według wzorca 
M4 analiza retrospektywna 
M5 analiza szeregów czasowych  
M6 ANKOT 
M7 ekstrapolacja trendów 
M8 makrohistoria 

Legenda:
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 
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Analizując rysunek 3.9 należy zauważyć, że wszystkie punkty obrazujące metody 
z tej klasy pokrywają się, dlatego też w jednakowym stopniu realizują one poszczególne 
funkcje. Metody z tej klasy są najbardziej przydatne w realizacji funkcji F3, koncentru-
jącej się na przetwarzaniu informacji na temat przeszłości technologii (dystans między 
puntem F3 a punktami M1 – M8 jest największy i większy od promienia okręgu). 

 

 
RYSUNEK 3.10. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy IV 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Analizując rysunek 3.10, dostrzega się, że część punktów obrazujących poszcze-

gólne metody nakłada się, wyłaniając w ten sposób metody o zbliżonym potencjale  
realizowania danych funkcji. Przykładowo podobny potencjał wypełniania poszczegól-
nych funkcji mają takie metody, jak M5 – burza mózgów, M13 – sondaże oraz M16  
– warsztaty przyszłości. Zbliżone pod względem realizacji funkcji są również metody, 

M1 analiza pola sił, M2 analiza przyczyn i skutków wad, 
M3 STEEPVL, M14 SWOT, M4 analiza strukturalna 

M12 ocena wpływu na społeczeństwo,  
M15 warstwowa analiza przyczynowa,  
M6 krzyżowa analiza wpływów 

F6 F7 

F5 

F2 

F3 
F1 

F8 

M17 sieci społeczne,  
M18 skanowanie otoczenia 

M7 SPACE, M8 metody portfelowe,  
M11 modelowanie wejścia-wyjścia   

M9 modelowanie agentowe,  
M10 modelowanie i symulacje 

M5 burza mózgów, M13 sondaże, 
 M16 warsztaty przyszłości F4 F9 

Legenda:
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 
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takie jak: M12 – ocena wpływu na społeczeństwo, M15 – warstwowa analiza przyczynowa 
oraz M6 – krzyżowa analiza wpływów. Kolejne skupisko tworzą obrazy reprezentujące 
metody M1 – analiza pola sił, M2 – analiza przyczyn i skutków, M3 – STEEPVL, M14  
– SWOT oraz M4 – analiza strukturalna. Należy jednak podkreślić, że wszystkie metody 
z tej klasy tworzą spójną pod względem merytorycznym klasę, ponieważ punkty je ob-
razujące mieszczą się w jednej ćwiartce okręgu. Odległości między punktami obrazują-
cymi poszczególne metody z klasy IV a punktami F4, F6, F8 i F9 i F7 jest zbliżona  
do długości promienia okręgu. Zatem metody z tej klasy mogą być stosowane do reali-
zacji funkcji: F4 – przetwarzania i generowania nowej informacji dotyczącej obecnego 
stanu technologii, F6 – transmisji zdobytej informacji, F7 – zbierania informacji na te-
mat czynników wpływających na rozwój danej technologię, F8 – generowania nowej 
informacji dotyczącej rozwoju danej technologii i F9 – interpretowania i wykorzystania 
zdobytych informacji. Jednak największa odległość między obrazami metod z tej klasy 
a obrazami funkcji zauważalna jest dla funkcji F5. Dlatego też można wnioskować,  
że metody z tej klasy są szczególnie przydatne w realizacji funkcji F5, sprowadzającej 
się do zbierania informacji na temat interakcji między otoczeniem a technologią.  

Analiza rysunku 3.11 pozwala stwiedzić, że wszystkie punkty obrazujące metody  
z tej klasy mieszczą się w jednej ćwiartce okręgu, zatem tworzą one spójną pod wzglę-
dem merytorycznym klasę. Metody z tej klasy mogą być przydatne w realizacji funkcji 
F4, F5, F6, F7, F8 i F9; odległość między punktami obrazującymi te funkcje a punktami 
obrazującymi metody jest większa lub zbliżona do długości promienia okręgu. Widoczne 
są również dwa skupiska obrazów metod, co świadczy o zbliżonym potencjale wypeł-
niania poszczególnych funkcji. Pierwsze skupisko stworzone jest przez punkty repre-
zentujące metody: M3 – analiza wrażliwości, M4 – dyskontowe metody oceny opłacalno-
ści przedsięwzięć, M5 – funkcja produkcji, M8 – wewnętrzna stopa zwrotu oraz  
M9 – wskaźnik zyskowności. Metody te są szczególnie przydatne w realizacji funkcji  
F4 – polegającej na przetwarzaniu i generowaniu informacji dotyczącej obecnego stanu 
technologii; odległość między punktem F4 a punktami M3, M4, M5, M8 i M9 jest większa 
niż długość promienia okręgu. Z kolei metody: M6 – DEA, M7 – ocena cyklu życia,  
M1 – analiza kosztów cyklu życia, M2 – analiza kosztów i korzyści oraz M10 – analiza 
zrównoważenia są szczególnie przydatne w realizacji funkcji F5 i F6. Punkty obrazujące 
te metody nakładają się na siebie i odległość między tymi punktami a punktami  
F5 – zbierania informacji na temat wpływu otoczenia na technologię i technologii  
na otoczenie i F6 – transmisja zdobytej informacji jest większa niż długość promienia 
okręgu.  
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RYSUNEK 3.11. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy V 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Graficzna identyfikacja dominujących funkcji prospektywnej analizy technologii, re-
alizowanych przez poszczególne metody z klasy VI, została przedstawiona na rysunku 3.12.  
 

F4 

F5 

F6 

M5 funkcja produkcji, M8 wewnętrzna stopa zwrotu,  
M9 wskaźnik zyskowności 

F7, F8 
F2 

F3 F1 

M6 DEA, M7 ocena cyklu życia (LCA) 
  M1 analiza kosztów cyklu życia,  

M2 analiza kosztów i korzyści,  
M10 analiza zrównoważenia 

F9 

M3 analiza wrażliwości,  
M4 dyskontowe metody oceny opłacalności przedsięwzięć, 

Legenda: 
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 
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RYSUNEK 3.12. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy VI 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analizując rysunek 3.12, można zauważyć, że położenie punktów obrazujących po-
szczególne metody z tej klasy świadczy o zbliżonym potencjale tych metod do wypeł-
niania poszczególnych funkcji. Przykładowo podobny potencjał wypełniania funkcji po-
siadają metody: M2 – analiza instytucjonalna, M16 – analiza interesariuszy i M17 – ana-
liza działań. Drugie skupisko metod o zbliżonym potencjale realizacji poszczególnych 
funkcji składa się z takich metod, jak: M11 – modelowania silnego portfela, M12 – AHP, 
M14 – prosta wieloatrybutowa technika rankingowa, M10 – listy rankingowe i M20 – klu-
czowe technologie. Kolejne skupisko metod tworzą metody, takie jak: M5 – analiza sku-
pień, M6 – drzewa klasyfikacji, M9 – korelacje, M1 – analiza czynnikowa, M3 – analiza 
statystyczna, M7 – drzewa probalistyczne, M4 – analiza ryzyka, M13 – prognozowanie 
stochastyczne. Należy jednak podkreślić, że wszystkie metody z tej klasy tworzą klasę 

M2 analiza instytucjonalna,  
M16 analiza interesariuszy,  
M17 analiza działań 

M8 dyfuzja technologii,  
M15 obserwacja technologiczna,  
 M19 skanowanie technologii 

 M1 analiza czynnikowa,  
M3 analiza statystyczna  

 M5 analiza skupień,  
      M6 drzewa klasyfikacji, M9 korelacje

F8 

F2, F3, 

F7 

M11 modelowanie silnego portfela,  M12 AHP,  
M14 prosta wieloatrybutowa technika rankingowa,  
M10 listy rankingowe, M20 kluczowe technologie 

M18 analiza morfologiczna 

 M7 drzewa probabilistyczne,  
M4 analiza ryzyka,  
M13 prognozowanie stochastyczne 

F4, F5,F6 

F9 

F1 

Legenda: 
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 
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spójną pod względem merytorycznym, ponieważ wszystkie punkty obrazujące metody 
mieszczą się w jednej ćwiartce okręgu. Analiza rysunku wskazuje, że wszystkie metody 
z tej klasy mogą być przydatne w realizacji funkcji F4, F5 i F6. Odległość między obra-
zami tych metod a obrazami funkcji F4, F5 i F6 jest zbliżona do promienia okręgu. Ana-
liza rysunku pozwala również stwierdzić, że metody z tej klasy są przydatne w realizacji 
funkcji F7 – koncertującej się na zbieraniu informacji na temat czynników wpływają-
cych na rozwój danej technologii i F8 – sprowadzającej się do generowania nowej in-
formacji dotyczącej rozwoju danej technologii. Odległość między punktami obrazują-
cymi te metody a punktami F7 i F8 jest większa niż długość promienia okręgu. Jednak 
szczególnie istotne w wypełnianiu tych funkcji są metody: M11 – modelowanie silnego 
portfela, M12 – AHP, M14 – prosta wieloatrybutowa technika rankingowa, M10 – listy 
rankingowe, M20 – kluczowe technologie, M2 – analiza instytucjonalna, M16 – analiza 
interesariuszy i M17 – analiza działań. Odległość między punktami F7 i F8 a punktami 
M2, M10, M11, M12, M14, M16, M17 i M20 jest znacznie większa niż promień okręgu.  
 

 
RYSUNEK 3.13. Graficzna identyfikacja dominujących funkcji PAT realizowanych przez metody z klasy VII 

Źródło: opracowanie własne. 

F7 

F1 

F3 

F2 
F5 

F9 
F4 F6 

M1 analiza potrzeb,  
M4 barometr technologiczny, 
M5 drzewa odniesień,   
M6 koło przyszłości,   
M7 MANOA, M9 myślenie projektowe,  
M10 prognozowanie analogowe,  
M11 prognozowanie wsteczne,  
M12 scenariusze,  
M14 szacowanie multiperspektywiczne, 
M15 wizje przyszłości,   
M16 złożone systemy adaptacyjne 

M2 analiza megatrendów,   
M3 analiza wpływu trendu,   
M13 stan indeksu przyszłości (SOFI) 

F8 

M8 marszruty rozwoju technologii 

M17 dzikie karty, M18 słabe sygnały  

Legenda: 
          – metody o porównywalnej przydatności do realizacji danej funkcji 
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Graficzna prezentacja przydatności metod z klasy VII w realizacji poszczególnych 
funkcji procesu PAT została przedstawiona na rysunku 3.13. Analizując rysunek, można 
zauważyć, że największy dystans występuję między punktami obrazującymi poszcze-
gólne metody z tej klasy a punktami F7 i F8. W związku z tym należy stwierdzić,  
że wszystkie metody tej klasy z powodzeniem mogą być zastosowane do zbierania in-
formacji na temat czynników wpływających na rozwój technologii (funkcja F7) i gene-
rowania nowej informacji dotyczącej rozwoju danej technologii (funkcja F8). Można 
również zaobserwować, że najbardziej przydatna w realizacji funkcji F7 i F8 jest metoda 
M8 (marszruty rozwoju technologii); odległość między punktem M2 a punktem F7 i F8 
jest dłuższa niż promień okręgu. Analizując rysunek, dostrzega się, że istnieją trzy sku-
piska metod o porównywalnym potencjale wypełniania poszczególnych funkcji. Przy-
kładowo zbliżony potencjał zastosowania do realizacji poszczególnych funkcji mają 
metody: M1 – analiza potrzeb, M4 – barometr technologiczny, M5 – drzewa odniesień, 
M6– koło przyszłości, M7 – Manoa, M9 – myślenie projektowe, M10 – prognozowanie 
analogowe, M11 – prognozowanie wsteczne, M12 – scenariusze, M14 – szacowanie mu-
litperpektywiczne, M15 – wizje przyszłości i M16 – złożone systemy adaptacyjne. Porów-
nywalne pod względem wypełniania funkcji są również metody M17 – dzikie karty i M18 
– słabe sygnały. Kolejne skupisko tworzą metody: M2 – analiza megatrendów, M3 – ana-
liza wpływu trendu oraz M13 – stan indeksu SOFI. Jednak wszystkie metody z klasy VII 
tworzą spójną klasę, wszystkie zaś punkty obrazujące metody z tej klasy mieszczą się 
w jednej ćwiartce okręgu. 

Przeprowadzone analizy graficzne umożliwiły ocenienie potencjału zastosowania 
metod sklasyfikowanych w poszczególnych klasach w wypełnianiu poszczególnych 
funkcji PAT. Pozwoliły także na wskazanie metod szczególnie przydatnych w realizacji 
poszczególnych funkcji procesu PAT. Wnioski płynące z analiz ułatwiły wyodrębnienie 
głównych cech charakteryzujących daną klasę. Pozwoliły również na przypisanie odpo-
wiednich, jednoznacznie opisujących nazw tych klas. Nazwy oraz główne cechy charak-
teryzujące zidentyfikowane klasy metod o potencjale stosowania w PAT zostały przed-
stawione w tabeli 3.6. 
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TABELA 3.6. Cechy charakterystyczne wyłonionych klastrów 

Nr  
klasy Nazwa klasy 

Liczba  
metod Atrybuty 

I  akumulacyjna 12 
 gromadzenie informacji o technologiach na podstawie baz literaturowych, 

baz patentów, raportów, stron internetowych 

II  kreacyjna 4 
 generowanie nowej wiedzy – na podstawie wiedzy eksperckiej na temat 

technologii, czynników wpływających na jej rozwój oraz otoczenia  

III  retrospekcyjna 8  analiza danych historycznych pod kątem identyfikacji trendów 

IV  eksploracyjna 18 
 analiza technologii z różnej perspektywy: społecznej, technologicznej, 

ekonomicznej, ekologicznej, politycznej, wartości, prawnej 
 uwzględnienie czynników wpływających na technologię 

V  kwantyfikacyjna 10 

 szacowanie kosztów związanych z cyklem życia technologii 
 porównanie całkowitych przewidywanych kosztów z całkowitymi  

oczekiwanymi korzyściami wdrożenia, produkcji danej technologii 
 ocenienia efektów, jaki dana technologia wywiera na środowisko  

podczas całego życia 
 wyznaczanie progu opłacalności wdrożenia, produkcji danej technologii 

VI  typująca 20 

 identyfikacja, klasyfikacja, ranking analizowanych obiektów (bodźców 
wpływających na rozwój technologii, a także analizowanych technologii)  

 badanie zależności między czynnikami wpływającymi na rozwój technologii  
 podejmowanie decyzji w kontekście istotnej, przyszłościowej technologii 

VII  projekcyjna 18 

 prezentacja ścieżek rozwoju technologii 
 przewidywanie wystąpienia zdarzeń wpływających na innowacyjne 

ścieżki rozwoju badanej technologii 
 analiza trendów oraz potencjalnych wydarzenia, które mogą mieć wpływ 

na trajektorię rozwoju technologii 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Pierwsza klasa – akumulacyjna – składa się z 12 metod, pozwalających przede 
wszystkim na zbieranie informacji o technologiach na podstawie bazy literaturowej, 
bazy patentów, raportów i stron internetowych. Metody te także umożliwiają: (1) po-
rządkowanie, selekcję danych na temat technologii, jej właściwości, uwarunkowań, 
możliwości aplikacyjnych, kosztów; (2) ocenę stanu (zaawansowanie) prac nad nowymi 
technologiami; (3) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań 
nad technologiami; (4) identyfikację potencjalnych partnerów, konkurentów, dostaw-
ców i odbiorców technologii. W wyniku zastosowania tych metod opracowywane są 
zbiorcze, przedstawione w sposób syntetyczny bazy wiedzy na temat danej technologii 
oraz generowane są zestawienia i porównania odzwierciedlające wzajemne zależności 
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między kilkoma zmiennymi. Kolejna klasa – kreacyjna – składa się z 4 metod. Polega ona 
na gromadzeniu eksperckiej wiedzy na temat technologii oraz czynników wpływających 
na jej rozwój, jak też na otoczenie. Uwzględniając umiejętności i doświadczenia eksper-
tów, kreowana jest nowa, często jeszcze nierozpowszechniona wiedza. Stosując metody 
z tej klasy, możliwe jest: (1) oszacowanie rezultatów, czasu i prawdopodobieństwa zaj-
ścia przyszłych zdarzeń; (2) wskazanie kierunków badawczych, które mają szansę roz-
woju w przyszłości; (3) wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju technologicz-
nego; (4) wyodrębnienie technologii, które w najwyższym stopniu przyczynią się do roz-
woju badanego obszaru; (5) poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań skomplikowa-
nych problemów związanych z analizowaną technologią; (6) tworzenia nowych rozwią-
zań technologicznych. Trzecia klasa – retrospekcyjna – składa się z 8 metod umożli-
wiających analizę przeszłych zdarzeń opisujących przyczyny i mechanizmy historycz-
nych zmian w celu zrozumienia potencjalnej struktury przyszłości. Metody te pozwalają 
na: (1) analizę przeszłości w celu konstruowania lepszej przyszłości; (2) identyfikację  
i badanie trendów rozwojowych w systemie gospodarka-społeczeństwo-technologia; 
(3) badanie wieku rynkowego każdego produktu przedsiębiorstwa lub każdej stosowa-
nej w nim technologii i w konsekwencji na racjonalne planowanie portfela produkcji oraz 
kosztów związanych z wprowadzeniem i kreowaniem nowych wyrobów i technologii. 
Czwarta klasa – eksploracyjna – zawiera 18 metod służących do badania otoczenia 
oraz analizy wnętrza badanego obiektu i koncentrujących się na obserwacji, badaniu, 
monitoringu i systematycznym opisie technologicznego, społeczno-kulturowego, eko-
logicznego oraz gospodarczego kontekstu badanej technologii. Metody te pozwalają 
między innymi na: (1) zbieranie oraz analizę informacji na temat zewnętrznych czynni-
ków otoczenia (społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, poli-
tycznych, wartości, prawnych) wpływających na rozwój badanej technologii; (2) przewi-
dywanie prawdopodobieństwa zajścia przyszłych stanów analizowanych systemów na 
podstawie zidentyfikowanych wzajemnych oddziaływań pomiędzy zmiennymi (siłami, 
trendami, zdarzeniami) występującymi w badanych układach. Często metody te stosują 
grupową, koncepcyjną pracę zespołu. Kolejna klasa – kwantyfikacyjna – składa się z 10 
metod, ktore pozwalają na identyfikację i szacowanie wszystkich kosztów (w tym kosz-
tów społecznych) związanych z cyklem życia technologii. Stosowanie tych metod 
umożliwia: (1) porównanie całkowitych przewidywanych kosztów z całkowitymi oczeki-
wanymi korzyściami zastosowania z wdrożenia danej technologii; (2) ocenienie wpły-
wów, jakie dana technologia wywiera na środowisko podczas całego życia; (3) wyzna-
czanie progu opłacalności stosowania i produkcji danej technologii przy zmieniającym 
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się poziomie siły czynników na nie oddziałujących. Najliczniejsza szósta klasa – typu-
jąca – składa się z 20 metod pozwalających na identyfikację, ocenę, klasyfikację, 
a także ustalenie rankingu badanych technologii. Mogą być one stosowane w kontek-
ście kluczowych czynników wpływających na przyszłość danej technologii oraz w kon-
tekście elementów, czy też składowych technologii. Jeśli w trakcie PAT analizowanych 
jest kilka technologii, wówczas metody z tej klasy będą pomocne do oceny, rankingo-
wania i selekcji technologii. Metody te umożliwiają również badanie zależności między 
czynnikami wpływającymi na rozwój technologii oraz podejmowanie decyzji w kontek-
ście istotnej, przyszłościowej technologii. Ostatnią klasę – projekcyjną – tworzą me-
tody pozwalające na zaprezentowanie bezpośredniej lub pośredniej przyszłości techno-
logii oraz związanych z nią zmian i trendów w wybranych obszarach. Zastosowanie tych 
metod pozwala na kształtowanie wizji, formułowanie alternatywnych scenariuszy roz-
woju danej technologii, a także przedstawienie rozwoju technologii w długim okresie  
z różnych perspektyw jednocześnie: technicznej, organizacyjnej, społecznej, środowi-
skowej, ekonomicznej i innych. Metody te pozwalają również na przewidywanie wystą-
pienia zdarzeń wpływających na innowacyjne ścieżki rozwoju badanej technologii,  
a także wykrywanie, charakterystykę i analizę ważnych tendencji rozwojowych (utrzy-
mujących się przez dłuższy czas) w badanych obszarach o zasięgu globalnym oraz ana-
lizę ich wpływu na społeczeństwo.  

Z dotychczasowych badań wynika, że poszczególne klasy metod mają różne zna-
czenie w realizacji poszczególnych funkcji. Zbiorcze zestawienie stopnia przydatności 
metod do realizacji poszczególnych funkcji PAT zostało opracowane na podstawie  
rezultatów metody RGM (rysunki 3.7–3.13) i przedstawione w tabeli 3.7. Przyjęto,  
że metody mają nieistotne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji, jeśli w gra-
ficznych prezentacjach struktury danych w metodzie RGM odległość między punktami 
obrazującymi te metody a punktami obrazującymi poszczególne funkcje jest mniejsza 
od długości promienia okręgu. Natomiast metody o istotnej przydatności w realizacji 
funkcji to takie, dla których odległość między ich obrazami a obrazami funkcji jest zbli-
żona do długości promienia okręgu. Z kolei w przypadku metod o szczególnym znacze-
niu w realizacji funkcji odległość między punktem obrazującym dane metody a punk-
tami reprezentującymi funkcje jest większa niż długość promienia.  
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TABELA 3.7. Zestawienie stopnia przydatności metod do realizacji poszczególnych funkcji PAT 

Klasa Metoda F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

ak
um

ula
cy

jna
 

(1) analiza danych źródłowych, (2) analiza patentowa, 
(3) analiza webometryczna, (4) analiza zawartości, 
(5) badania zza biurka, (8) przegląd literatury, 
(9) zwiad technologiczny, (11) analiza  
scjientometryczna, (12) bibliometria 

         

(6) mapowanie technologii, (7) model poziomów  
gotowości technologii, (10) tech mining          

kre
ac

yjn
a (1) Delphi, (2) panele eksperckie, (3) teoria  

rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (TRIZ), 
(4) zogniskowany wywiad grupowy  

         

re
tro

sp
ek

cy
jna

 

(1) analiza długofalowa, (2) analiza krzywej S,  
(3) analiza porównawcza według wzorca, (4) analiza 
retrospektywna, (5) analiza szeregów czasowych, 
(6) ANKOT, (7) ekstrapolacja trendów, (8) makrohistoria 

         

ek
sp

lor
ac

yjn
a 

(1) analiza pola sił, (2) analiza przyczyn i skutków 
wad, (3) STEEPVL, (4) analiza strukturalna, (5) burza 
mózgów, (6) krzyżowa analiza wpływów, (7) SPACE, 
(8) metody portfelowe, (9) modelowanie agentowe, 
(10) modelowanie i symulacje, (11) modelowanie  
wejścia-wyjścia, (12) ocena wpływu na społeczeństwo, 
(13) sondaże, (14) SWOT, (15) warstwowa analiza 
przyczynowa, (16) warsztaty przyszłości, (17) sieci 
społeczne, (18) skanowanie otoczenia 

         

kw
an

tyf
ika

cy
jna

 (3) analiza wrażliwości, (4) dyskontowe metody oceny 
opłacalności, (5) funkcja produkcji, (8) wewnętrzna 
stopa zwrotu, (9) wskaźnik zyskowności 

         

(1) analiza kosztów cyklu życia, (2) analiza kosztów  
i korzyści, (6) metoda granicznej analizy danych (DEA), 
(7) ocena cyklu życia (LCA), (10) analiza zrównoważenia 

         

Legenda: 
            – nieistotne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji 
            – istotne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji 
            – szczególne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji 
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Klasa Metoda F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

typ
uj 
ąc

a 

(2) analiza instytucjonalna, (10) listy rankingowe 
(priorytetyzacja), (11) modelowanie silnego portfela 
(odpornego), (12) proces analitycznej hierarchizacji 
AHP, (14) prosta wieloatrybutowa technika rankingowa, 
(16) analiza interesariuszy, (17) analiza działań, 
(20) kluczowe technologie 

         

(1) analiza czynnikowa, (3) analiza statystyczna, 
(4) analiza ryzyka, (5) analiza skupień, (6) drzewa  
klasyfikacji, (7) drzewa propabilistyczne, (8) dyfuzja 
technologii, (9) korelacje, (13) prognozowanie  
stochastyczne, (15) obserwacja technologiczna, 
(18) analiza morfologiczna, (19) skanowanie technologii,  

         

pr
oje

kc
yjn

a 

(1) analiza potrzeb, (2) analiza megatrendów,  
(3) analiza wpływu trendu, (4) barometr technologiczny, 
(5) drzewa odniesień, (6) koło przyszłości, (7) MANOA, 
(9) myślenie projektowe, (10) prognozowanie  
analogowe, (11) prognozowanie wsteczne,  
(12) scenariusze, (13) stan indeksu przyszłości 
(SOFI), (14) szacowanie multiperspektywiczne, 
(15) wizje przyszłości, (16) złożone systemy  
adaptacyjne, (17) dzikie karty, (18) słabe sygnały 

         

(8) marszruty rozwoju technologii          

Legenda: 
            – nieistotne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji 
            – istotne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji 
            – szczególne znaczenie w realizacji poszczególnych funkcji 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Autorska klasyfikacja pozwoliła znaleźć wspólną płaszczyznę znaczeniową dla me-
tod należących do danej klasy. Przeprowadzone badanie pozwoliło na redukcję nad-
miaru informacji, a także na ustalenie relacji pomiędzy badanymi metodami. Nowa kla-
syfikacja, z uwagi na bogate środowisko metodyczne prospektywnej analizy technolo-
gii, pozwala również w bardziej widoczny sposób zidentyfikować cechy poszczególnych 
skupisk, o których należy pamiętać w procesie projektowania PAT i formułowania me-
todyki badawczej. Autorska klasyfikacja jest pewnego rodzaju trzonem (bazą) procesu 
badawczego PAT.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 

4.1. Fazy realizacji prospektywnej analizy technologii 
 
Krytyczny przegląd piśmiennictwa, analiza zagranicznych i krajowych inicjatyw PAT 
oraz własne doświadczenia badawcze wskazały na konieczność skonstruowania – tak 
jak ma to miejsce w przypadku prognozowania, foresightu i oceny technologii – jedno-
litego procesu badawczego PAT. Proces ten powinien mieć charakter uzasadnionych 
działań, obejmujących całość postępowania badawczego i zmierzających, zgodnie z de-
finicją PAT, do przewidywania przyszłości technologii203. Jako punkt wyjściowy do przy-
gotowania przebiegu procesu prospektywnej analizy technologii przyjęto:  

1)  proces prognostyczny obejmujący dwie fazy:  
a) diagnozowanie przeszłości i teraźniejszości, 
b) definiowanie przyszłości; 

2) proces foresightu technologicznego składający się z takich etapów badaw-
czych, jak: wstępny, skanujący, rekrutujący, główny, planowania, działania  
i wznawiający; 

3) proces oceny technologii uwzględniający identyfikację, selekcję i ocenę poten-
cjalnego wpływu technologii na otoczenie; 

4) funkcje realizowane przez PAT.  
Uwzględniając definicję PAT, a także wyżej wymienione założenia, można wyodręb-

nić pięć następujących po sobie faz procesu PAT: (1) przygotowania do PAT, (2) analizy 
i genezy rozwoju technologii, (3) badania obecnego stanu technologii, (4) określenia 

                                                 
203  K. Halicka, Forward-looking planning of technology development, Business, Management and Education 

2015, 13 (2), s. 308–320. 
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przyszłości, (5) konkluzji. Przebieg pełnego procesu prospektywnej analizy technologii 
został przedstawiony na rysunku 4.1.  

 

 
RYSUNEK 4.1. Przebieg procesu prospektywnej analizy technologii 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Proces prospektywnej analizy technologii rozpoczyna się fazą koncepcji, sprowa-
dzającą się do sfomułowania problemu badawczego (określenia technologii będącej 
przedmiotem analizy, zbadania celu, zakresu analiz oraz spodziewanych efektów),  
a także gromadzenia podstawowych danych dotyczących technologii, jej właściwości, 
uwarunkowań, kosztów oraz instytucji wdrażających analizowaną technologię. Faza ta 
pozwala na relację funkcji F1 i F2. 

Ocena  
technologii 

Prognozowanie 
technologiczne 

Foresight  
technologiczny 

Przygotowanie do PAT 

Analiza i geneza  
dotychczasowego  

rozwoju technologii 

Badanie i ocena obecnego 
stanu technologii   

Wnioski i rekomendacje 

Określenie przyszłości  
technologii 

F1: zbierania informacji na temat celu  
i zakresu analizy  FAZA I 

Koncepcji 

FAZA II 
Skanowania 

FAZA IV 
Antycypacji 

FAZA III 
Zrozumienia 

F2: zbierania i porządkowania informacji  
na temat technologii  

F3: przetwarzania informacji  
na temat przeszłości technologii  

F4: przetwarzania i generowania nowej informacji 
dotyczącej obecnego stanu technologii  

F5: zbierania informacji na temat wpływu otoczenia 
na technologię i technologii na otoczenie  

F6: transmisja zdobytej informacji  

F7: zbierania informacji na temat czynników  
wpływających na rozwój technologii  

F8: generowania nowej informacji dotyczącej  
rozwoju danej technologii  

F9: interpretowania i wykorzystania zdobytych  
informacji  

FAZA V 
Konkluzji 



 PROSPEKTYWNA ANALIZA TECHNOLOGII – METODOLOGIA I PROCEDURY BADAWCZE  117 

 

Faza druga – skanowania – polega na analizie oraz genezie dotychczasowego roz-
woju technologii i umożliwia realizację funkcji F3. W tej fazie, na podstawie zdobytych 
wcześniej danych204, analizowana jest przeszłość technologii, geneza jej powstania, jej 
poprzednie właściwości i zastosowania. W ramach tej fazy szczegółowo są też analizo-
wane dane historyczne dotyczące badanej technologii.  

Po przeanalizowaniu danych historycznych dotyczących danej technologii w ra-
mach fazy zrozumienia technologii ocenia się jej stan obecny z uwzględnieniem róż-
nych kryteriów – określa się jej dojrzałość technologiczną, a także identyfikuje się inte-
rakcję technologii z otoczeniem. Ostatecznie prezentowane są, w syntetycznej formie, 
informacje na temat obecnego stanu technologii. Faza ta pozwala na realizację funkcji 
F4, F5 i F6. 

W fazie antycypacji205 przeprowadzana jest identyfikacja i analiza istotnych tren-
dów oraz zmian zachodzących w czasie, które mogą wpłynąć na przyszłość analizowa-
nej technologii. Opracowywane są również kierunki rozwoju technologii. Faza czwarta 
umożliwia realizację funkcji F7 i F8. 

W ostatniej fazie – konkluzji – badane są szanse i zagrożenia dla osiągnięcia za-
kładanych celów. Sprawdzany jest również stopień osiągnięcia założonych w fazie I re-
zultatów. Faza ta umożliwia realizację funkcji F9. 

Poszczególne fazy procesu badawczego prospektywnej analizy technologii wyma-
gają stosowania specyficznych metod badawczych, odpowiadających ich funkcjom  
informacyjnym, zatem konieczne jest przypisanie do poszczególnych faz procesu kon-
kretnych metod badawczych.  
 
 

  

                                                 
204  Dane – zbiór faktów, liczb na temat technologii; informacje – przetworzone, zinterpretowane dane; wie-

dza – wykorzystanie informacji w praktyce. Na podstawie: Słownika języka polskiego PWN, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2008; M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, 
[online], dostęp zdalny: http://uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/APSI/cwiczenia/Dane_informacje_wiedza.pdf, 
[data wejścia: 19.03.2016]. 

205  Antycypacja – (1) zakładanie czegoś jeszcze nieistniejącego; (2) zapowiedź przyszłych wydarzeń;  
(3) pogląd przyjęty z góry, jeszcze nieudowodniony, ale znajdujący później swoje potwierdzenie. Na pod-
stawie: Słownika języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 



118 4. PROPOZYCJA REFERENCYJNEJ METODYKI PROSPEKTYWNEJ ANALIZY TECHNOLOGII 

 

4.2. Dobór metod badawczych  
do faz prospektywnej analizy technologii  
 
W kontekście autorskiej klasyfikacji zbadano możliwości zastosowania każdej metody 
w poszczególnych pięciu fazach prospektywnej analizy technologii. W tym celu szcze-
gółowo przeanalizowano rezultaty metody graficznej prezentacji struktury danych 
(RGM). Wyniki wykonanych analiz graficznych potencjału metod z poszczególnych klas 
stanowiły przesłanki do analizy merytorycznej poszczególnych klas metod. Uwzględ-
niając charakterystyczne cechy metod oraz wyłonionych klas, opracowano zbiorczą 
macierz potencjału zastosowania metod z danej klasy w wybranej fazie prospektywnej 
analizy technologii (rysunek 4.2). Opracowując macierz, wyróżniono (kolorem niebie-
skim) klasy metod o znaczącym potencjale stosowania w danej fazie. Uwzględniono 
fakt, że w poszczególnych fazach prospektywnej analizy technologii realizowane są 
różne funkcje informacyjne. Przykładowo w fazie pierwszej realizowane są funkcje F1  
i F2. Biorąc pod uwagę rezultaty metody RGM (rysunek 3.7 i 3.8), można stwierdzić,  
że odpowiednie do realizacji funkcji F1 i F2 są metody z klasy akumulacyjnej oraz z klasy 
kreacyjnej. Analiza właściwości metod znajdujących się w tych klasach wskazuje, że me-
tody z klasy akumulacyjnej umożliwiają zdobycie informacji na temat analizowanych 
technologii, między innymi poprzez przeszukiwanie baz literaturowych, baz patentów, 
raportów, czy też stron internetowych. Z kolei metody z klasy kreacyjnej – dzięki Delphi, 
panelom eksperckim, czy też wywiadom – pozwalają na zdobycie wiedzy pochodzącej 
bezpośrednio od ekspertów. Zatem metody z klasy akumulacyjnej i kreacyjnej mogą być 
stosowane w fazie koncepcji PAT, sprowadzającej się do określenia technologii będącej 
przedmiotem analiz oraz gromadzenia danych o technologii. Klasy tych metod zostały 
uwzględnione w pierwszym wierszu macierzy. Zgodnie z wynikami metody RGM, a także 
uwzględniając właściwości metod z pozostałych klas, należy stwierdzić, że nie są one 
przydatne w pierwszej fazie. Dlatego też klasy: retrospekcyjna, eksploracyjna, kwantyfi-
kacyjna, typująca i projekcyjna nie zostały uwzględnione w macierzy. Z kolei w fazie dru-
giej prospektywnej analizy technologii realizowana jest funkcja F3. Biorąc pod uwagę 
analizy graficznych prezentacji struktury danych, można orzec, że realizacje funkcji F3 
umożliwiają metody z klasy retrospekcyjnej (rysunek 3.9) i akumulacyjnej (rysunek 3.7). 
Metody z klasy akumulacyjnej pozwalają zgromadzić informacje na temat technologii, 
natomiast metody z klasy retrospekcyjnej umożliwiają analizę danych historycznych do-
tyczących technologii. Zatem analiza merytoryczna metod potwierdza, że metody  
z tych klas mogą być stosowane w fazie skanowania, polegającej na analizie i genezie 
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dotychczasowego rozwoju technologii. Dlatego też klasy te zostały wyróżnione w ma-
cierzach potencjału (w drugim wierszu macierzy). Właściwości metod zaklasyfikowa-
nych do pozostałych klas wskazują, że nie są one przydatne w drugiej fazie PAT. Dlatego 
też klasy: kreacyjna, eksploracyjna, kwantyfikacyjna, typująca i projekcyjna nie zostały 
wyróżnione w drugim wierszu w macierzy. Natomiast w fazie zrozumienia realizowane 
są funkcje F4, F5 i F6. Uwzględniając wyniki metody RGM oraz biorąc pod uwagę cechy 
charakterystyczne metod, można stwierdzić, że metody z klasy kreacyjnej, kwantyfikacyj-
nej, akumulacyjnej, eksploracyjnej i typującej pozwalają między innymi na analizę stanu 
obecnego technologii oraz identyfikację interakcji technologii z otoczeniem i mogą być 
stosowane w fazie trzeciej. Dlatego też klasy akumulacyjna, kreacyjna, eksploracyjna, 
kwantyfikacyjna i typująca zostały wyróżnione w macierzy (w wierszu trzecim). W fazie 
czwartej realizowane są funkcje F7 i F8. Zarówno analiza merytoryczna metod, jak  
i analiza graficznych prezentacji struktury poszczególnych klas metod pozwalają 
stwierdzić, że metody z klas: projekcyjnej, kreacyjnej, eksploracyjnej i typującej umożli-
wiają realizację funkcji F7 i F8. Za pomocą tych metod możliwe jest między innymi ba-
danie otoczenia oraz zdobycie informacji na temat czynników wpływających na rozwój 
technologii, jak też prezentację ścieżek rozwoju technologii. Zatem metody z klasy pro-
jekcyjnej, kreacyjnej, eksploracyjnej i typującej są przydatne w fazie antycypacji PAT  
– sprowadzającej się do identyfikacji i analizy trendów i zmian wpływających na przy-
szłość technologii. Klasy te zostały uwzględnione w czwartym wierszu macierzy. Wła-
ściwości metod sklasyfikowanych w pozostałych klasach potwierdzają ich nieprzydat-
ność w fazie czwartej PAT. Dlatego też klasy: akumulacyjna, retrospekcyjna i kwantyfi-
kacyjna nie zostały wyróżnione w czwartym wierszu macierzy. Natomiast w fazie piątej 
realizowana jest funkcja F9. Biorąc pod uwagę wyniki wykonanych analiz graficznych 
potencjału metod z poszczególnych klas oraz analizy merytoryczne poszczególnych 
metod, można stwierdzić, że metody z klasy kreacyjnej, eksploracyjnej i kwantyfikacyjnej 
mogą być stosowane do realizacji funkcji F9. Pozwalają one między innymi identyfiko-
wać i szacować koszty związane z cyklem życia technologii oraz oceniać efekty, jakie 
dana technologia wywiera na społeczeństwo. Za pomocą tych metod można zbadać 
szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem analizowanej technologii, mogą być zatem 
stosowane w fazie konkluzji PAT. Dlatego też klasy kreacyjna, eksploracyjna i kwantyfi-
kacyjna zostały wyróżnione w piątym wierszu macierzy.  
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Legenda:  – potencjał zastosowania danej klasy metod w wybranej fazie PAT 

RYSUNEK 4.2. Macierz potencjału zastosowania metod z danej klasy w wybranej fazie PAT z wyszczególnieniem 
realizowanych funkcji  

Źródło: opracowanie własne. 

analiza danych źródłowych, analiza patentowa, analiza webometryczna, analiza zawartości, badania zza
biurka, mapowanie technologii, model poziomów gotowości technologii, przegląd literatury, zwiad tech-
nologiczny, tech mining, analiza scjentometryczna, bibliometria 

Delphi, panele eksperckie, teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (TRIZ), zogniskowany wywiad
grupowy 

analiza długofalowa, analiza krzywej S, analiza porównawcza według wzorca, analiza retrospektywna,
analiza szeregów czasowych, ANKOT, ekstrapolacja trendów, makrohistoria 

analiza pola sił, analiza przyczyn i skutków wad, STEEPVL, analiza strukturalna, burza mózgów, krzyżowa
analiza wpływów, SPACE, metody portfelowe, modelowanie agentowe, modelowanie i symulacje, mode-
lowanie wejścia-wyjścia, ocena wpływu na społeczeństwo, sondaże, SWOT, warstwowa analiza przyczy-
nowa, warsztaty przyszłości, sieci społeczne, skanowanie otoczenia 

analiza kosztów cyklu życia, analiza kosztów i korzyści, analiza wrażliwości, dyskontowe metody oceny
opłacalności, funkcja produkcji, metoda granicznej analizy danych (DEA), ocena cyklu życia (LCA), we-
wnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik zyskowności, analiza zrównoważenia otoczenia 

analiza czynnikowa, analiza instytucjonalna, analiza statystyczna, analiza ryzyka, analiza skupień,
drzewa klasyfikacji, drzewa probabilistyczne, dyfuzja technologii, korelacje, listy rankingowe (priorytety-
zacja), modelowanie silnego portfela (odpornego), proces analitycznej hierarchizacji AHP, prognozowa-
nie stochastyczne, prosta wieloatrybutowa technika rankingowa, obserwacja technologiczna,analiza in-
teresariuszy, analiza działań, analiza morfologiczna, skanowanie technologii, kluczowe technologie 

analiza potrzeb, analiza megatrendów, analiza wpływu trendu, barometr technologiczny, drzewa odnie-
sień, koło przyszłości, Manoa, marszruty rozwoju technologii, myślenie projektowe, prognozowanie ana-
logowe, prognozowanie wsteczne, scenariusze, stan indeksu przyszłości (SOFI), szacowanie multiper-
spektywiczne, wizje przyszłości, złożone systemy adaptacyjne, dzikie karty, słabe sygnały 
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Analizując rysunek 4.2, można zauważyć, że zbieranie, uporządkowanie i prezenta-
cja informacji związanych z przeszłością, a także z obecnym stanem analizowanej tech-
nologii, zrozumienie tej technologii, a także identyfikacja czynników wpływających  
na jej rozwój są możliwe dzięki metodom z klasy I (akumulacyjnej). Mogą być one przy-
datne w pierwszych trzech fazach procesu prospektywnej analizy technologii. Do prze-
twarzania i analizy zdobytych informacji na temat przeszłego, jak i obecnego stanu 
technologii, przede wszystkim pod kątem identyfikacji trendów, stosowane są metody 
klasy retrospekcyjnej (klasa III). Zatem metody te mogą być pomocne na etapie badania 
przeszłości technologii, a także analizowania jej teraźniejszości (w drugiej fazie PAT). 
Natomiast do generowania nowych informacji na temat obecnego stanu technologii  
i kosztów jej wykorzystania można stosować metody z klasy V (kwantyfikacyjnej).  
Metody te mogą być także stosowane do formułowania wniosków i konkluzji z dotych-
czas przeprowadzonych działań, w związku z czym mogą być pomocne w fazie trzeciej 
i piątej PAT. Do zbierania informacji dotyczących otoczenia oraz czynników wpływają-
cych na rozwój technologii mogą być użyteczne metody z klasy IV (eksploracyjnej).  
Metody te mogą być przydatne w trakcie realizacji trzeciej, czwartej oraz piątej fazy 
procesu PAT. Wykorzystywanie zdobytej już informacji, a także zbieranie i generowanie 
nowej informacji związanej z przyszłym rozwojem technologii ułatwią narzędzia z klasy 
VI (typującej). Zatem metody z tej klasy mogą być użyteczne w fazie trzeciej i czwartej. 
Natomiast interpretowanie i wykorzystywanie zdobytych informacji na temat rozwoju 
technologii umożliwią metody z klasy VII (projekcyjnej). Z kolei metody z klasy II (krea-
cyjnej) są pomocne w generowaniu nowych informacji, ale także potrzebne są w zbiera-
niu informacji na temat danej technologii, jej wpływu na otoczenie i czynników determi-
nujących jej rozwój. Zatem mogą być przydatne w większości faz (z wyłączeniem fazy 
drugiej) procesu prospektywnej analizy technologii. 

Szczegółowa analiza rezultatów metody graficznej prezentacji danych (RGM) pozwo-
liła także na wyłonienie metod o szczególnym potencjale zastosowania w danej fazie.  
Są to metody, dla których odległość między punktem je obrazującym a punktem obrazu-
jącym poszczególną fazę była największa, większa niż długość promienia okręgu.  

Metody, dla których dystans między punktem obrazującym daną metodę a punktem 
obrazującym daną funkcję realizowaną w danej fazie był zbliżony do wartości średnicy 
okręgu, zostały podane w tabeli 4.1.  
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TABELA 4.1. Metody o szczególnym potencjale zastosowania w danej fazie PAT 

Faza Metody 

I 
Koncepcji 

Klasa akumulacyjna: analiza danych źródłowych, analiza patentowa, analiza scjetometryczna, 
analiza webometryczna, analiza zawartości, badania zza biurka, biobliomteria, przegląd  
literatury, zwiad technologiczny 

II 
Skanowania 

Klasa retrospekcyjna: analiza długofalowa, analiza krzywej, analiza porównawcza według 
wzorca, analiza retrospektywna, analiza szeregów czasowych, ANKOT, ekstrapolacja trendów, 
makrohistoria 

III 
Zrozumienia 

Klasa akumulacyjna: mapowanie technologii, model poziomów gotowości technologicznej 
(TRL), tech minining 
Klasa kreacyjna: Delphi, panele eksperckie, TRIZ, zogniskowany wywiad grupowy 
Klasa eksploracyjna: analiza pola sił, analiza przyczyn i skutków wad, STEEPVL, analiza  
strukturalna, burza mózgów, krzyżowa analiza wpływów, SPACE, metody portfelowe,  
modelowanie agentowe, modelowanie i symulacje, modelowanie wejścia-wyjścia, ocena 
wpływu na społeczeństwo, sondaże, SWOT, warstwowa analiza przyczynowa, warsztaty  
przyszłości, sieci społeczne, skanowanie otoczenia 
Klasa kwantyfikacyjna: analiza kosztów cyklu życia, analiza kosztów i korzyści, analiza  
wrażliwości, dyskontowe metody oceny opłacalności, funkcja produkcji, DEA, LCA,  
wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik zyskowności, analiza zrównoważenia 

IV 
Antycypacji 

Klasa kreacyjna: Delphi, panele eksperckie, TRIZ, zogniskowany wywiad grupowy 
Klasa typująca: analiza instytucjonalna, analiza interesariuszy, analiza działań, modelowanie 
silnego portfela, AHP, prosta wieloatrybutowa technika rankingowa, listy rankingowe,  
kluczowe technologie 
Klasa projekcyjna: marszruty rozwoju technologii 

V 
Konkluzji Klasa kreacyjna: Delphi, panele eksperckie, zogniskowany wywiad grupowy, TRIZ 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W tabeli 4.1 zostały podane metody, które zdaniem ekspertów oraz autorki mają 
największy potencjał stosowania w danej fazie prospektywnej analizy technologii. Na-
leży jednak podkreślić, że ostateczny dobór katalogu metod zależy od zasobów i możli-
wości organizacji, która będzie stosowała metodykę prospektywnej analizy technologii.  
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4.3. Schemat metodyki prospektywnej analizy technologii 
 
Przeprowadzone w monografii badania umożliwiły opracowanie metodyki prospektyw-
nej analizy technologii. Przy czym metodyka jest tu rozumiana jako ustandaryzowany 
dla danego obszaru zbiór zasad umożliwiających analizowanie technologii, określający 
etapy i fazy postępowania oraz wskazujący metody i techniki stosowane w poszczegól-
nych stadiach206. Schemat proponowanej referencyjnej metodyki prospektywnej analizy 
technologii przedstawiono na rysunku 4.3. W prezentowanej metodyce zaproponowano 
przypisanie do poszczególnych faz procesu konkretnych metod badawczych, wynikają-
cych z zasad triangulacji207 metod i podejścia hybrydowego do konstrukcji metodyki 
badawczej prospektywnej analizy technologii208.  

W procesie badawczym wyróżniono pięć faz, w ramach których zaleca się zastoso-
wanie odpowiednich klas metod. Faza pierwsza – koncepcji – koncentruje się przede 
wszystkim na określeniu przesłanek, zakresu i celów prowadzonych analiz. W ramach 
tej fazy sformułowany jest problem badawczy, a także gromadzone są dane dotyczące 
analizowanej technologii. Formułowanie problemu badawczego polega na określeniu: 
(1) technologii będącej przedmiotem analizy; (2) celu analizy technologii; (3) horyzontu 
czasowego; (4) odbiorcy analizy; (5) posiadanych zasobów finansowych i ludzkich  
(na przykład przygotowania merytorycznego); (6) oczekiwanych efektów (jak na przy-
kład strategia rozwoju technologii, wykaz działań, prezentacja ścieżek rozwoju);  
(7) formy prezentacji wyników. Natomiast w ramach gromadzenia danych o technologii 
zbierane są podstawowe wiadomości na ich temat dotyczące: właściwości, uwarunko-
wań, możliwości aplikacyjnych, kosztów, oparte na informacjach baz literaturowych, 
baz patentów, raportów i stron internetowych. W tej fazie gromadzone są również dane 

                                                 
206  Z. Martyniak, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Karwowie, Kraków 

1999, s. 10; Słownik języka polskiego, [online], dostęp zdalny: http://sjp.pwn.pl/sjp/metodyka;2567700, 
[data wejścia: 02.06.2016]. 

207  Triangulacja – ocena badanego zjawiska z różnych punktów widzenia celem lepszego zrozumienia jego 
wieloaspektowości. Na podstawie: K. Jonsen, K.A. Jehn, Using triangulation to validate themes in quali-
tative studies, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 2009,  
4 (2), s. 125; M.Q. Patton, Qualitative evaluation and research methods, Sage Publications, Thousand 
Oaks 2002, s. 247. 

208  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 64; A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresi-
ghtu technologicznego, autoreferat…,  op. cit., s. 15; C. Cagnin i in. (red.), op. cit, s. 29–31. 
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na temat instytucji i ośrodków stosujących analizowane technologie. Efektem prac pro-
wadzonych w ramach tej fazy jest przygotowanie zbioru danych na temat analizowanej 
technologii. W fazie tej zalecane jest zastosowanie metod z klas: akumulacyjnej i kreacyjnej.  
 

 
RYSUNEK 4.3. Schemat metodyki prospektywnej analizy technologii 

Źródło: opracowanie własne. 
 

FAZY PROSPEKTYWNEJ ANALIZY TECHNOLOGII AUTORSKIE  
KLASY METOD 

• sformułowanie problemu badawczego 
• gromadzenie danych o technologii 

• analiza i geneza dotychczasowego rozwoju 
technologii 

• ocena technologii    
• identyfikacja interakcji technologii z otoczeniem  
• prezentacja stanu technologii 

• wnioski i rekomendacje 
• ewaluacja 

• eksploracja trendów w otoczeniu 
• określenie przyszłości technologii 

I  –  akumulacyjna 
II  –  kreacyjna 

I  –  akumulacyjna 
III  –  retrospekcyjna 

I  –  akumulacyjna 
II  –  kreacyjna 
IV  –  eksploracyjna 
V  –  kwantyfikacyjna 
VI  –  typująca 

II  –  kreacyjna 
IV  –  eksploracyjna 
VI  –  typująca 
VII – projekcyjna 

II  –  kreacyjna 
IV  –  eksploracyjna 
V  –  kwantyfikacyjna 

FAZA I 
Koncepcji 

FAZA II 
Skanowania 

FAZA IV 
Antycypacji 

FAZA III 
Zrozumienia 

FAZA V 
Konkluzji 
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Następnie w fazie drugiej – skanowania – następuje uporządkowane danych, które 
zostały zebrane w fazie I. Na podstawie tych danych analizowana jest geneza powstania 
technologii, jej poprzednie właściwości oraz zastosowania. Efektem badań przeprowa-
dzanych w ramach fazy drugiej jest między i innymi opracowanie zbioru informacji  
na temat przeszłości analizowanej technologii. Określany jest także dotychczasowy po-
ziom jej rozwoju. Wskazywane są również korzyści z dotychczasowego użytkowania 
technologii – niedostępne w przypadku stosowania alternatywnych, dostępnych roz-
wiązań. W tej fazie procesu prospektywnej analizy technologii zaleca się stosowanie 
przede wszystkim metod z klasy akumulacyjnej i retrospekcyjnej. 

W ramach trzeciej fazy – zrozumienia technologii – początkowo są uzupełniane 
informacje zgromadzone w fazie II. Wyznaczana jest między innymi efektywność eko-
nomiczna technologii, a także określana jej wykonalność techniczna i wdrożeniowa. 
Oceniany jest poziom jej dojrzałości technologicznej. Technologia może być również 
oceniania z uwzględnieniem kryteriów dotyczących jej konkurencyjności, użyteczności, 
jak i kryteriów ekologicznych, społecznych i etycznych. W ramach tej fazy jest również 
analizowany stan obecny technologii pod kątem jej oddziaływania na otoczenie, a także 
otoczenia na technologię. Identyfikowane są zatem interakcje technologii z otocze-
niem. Identyfikacja interakcji technologii z otoczeniem może polegać na wyłonieniu, 
przeanalizowaniu oraz selekcji czynników wpływających na analizowaną technologię. 
Identyfikowany i analizowany jest wpływ technologii na otoczenie. Na przykład może 
być badany wpływ odziaływania technologii – od początku jej powstania aż do wycofa-
nia – na środowisko. Efektem tych działań może być katalog czynników wpływających 
na analizowaną technologię, czy też zbiór informacji na temat skutków jej odziaływania 
na otoczenie. W ramach tej fazy jest również prezentowany całościowy, aktualny stan 
technologii. Najczęściej sprowadza się to do opracowania kart technologicznych, przy-
gotowania map wiedzy na temat technologii (mapy patentów, publikacji) lub map rela-
cji, czy też na sporządzeniu bazy wiedzy o technologiach w formie opisów, zestawień 
tabelarycznych, wizualizacji określonych charakterystyk technologii. Zatem efektem 
badań prowadzonych ramach tej fazy jest baza wiedzy na temat analizowanej techno-
logii – karty, mapy wiedzy, mapy relacji. W fazie zrozumienia mogą być przydatne me-
tody z klasy akumulacyjnej, kreacyjnej, eksploracyjnej, kwantyfikacyjnej oraz typującej. 

Faza czwarta – antycypacji – koncentruje się na eksploracji trendów oraz na pre-
zentacji przewidywanego rozwoju technologii. Eksploracja trendów w otoczeniu polega 
przede wszystkim na identyfikacji i analizie istotnych trendów i zmian zachodzących  
w czasie, które mogą wpłynąć na przyszłość analizowanej technologii. W ramach tej 
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fazy początkowo identyfikowane są czynniki wpływające na rozwój analizowanej tech-
nologii. Następnie czynniki te są analizowane i selekcjonowane. Może być przeprowa-
dzona między innymi redukcja dostępnych informacji dotyczących czynników wpływa-
jących na rozwój technologii. Możliwe jest też scalanie podobnych do siebie zmiennych 
w grupy, a także wyodrębnianie podobieństwa pomiędzy zmiennymi. Poza tym oceniany 
jest wpływ czynników na rozwój analizowanej technologii, a także analizowane są 
trendy oraz zmiany zachodzące w czasie, które mogą wpłynąć na rozwój analizowanej 
technologii. Efektem prac prowadzonych w ramach tych analiz może być katalog czyn-
ników wpływających na rozwój badanej technologii, czy też zbiór informacji na temat 
trendów wpływających na rozwój technologii. Na podstawie zdobytych informacji zo-
brazowana zostaje bezpośrednia lub pośrednia jej przyszłość oraz związane z nią 
zmiany i trendy w wybranych obszarach. Zidentyfikowani są również przyszli odbiorcy, 
twórcy technologii (przedsiębiorstwa, które chciałyby zastosować, lub też tworzyć daną 
technologię). Opracowywane są również kierunki rozwoju technologii, a także przygo-
towywane działania sprzyjające jej rozwojowi, na przykład w postaci scenariuszy roz-
woju technologii. Rezultatem prac fazy czwartej są marszruty, scenariusze, czy też stra-
tegie. W tej fazie zalecane jest stosowanie metod przede wszystkim z klasy kreacyjnej, 
eksploracyjnej, typującej oraz projekcyjnej.  

Ostatnia faza (piąta) polega na podsumowaniu oraz zastosowaniu wyników prze-
prowadzonych analiz. W fazie konkluzji oceniane są między innymi szanse osiągnięcia 
zakładanych celów, a także możliwości ich uzyskania przy wyborze określonych instru-
mentów, biorąc pod uwagę alokowane zasoby. Faza ma na celu optymalizację zasobów 
i poprawę trafności w zaspokajaniu potrzeb interesariuszy, przedmiotem zaś badania 
są zakładane cele, przewidywane rezultaty, spójność z celami rozwojowymi danej tech-
nologii, komplementarność z innymi projektami, a także procedury wdrażania, monito-
rowania, oceny i zarządzania finansowego. W ramach tej fazy następuje również zwe-
ryfikowanie, czy przyjęte w fazie I oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte. Efektem 
prac w tej fazie są wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej analizy. W fazie konkluzji 
procesu prospektywnej analizy technologii zaleca się stosowanie przede wszystkim 
metod z klasy: kreacyjnej, eksploracyjnej i kwantyfikacyjnej. 

Według autorki, zaproponowana w monografii metodyka PAT może wspomagać 
komplementarny dobór metod podczas projektowania procesu predykcyjnego, nie ogra-
niczając jednocześnie elastycznego charakteru tych badań. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Opracowana metodyka prospektywnej analizy technologii posłużyła do kontynuacji,  
a właściwe pogłębienia badań prowadzonych w ramach projektu Perspektywy i kierunki 
rozwoju konstrukcji oraz rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogo-
wych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju209. Autorka była jednym 
z wykonawców zadania badawczego na temat Sformułowanie przewidywanych potrzeb  
i wymagań oraz określenie kierunków rozwoju materiałów i technologii do stosowania  
w perspektywie około 30 lat w budownictwie drogowym i mostowym.  

Zastosowanie metodyki prospektywnej analizy technologii pozwoliło na zidentyfi-
kowanie i przedstawienie rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce o naj-
większym potencjale rozwoju. Metodykę tę zastosowano między innymi do opracowa-
nia marszrut rozwoju priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce.  
  

                                                 
209  Projekt Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz rozwiązań materiałowo-technologicznych na-

wierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, realizowany w latach 
2011–2014 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Koordynatorem 
projektu była Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, nr umowy 501E/1080/1125. Wy-
dział Zarządzania był jednym z wykonawców zadania badawczego. 

5. ZASTOSOWANIE METODYKI PROSPEKTYWNEJ  
ANALIZY TECHNOLOGII DLA WYBRANYCH TECHNOLOGII 

NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE 
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Proces prospektywnej analizy technologii nawierzchni drogowych w Polsce składał 
się z pięciu następujących po sobie faz*:  
Faza I – Koncepcji: Przedstawienie przewidywanych potrzeb i wymagań w zakre-

sie technologii nawierzchni drogowych w Polsce oraz wyzna-
czenie technologii priorytetowych. 

Faza II – Skanowania: Analiza dotychczasowego rozwoju technologii nawierzchni 
drogowych w Polsce. 

Faza III – Zrozumienia: Badanie i ocena obecnego stanu technologii. 
Faza IV – Antycypacji: Przewidywanie rozwoju priorytetowych technologii nawierzchni 

drogowych w Polsce 
Faza V – Konkluzji: Wnioski i rekomendacje. 

Schemat operacjonalizacji metodyki prospektywnej analizy technologii dla priory-
tetowych technologii nawierzchni drogowych został przedstawiony na rysunku 5.1. 
Operacjonalizacja polegała na sformułowaniu, w ramach każdej z faz PAT, konkretnych 
zadań badawczych umożliwiających zrealizowanie zamierzonego celu, polegającego  
na identyfikacji i przedstawieniu rozwoju priorytetowych technologii nawierzchni dro-
gowych w Polsce. Obejmowała również dobór i przypisanie do konkretnych faz metod  
z poszczególnych klas, a także wskazała na oczekiwane rezultaty realizacji poszczegól-
nych faz.  

Do realizacji poszczególnych faz zastosowano właściwe dla specyfiki prospektywnej 
analizy technologii metody badawcze. Spośród wyłonionych dziewięćdziesięciu metod  
o potencjale stosowania w PAT (tabela 3.5) do prospektywnej analizy technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce wybrano dziesięć metod. Wybrano je, kierując się dostęp-
nymi zasobami, przedmiotem badań, a także doświadczeniem i wiedzą zespołu badaw-
czego w zakresie ich stosowania. W fazie koncepcji uwzględniono metody z klasy aku-
mulacyjnej: analizę webometryczną, przegląd literatury, badania zza biurka oraz z klasy 
kreacyjnej: Delphi, panele eksperckie. W fazie skanowania zastosowano metody z klasy 
retrospekcyjnej: analizę krzywej S oraz analizę retrospektywną. Z kolei w fazie zrozumienia 
uwzględniono metody z klasy akumulacyjnej – model poziomów gotowości technologii TRL 
i przegląd literatury, metodę z klasy eksploracyjnej – sondaże oraz z klasy typującej – analizy 
statystyczne. W fazie antycypacji skorzystano z metod z klasy eksploracyjnej: sondaże  

                                                 
*  Prace zrealizowane w fazie I są wynikiem badań przeprowadzonych w ramach projektu Perspektywy 

i kierunki rozwoju konstrukcji oraz rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych 
w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Prace zrealizowane w fazach II – V są efek-
tem własnych badań autorki. 
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i burza mózgów oraz z klasy projekcyjnej: marszruty rozwoju technologii. W trakcie realizacji 
fazy konkluzji zastosowano metodę z klasy kreacyjnej: panele eksperckie.  
 

 
RYSUNEK 5.1. Schemat operacjonalizacji metodyki prospektywnej analizy technologii dla priorytetowych tech-
nologii budowy dróg 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Prace badawcze zrealizowane w fazie I – dotyczące określenia potrzeb i wymagań 

w zakresie technologii nawierzchni drogowych, a także wyznaczenia technologii priory-
tetowych – są wynikiem badań realizowanych w ramach projektu nt. Perspektywy i kie-
runki rozwoju konstrukcji oraz rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni  
drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pozostałe prace 
badawcze, samodzielnie zaprojektowane przez autorkę, stanowią efekt własnych badań 
– są wkładem własnym autorki.  
 

METODY REZULTATY FAZY PROSPEKTYWNEJ ANALIZY TECHNOLOGII 

I – akumulacyjna: analiza 
webometryczna, przegląd  
literatury, badania zza biurka 
II – kreacyjna: Delphi,  
panele eksperckie 

III – retrospekcyjna: analiza 
krzywej S oraz analiza  
retrospektywna 

I – akumulacyjna: model  
poziomów gotowości  
technologii TRL, przegląd  
literatury  
IV – eksploracyjna: sondaże 
VI –  typująca: analizy  
statystyczne 

IV – eksploracyjna: sondaże, 
burza mózgów 
VII – projekcyjna: marszruty 
rozwoju technologii 

II – kreacyjna: panele  
eksperckie 

Katalog  
wytycznych 

Marszruty rozwoju 
priorytetowych  

technologii  

Karty  
priorytetowych 

technologii  

Zbiór informacji  
o priorytetowych 

technologiach 

Katalog  
priorytetowych 

technologii wraz  
z podstawowymi 
danymi na temat 
tych technologii 

• przedstawienie potrzeb i wymagań  
w zakresie technologii nawierzchni  
drogowych – sformułowanie  
problemu badawczego 

• wyznaczenie technologii  
priorytetowych 

• analiza i geneza dotychczasowego  
rozwoju technologii 

• ocena technologii  
• identyfikacja interakcji technologii  

z otoczeniem  
• prezentacja stanu technologii 

• eksploracja trendów w otoczeniu 
• określenie przyszłości technologii 

• wnioski i rekomendacje 
• ewaluacja 

FAZA I 
Koncepcji 

FAZA II 
Skanowania 

FAZA III 
Zrozumienia 

FAZA IV 
Antycypacji 

FAZA V 
Konkluzji 
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5.1. Przedstawienie potrzeb i wymagań  
w zakresie technologii nawierzchni drogowych w Polsce  
oraz wyznaczenie technologii priorytetowych (faza koncepcji) 
 
Zgodnie z metodyką prospektywnej analizy technologii w pierwszej fazie – koncepcji  
– określono technologie będące przedmiotem analizy, cel analizy technologii, horyzont 
czasowy, odbiorców analizy, oczekiwane efekty, formę prezentacji wyników. Biorąc pod 
uwagę założenia projektu, przyjęto następujące warunki wyjściowe: 

• przedmiot analizy: technologie nawierzchni drogowych w Polsce o najwięk-
szym potencjale rozwoju; 

• cel: wyznaczenie perspektyw rozwoju technologii nawierzchni drogowych  
w Polsce o największym potencjale rozwoju; 

• horyzont czasowy: trzy perspektywy czasowe: do 2020; 2021–2030; po 2030 
roku; 

• odbiorców analizy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad210 oraz pro-
ducenci technologii nawierzchni drogowych; 

• oczekiwane efekty: portfolio technologii nawierzchni drogowych w Polsce  
o największym potencjale rozwoju oraz prezentacja ich rozwoju; 

• forma prezentacji: czytelna forma graficzna. 
Sformułowany problem badawczy polegał na wyznaczeniu perspektyw rozwoju 

priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce. Ostatecznym efektem 
prac przeprowadzanych w ramach tej fazy było wyłonienie katalogu priorytetowych 
technologii nawierzchni drogowych w Polsce wraz z podstawowymi danymi na temat 
tych technologii211. Schemat operacjonalizacji I fazy PAT zaprezentowano na rysunku 5.2. 
Przedstawiono na nim cztery główne zadania badawcze (zadanie badawcze I. 1 – zada-
nie badawcze I. 4) w powiązaniu z poszczególnymi metodami badawczymi.  

                                                 
210  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – centralny urząd administracji rządowej w Polsce, po-

wołany w celu zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi w kraju. 
211  Dane – zbiór faktów, liczb na temat technologii; informacje – przetworzone, zinterpretowane dane; wie-

dza – wykorzystanie informacji w praktyce. Na podstawie: Słownika języka polskiego PWN, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2009; M. Grabowski, A. Zając, Dane, informacja, wiedza – próba definicji, 
[online], dostęp zdalny: http://uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/APSI/cwiczenia/Dane_informacje_wiedza.pdf, 
[data wejścia: 19.03.2016]. 
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RYSUNEK 5.2. Schemat operacjonalizacji I fazy procesu prospektywnej analizy priorytetowych technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zadanie badawcze I.2 
Wybór tez o największym znaczeniu dla rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce  

  
  
  
  
  
  
  

Zadanie badawcze I.1 
Identyfikacja obszarów badawczych w  zakresie technologii 

nawierzchni drogowych w Polsce 
Wykonawcy: zespół badawczy, kluczowi eksperci dziedzinowi 
Metody: przegląd literatury 
Rezultat: 7 obszarów badawczych (OB) 

Opracowanie wyników 
Wykonawcy: zespół  
badawczy 
Metoda: Delphi 
Rezultat: 7 tez o najwięk-
szej istotności (T) 

Zadanie badawcze I.3 
Identyfikacja priorytetowych technologii nawierzchni drogo-

wych w Polsce 
Wykonawcy: zespół badawczy; kluczowi eksperci dziedzinowi 
Metody: przegląd literatury 
Rezultat: 5 priorytetowych technologii (Tech) 

Zadanie badawcze I.4 
Zebranie podstawowych danych dotyczących priorytetowych 

technologii nawierzchni drogowych w Polsce 
Wykonawcy: zespół badawczy 
Metody: badania zza biurka, analiza webometryczna 
Rezultat: zbiór podstawowych danych na temat technologii (ZD) 

Konstrukcja tez  
Wykonawcy: zespół  
badawczy, kluczowi  
eksperci dziedzinowi,  
potencjalni producenci 
Metoda: panele eksperckie 
Rezultat: 19 tez 

II runda  
badania Delphi 

Wykonawcy: 103  
ekspertów  
Metoda: Delphi 
Rezultat: wypełnione  
kwestionariusze 

I runda  
badania Delphi 

Wykonawcy: 103  
ekspertów  
Metoda: Delphi 
Rezultat: wypełnione  
kwestionariusze 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB6 OB7 OB5 

T1 T2 T3 T5 T6 T7 

Tech1 Tech2 Tech4 Tech5 

T4 

ZD1 ZD2 ZD4 ZD5 ZD3 

Tech3 
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Pierwszym zadaniem badawczym, dążącym do wyłonienia priorytetowych techno-
logii, była identyfikacja obszarów badawczych w zakresie nawierzchni drogowych  
w Polsce. Kluczowi eksperci dziedzinowi z zakresu technologii nawierzchni drogowych 
(pracownicy Politechniki Warszawskiej Zespołu Technologii Materiałów i Nawierzchni 
Drogowych) wraz z zespołem badawczym składającym się z pracowników Politechniki 
Białostockiej (specjalistów z zakresu badań nad przyszłością oraz zarządzania techno-
logiami) – na podstawie własnej wiedzy oraz doświadczenia, a także przeglądu literatury 
– opracowali siedem następujących obszarów badawczych:  
OB1: Technologie budowy trwałych nawierzchni drogowych w Polsce. 
OB2:  Rozwiązania materiałowo-technologiczne i projektowe budowy dróg w aspekcie 

zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
OB3:  Rozwiązania materiałowo-technologiczne utrzymania i eksploatacji dróg w aspek-

cie zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
OB4:  Konstrukcje nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich przyjazne dla śro-

dowiska i charakteryzujące się długim okresem eksploatacji. 
OB5:  Ekonomiczne i nowoczesne systemy budowy oraz organizacji inwestycji w budo-

wie dróg i obiektów inżynierskich. 
OB6:  Rozwiązania materiałowo-technologiczne na obszarach szczególnej ochrony. 
OB7:  Nauka, szkolnictwo, badania i rozwój. 

Kolejne zadanie badawcze polegało na wyłonieniu, w ramach poszczególnych ob-
szarów badawczych, tez o istotnym znaczeniu dla rozwoju technologii nawierzchni dro-
gowych w Polsce. W tym celu zespół badawczy zorganizował panel ekspercki, w trakcie 
którego skonstruowano tezy delfickie dla wybranych obszarów badawczych. Do panelu 
zaproszono kluczowych ekspertów dziedzinowych (przedstawicieli nauki), potencjal-
nych producentów, reprezentantów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz przedstawicieli zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także 
mediów związanych z technologiami nawierzchni drogowych w Polsce. W trakcie prac 
panelu eksperckiego ostatecznie wypracowano 19 tez delfickich*. Kolejnym etapem  
w ramach tego zadania było wyłonienie tez o największym znaczeniu dla rozwoju tech-
nologii nawierzchni drogowych w Polsce. Do weryfikacji tez, a także do określenia czasu 
realizacji założeń tez zastosowano badanie Delphi. Przeprowadzono dwie rundy bada-
nia Delphi. W badaniu uczestniczyło 103 ekspertów związanych z badanym obszarem 
budownictwa drogowego i reprezentujących zróżnicowane środowiska zawodowe. Po-
nad 29% respondentów stanowili przedstawiciele środowiska naukowego związanego 

                                                 
*  Tezy delfickie wraz z obszarami badawczymi przedstawiano w załączniku 4. 
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z nawierzchniami drogowymi, ponad 29% to przedsiębiorstwa budowalne (potencjalni 
producenci technologii, producenci komponentów technologii, wykonawcy nawierzchni 
drogowych). Kolejną grupę pod względem wielkości stanowili przedstawiciele admini-
stracji (reprezentanci zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych).  
Ich udział w strukturze ankietowanych wyniósł około 16% ekspertów. Blisko 10% to eks-
perci reprezentujący sektor badania i rozwój. Udział pozostałych trzech grup ankieto-
wanych wyniósł odpowiednio: około 6% – inne, 5% – przedstawiciele produkcji przemy-
słowej, 1% – reprezentacji organizacji związanych z ochroną środowiska. Eksperci do-
konywali oceny istotności tezy dla rozwoju budownictwa drogowego oraz określali 
prawdopodobieństwo realizacji tezy w przyszłości. Każdorazowo dodawali uzasadnie-
nie swoich wyborów do odpowiedzi w postaci komentarza. W odniesieniu do każdej tezy 
przygotowano ten sam zestaw pytań pomocniczych**.  

Zasadniczym celem badania Delphi było wyznaczenie szczególnie istotnych dla roz-
woju technologii nawierzchni drogowych w Polsce tez. Zespół badawczy obliczył istot-
ność poszczególnych tez. W tym celu wyznaczono wskaźniki istotności (WI) według na-
stępującego wzoru212: 

 
NZ

NRIIBI
i nn

nnnnW





02575100 ,  (5.1) 

gdzie: 
nBI  –  liczba odpowiedzi „bardzo istotna teza”, 
nI  –  liczba odpowiedzi „istotna teza”, 
nRI  –  liczba odpowiedzi „raczej istotna teza”, 
nN  –  liczba odpowiedzi „nieistotna teza”, 
nNZ  –  liczba odpowiedzi „nie mam zdania”, 
n  –  liczba wszystkich odpowiedzi. 

Wskaźnik przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 100 i oznacza, że im wartość wskaź-
nika bliższa jest 100, tym danej tezie przypisywana jest większa istotność dla rozwoju 
technologii nawierzchni drogowych. Uzyskane wartości wskaźników podczas I i II rundy 
badania Delphi zobrazowano na rysunku 5.3.  

 

                                                 
**  Wzór kwestionariusza do badań Delphi zawarto w załączniku 5. 
212  P. Radziszewski i in.,  op. cit., s. 163. 
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RYSUNEK 5.3. Wskaźniki istotności tez dla rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Nazarko, J. Ejdys, K. Dębkowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, 
A. Gudanowska, Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicz-
nych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki pierwszej tury 
badań Delphi, Warszawa 2013, raport niepublikowany; J. Nazarko, J. Ejdys, K. Dębkowska, K. Halicka, J. Kilon, 
A. Kononiuk, A. Gudanowska, Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-
technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki dru-
giej tury badań Delphi, Warszawa 2014, raport niepublikowany. 
 

Obserwując przyrosty wskaźników między rundami (rysunek 5.3), można zauważyć 
w większości przypadków wzrost znaczenia tez. Eksperci po zapoznaniu się z rozkła-
dami ocen z rundy pierwszej dokonali zmiany swojej oceny. Analizując wykres można 
zaobserwować, że w II rundzie badania bardzo wysoką istotnością (wskaźnik powyżej 
90%) charakteryzuje się siedem następujących tez: T1, T4, T5, T11, T12, T18 i T19. Tezy 
o największej istotności wraz z wartościami wskaźników uzyskanych w II rundzie bada-
nia Delphi przedstawiono w tabeli 5.1.  
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TABELA 5.1. Tezy delfickie o największej istotności dla rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce  

Wi Teza delficka 

92 
T1:  Rozwój technologii asfaltowej i betonu cementowego zapewni co najmniej trzydziestoletnią 

trwałość nawierzchni drogowych budowanych w Polsce. 

95 
T4:  Produkowane w Polsce asfalty i asfalty modyfikowane będą spełniały wymagania zmiennych 

warunków klimatycznych Polski. 

93 
T5:  Do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych będą powszechnie stosowane  

materiały pochodzące z recyklingu. 

95 T11:  Stosowane będą asfaltowe długowieczne nawierzchnie drogowe typu „perpetual”. 

95 
T12:  Wdrożona zostanie powszechnie zasada wyboru technologii na podstawie analizy całkowitych 

kosztów budowy, eksploatacji i utrzymania z uwzględnieniem kosztów społecznych  
(LCA – Life Cycle Analysis). 

92 
T18:  Nastąpi znaczące zwiększenie nakładów na sferę B+R (3% PKB) co spowoduje istotną poprawę 

rozwiązań materiałowo-technologicznych w dziedzinie budownictwa drogowego i mostowego. 

95 T19:  Będą funkcjonowały skuteczne mechanizmy do szybkiego wdrożenia wyników badań naukowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Nazarko, J. Ejdys, K. Dębkowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, 
A. Gudanowska, Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicz-
nych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki pierwszej tury 
badań Delphi; J. Nazarko, J. Ejdys, K. Dębkowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, A. Gudanowska, Perspektywy 
i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych  
w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki drugiej tury badań Delphi. 
 

Kolejnym istotnym elementem przeprowadzonego badania Delphi było określenie 
przez respondentów prawdopodobieństwa realizacji danej tezy w przyszłości, przy 
czym możliwie było wskazanie trzech przedziałów czasowych: do 2020 roku, w latach 
2021–2030 oraz po 2030 roku. Ocenę prawdopodobieństwa realizacji istotnych tez dla 
rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce w II rundzie badania Delphi zobra-
zowano na rysunku 5.4. 
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RYSUNEK 5.4. Ocena prawdopodobieństwa realizacji istotnych tez dla rozwoju technologii nawierzchni drogo-
wych w Polsce w II rundzie badania Delphi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Nazarko, J. Ejdys, K. Dębkowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, 
A. Gudanowska, Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicz-
nych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki pierwszej tury 
badań Delphi; J. Nazarko, J. Ejdys, K. Dębkowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, A. Gudanowska, Perspektywy 
i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych  
w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wyniki drugiej tury badań Delphi. 
 

Analizując rysunek 5.4, należy zauważyć, że ponad 40% respondentów wskazuje 
jako najbardziej prawdopodobny okres realizacji czterech tez T1, T4, T5 i T12 – lata 
2021–2030, a trzech tez: T11, T18 i T19 – okres po 2030 roku. Najszybciej, zdaniem 
ekspertów, zostanie zrealizowana teza 4 i 5. Ponad 25% ankietowanych uważa, że te 
dwie tezy zostaną zrealizowane do końca 2020 roku. W przypadku tezy 18, odnoszącej 
się do znacznego zwiększenia wydatków na B+R, oraz tezy 19, zakładającej funkcjono-
wanie w przyszłości skutecznych mechanizmów szybkiego wdrożenia wyników badań 
naukowych – odpowiednio około 17% i 15% ankietowanych uznało, że zdarzenia takie 
nigdy nie nastąpią.  

Uwzględniając wyniki badania delphickiego, a także na podstawie przeglądu litera-
tury zespół badawczy wraz z kluczowymi ekspertami dziedzinowymi wytypowali nastę-
pujące priorytetowe technologie nawierzchni drogowych w Polsce: 
Tech1:  mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym,  
Tech2:  mieszanki mineralno-asfaltowe porowate, 
Tech3:  nawierzchnie „perpetual”,  
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Tech4:  beton cementowy tradycyjny,  
Tech5:  lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru. 

Wyłonione technologie są zgodne z zaprezentowanymi w tabeli 5.2 tezami. W ra-
mach kolejnego zadania w I fazie (zadanie badawcze I.4) zespół badawczy, stosując ta-
kie metody, jak: badania zza biurka oraz analiza webometryczna, zebrał podstawowe 
dane dotyczące priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce i na świe-
cie. Dane te (zbiór faktów, liczb) obejmowały między innymi: krótką charakterystykę 
technologii, listę wytwórców związanych z daną technologią, korzyści z wdrożenia tech-
nologii oraz przybliżony koszt technologii. Z uwagi na obszerność zbioru danych nie 
został on dołączony do niniejszej monografii.  
 
 

5.2. Analiza dotychczasowego rozwoju technologii  
nawierzchni drogowych w Polsce (faza skanowania) 
 
Zgodnie z metodyką prospektywnej analizy technologii w fazie II – skanowania – na pod-
stawie zdobytych wcześniej danych analizie została poddana przeszłość technologii, 
geneza jej powstania, jej dotychczasowe właściwości i zastosowania. Efektem prac  
w ramach tej fazy było opracowanie zbioru informacji na temat dotychczasowego roz-
woju analizowanych technologii, a także określenie fazy cyklu życia technologii. Sche-
mat operacjonalizacji II fazy PAT zaprezentowano na rysunku 5.5. Przedstawiono  
na nim dwa zadania badawcze w powiązaniu z poszczególnymi metodami badawczymi. 
W II fazie prospektywnej analizy technologii uwzględniono metody z klasy retrospekcyj-
nej: analizę krzywej S oraz analizę retrospektywną.  

Pierwszym zadaniem badawczym w ramach II fazy PAT (zadanie badawcze II.1) było 
przeanalizowane danych zebranych w fazie I. W trakcie realizacji tego zadania zastoso-
wano analizę retrospektywną. Zgodnie z tą metodą przestudiowano dotychczasowy roz-
wój technologii z różnych perspektyw. Na podstawie danych zebranych w I fazie przea-
nalizowano między innymi jej cel, zakres zastosowania, oryginalność i poziom udosko-
nalenia w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami. Ostatecznie zespół badaczy 
opracował – w syntetycznej formie – podstawowe informacje związane z prioryteto-
wymi technologiami nawierzchni drogowych w Polsce. Zbiór informacji dotyczących 
priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce przygotowany w synte-
tycznym ujęciu przedstawiono w tabeli 5.2.  
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RYSUNEK 5.5. Schemat operacjonalizacji II fazy procesu prospektywnej analizy priorytetowych technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce  

Źródło: opracowanie własne. 
 
TABELA 5.2. Zbiór informacji dotyczących priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Rodzaj informacji Charakterystyka 

Tech1: mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym 

Cel stosowania 

 poprawa właściwości lepkosprężystych 
 zwiększenie odporności na deformacje trwałe oraz spękania  

niskotemperaturowe 
  poprawa trwałości zmęczeniowej oraz odporność 

Zakres zastosowania 

 dotychczas w Polsce nie stosowana powszechnie (nawierzchnie 
w Dynowie na Podkarpaciu, ulica Wołoska w Warszawie)  

 możliwość zastosowania do budowy dróg wszystkich kategorii  
ruchu oraz do nawierzchni na obiektach mostowych 

Poziom innowacyjności technologii  
 technologia innowacyjna, oferująca wymierne korzyści  

dla użytkowników 

Oryginalność technologii 
 technologia oryginalna w skali kraju, posiadająca jednak  

zagraniczne odpowiedniki 

Poziom udoskonalenia technologii  
 rozwiązanie stanowi istotne udoskonalenie znanych wcześniej  

alternatyw  

Dodatkowe korzyści z użytkowania  
 bardzo istotne korzyści, niedostępne w przypadku stosowania  

dotychczasowych technologii 

Zadanie badawcze II.2 
Określenie fazy cyklu życia dla technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Wykonawcy: zespół badawczy  
Metody: analiza krzywej S 
Rezultat: faza cyklu życia dla każdej z technologii (F) 

ZI1 ZI2 ZI4 ZI5 ZI3 

Zadanie badawcze II.1 
Analiza dotychczasowego rozwoju technologii  

Wykonawcy: zespół badawczy 
Metody: analiza retrospektywna 
Rezultat: syntetyczny zbiór informacji na temat technologii (ZI) 

F1 F2 F4 F5 F3 
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Rodzaj informacji Charakterystyka 

Wygoda użytkowania  
 w pewnym stopniu wyższa wygoda użytkowania w porównaniu  

z dostępnymi, dotychczasowymi technologiami 

Uzależnienie od stosowania  
trudno dostępnych materiałów 

 niektóre z niezbędnych materiałów są dostępne w ograniczonym  
zakresie  

Uzupełnienie dostępnych  
na rynku rozwiązań 

 istotne uzupełnienie istniejących na rynku rozwiązań  

Możliwości rozwiązania  
problemów technicznych 

 istotne możliwości rozwiązania problemów technicznych, postrzeganych 
jako ważne przez potencjalnych producentów technologii 

Tech 2: mieszanki mineralno-asfaltowe porowate 

Cel stosowania 

 obniżenie hałasu komunikacyjnego emitowanego na styku  
opona-nawierzchnia  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów samochodowych poprzez 
zapewnienie lepszego odwodnienia nawierzchni drogowej 

  ograniczenie rozprysku wody przez koła samochodów,  
zlikwidowanie odbijania światła przez mokrą nawierzchnię w nocy 

Zakres zastosowania 

 dotychczas w Polsce wybudowane są odcinki doświadczalne  
i pierwsze wdrożenia, około 50 km 

 możliwość stosowania do nawierzchni autostrad, dróg ekspresowych  
i innych dróg krajowych 

 ograniczenie stosowania: odcinki dróg narażone na silne  
zanieczyszczenie spowodowane ruchem lokalnym 

Poziom innowacyjności technologii  
 technologia innowacyjna, oferująca wymierne korzyści  

dla użytkowników 

Oryginalność technologii 
 technologia mało oryginalna, zbliżona do istniejącej oferty  

producenta 

Poziom udoskonalenia technologii  
 rozwiązanie stanowi istotne udoskonalenie znanych wcześniej  

alternatyw 

Dodatkowe korzyści z użytkowania  
 pewne korzyści niedostępne w przypadku stosowania  

dotychczasowych technologii 

Wygoda użytkowania  
 w istotnym stopniu wyższa wygoda użytkowania w porównaniu  

z dostępnymi, dotychczasowymi technologiami 

Uzależnienie od stosowania  
trudno dostępnych materiałów 

 wszystkie niezbędne materiały są dostępne bez ograniczeń 

Uzupełnienie dostępnych  
na rynku rozwiązań 

 istotne 

Możliwości rozwiązania  
problemów technicznych 

 istotne możliwości rozwiązania problemów technicznych,  
postrzeganych jako ważne przez producentów technologii 



140 5. ZASTOSOWANIE METODYKI PROSPEKTYWNEJ ANALIZY TECHNOLOGII DLA WYBRANYCH TECHNOLOGII… 

 

Rodzaj informacji Charakterystyka 

Tech3: nawierzchnie „perpetual” 

Cel stosowania  wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni drogowych 

Zakres zastosowania 
 dotychczas w Polsce nie stosowana 
 możliwość zastosowania do budowy nawierzchni dróg wysokich  

kategorii ruchu 

Poziom innowacyjności technologii  
 technologia bardzo innowacyjna, zaspokajająca dobrze znane  

potrzeby użytkowników 

Oryginalność technologii 
 technologia oryginalna w skali branży/obszaru zastosowań,  

posiadająca jednak odpowiedniki w innych branżach/obszarach 

Poziom udoskonalenia technologii  
 rozwiązanie stanowi istotne udoskonalenie znanych wcześniej  

alternatyw 

Dodatkowe korzyści z użytkowania  
 bardzo istotne korzyści, niedostępne w przypadku stosowania  

dotychczasowych technologii 

Wygoda użytkowania  
 w istotnym stopniu wyższa wygoda użytkowania w porównaniu  

z dostępnymi, dotychczasowymi technologiami 

Uzależnienie od stosowania  
trudno dostępnych materiałów 

 niektóre z niezbędnych materiałów są dostępne w ograniczonym  
zakresie 

Uzupełnienie dostępnych  
na rynku rozwiązań 

 bardzo istotne  

Możliwości rozwiązania  
problemów technicznych 

 bardzo istotne możliwości rozwiązania problemów technicznych,  
postrzeganych jako ważne przez producentów technologii 

Tech4: beton cementowy tradycyjny 

Cel stosowania 
 wydłużenie okresu eksploatacji dróg (bez generalnych remontów)  

do ponad 30 lat 

Zakres zastosowania 

 dotychczas w Polsce wybudowano kilkaset kilometrów dróg  
(autostrad, dróg ekspresowych i krajowych) z betonu cementowego 

 możliwość zastosowania różnych kategorii – od dróg gminnych  
po nawierzchnie autostrad 

Poziom innowacyjności technologii  
 technologia niewykazująca istotnych udoskonaleń w stosunku  

do znanych i stosowanych rozwiązań 

Oryginalność technologii  technologia mało oryginalna, zbliżona do istniejącej oferty producenta 

Poziom udoskonalenia technologii  
 rozwiązanie nie oferuje udoskonaleń w stosunku do znanych wcześniej 

alternatyw 

Dodatkowe korzyści z użytkowania  
 niewielkie dodatkowe korzyści, niedostępne w przypadku stosowania 

dotychczasowych technologii 

Wygoda użytkowania   pogorszenie komfortu jazdy 
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Rodzaj informacji Charakterystyka 

Uzależnienie od stosowania  
trudno dostępnych materiałów 

 wszystkie niezbędne materiały są dostępne bez ograniczeń 

Uzupełnienie dostępnych  
na rynku rozwiązań 

 istotne 

Możliwości rozwiązania  
problemów technicznych 

 niewielkie możliwości rozwiązania problemów technicznych,  
postrzeganych jako ważne przez producentów technologii 

Tech5: lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru 

Cel stosowania 
 podwyższenie odporności na zniszczenia i zwiększenie trwałości  

nawierzchni asfaltowych 

Zakres zastosowania 

 obecnie stosowana 
 możliwość zastosowania do mieszanek przeznaczonych  

do nawierzchni o długim okresie eksploatacji 
 do nawierzchni odpornych na duże obciążenie ruchem i surowych  

warunków klimatycznych 
 do wykonywania nawierzchni o wysokiej kategorii ruchu KR5 – KR7 

Poziom innowacyjności technologii  
 technologia innowacyjna, oferująca wymierne korzyści  

dla użytkowników 

Oryginalność technologii 
 technologia oryginalna w skali branży/obszaru zastosowań,  

posiadająca jednak odpowiedniki w innych branżach/obszarach 

Poziom udoskonalenia technologii   rozwiązanie stanowi udoskonalenie znanych wcześniej alternatyw 

Dodatkowe korzyści z użytkowania  
 brak dodatkowych korzyści, niedostępne w przypadku stosowania  

alternatyw technologii 

Wygoda użytkowania  
 nie jest wyższa wygoda użytkowania w porównaniu z dostępnymi, 

dotychczasowymi technologiami  

Uzależnienie od stosowania  
trudno dostępnych materiałów 

 wszystkie niezbędne materiały są dostępne bez ograniczeń 

Uzupełnienie dostępnych  
na rynku rozwiązań 

 istotne 

Możliwości rozwiązania  
problemów technicznych 

 istotne możliwości rozwiązania problemów technicznych,  
postrzeganych jako ważne przez producentów technologii 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analizując tabelę 5.2, można zauważyć, że mieszanki mineralno-asfaltowe z lepisz-
czem gumowo-asfaltowym oraz lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru mogą 
być stosowane w celu podwyższenia odporności na zniszczenia i tym samym zwiększe-
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nia trwałości nawierzchni drogowych. Wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dro-
gowych możliwe jest także dzięki zastosowaniu do budowy dróg betonu tradycyjnego 
(okres eksploatacji wydłuża się do 30 lat) oraz nawierzchniom „perpetual” (okres eks-
ploatacji wydłuża się do 30 lat). Obniżenie hałasu komunikacyjnego emitowanego  
na styku opona – nawierzchnia oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów samo-
chodowych możliwa jest dzięki zastosowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej porowatej. 
Najbardziej innowacyjną technologią spośród wymienionych, oferującą wymierne ko-
rzyści dla użytkowników, są nawierzchnie „perpetual”. Beton tradycyjny – jako jedyna 
spośród podanych w tabeli 5.2 technologii – nie oferuje udoskonaleń w stosunku  
do znanych wcześniej alternatyw. Technologiami mało oryginalnymi, zbliżonymi do ist-
niejących ofert producentów są mieszanki mineralno-asfaltowe porowate i beton cemen-
towy. Większość wymienionych technologii stanowi istotne udoskonalenie znanych 
wcześniej technologii. Mieszanka mineralno-asfaltowa z lepiszczem gumowo-asfaltowym 
oraz nawierzchnie „perpetual” przynoszą bardzo istotne korzyści, niedostępne w przy-
padku stosowania dotychczasowych technologii, użytkownikom dróg. Technologie 
„perpetual”, mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym oraz mie-
szanki mineralno-asfaltowe porowate nie zostały jeszcze w Polsce wdrożone komercyj-
nie. W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym oraz 
technologii „perpetual” niektóre z niezbędnych materiałów są dostępne w ograniczonym 
zakresie. Do produkcji pozostałych technologii wszystkie niezbędne materiały są do-
stępne bez ograniczeń. Analizując tabelę, można również zauważyć, że wszystkie wyło-
nione priorytetowe technologie nawierzchni drogowych w Polsce stanowią istotne uzu-
pełnienie istniejących na rynku rozwiązań. Większość technologii, z wyjątkiem betonu 
tradycyjnego, stwarzają istotne możliwości rozwiązania problemów technicznych,  
postrzeganych jako ważne przez producentów technologii.  

Wnioski wynikające z analizy retrospektywnej stanowiły bazę wiedzy pozwalającą 
zespołowi badawczemu określić fazę cyklu życia dla poszczególnych priorytetowych 
technologii nawierzchni drogowych w Polsce. Zatem w ramach drugiego zadania  
badawczego II fazy PAT wyznaczono fazy cyklu życia poszczególnych technologii  
(rysunek 5.6). 
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RYSUNEK 5.6. Fazy cyklu życia priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Klincewicz, op. cit., s. 41; J. Łunarski, op. cit., s. 28–29; K. Santarek 
(red.), op. cit., s. 97; G. Gieraszewska, B. Olszewska, J. Skonieczny, op. cit., s. 169; G. Gieraszewska, M. Roma-
nowska, op. cit., s. 151–152; Zarządzanie firmą. Struktury…, op. cit., s. 150. 
 

Analiza rysunku 5.6 pozwala zaobserwować, że w fazie narodzin znajduje się tech-
nologia nawierzchni „perpetual”. Została już ona poddana testom technicznym oraz ryn-
kowym i znajduje się na etapie umożliwiającym jej wdrożenie w przeciągu 2–5 lat. Sta-
nowi ona źródło przewagi konkurencyjnej, gdyż możliwości oferowane przez tę techno-
logię mają duże znaczenie dla użytkowników dróg. Możliwe jest też udoskonalanie  
wydajności jej dotychczasowej wersji. Natomiast technologia mieszanki mineralno- 
-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym jest w początkowej fazie rozwoju, ale wi-
doczna jest duża intensywność jej doskonalenia. Z kolei technologie mieszanki mine-
ralno-asfaltowej porowatej oraz lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru znajdują 

Faza rozwoju 

  

Faza schyłkowa 

wy
da
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ć t
ec

hn
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ii 

PRZESTARZAŁA 

Legenda: 
wschodząca – rodzaj technologii ze względu na możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej 
WYŁANIAJĄCA – rodzaj technologii ze względu na etap cyklu życia 

Faza narodzin Faza dojrzałości 

  

czas 

wschodząca 
WYŁANIAJĄCA 

nadająca tempo 
ROZWOJOWA 

kluczowa 
KLUCZOWA 

bazowa 
DOJRZAŁA 

nawierzchnie „perpetual” 

mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym 

mieszanki mineralno-asfaltowe porowate 

beton tradycyjny 

lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru 
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się w fazie dynamicznego rozwoju. W chwili obecnej nie są jeszcze powszechnie stoso-
wane. Natomiast beton tradycyjny osiągnął fazę dojrzałości i jest już powszechnie  
stosowany.  

Opracowany w ramach fazy II – na podstawie danych zebranych w fazie I – katalog 
informacji na temat dotychczasowego rozwoju technologii wraz z określeniem ich fazy 
cyklu życia był jednym z istotnych elementów kart technologii przygotowanych w ra-
mach III fazy PAT.  
 
 

5.3. Badanie i ocena obecnego stanu technologii  
(faza zrozumienia)  
 
Zgodnie z metodyką prospektywnej analizy technologii w fazie III – zrozumienia – tech-
nologia jest oceniania pod kątem jej dojrzałości technologicznej i konkurencyjności.  
W trakcie analiz i oceny uwzględniono również kryteria społeczne, etyczne i ekolo-
giczne. Schemat operacjonalizacji III fazy PAT zaprezentowano na rysunku 5.7. Przed-
stawiono na nim trzy zadania badawcze w powiązaniu z poszczególnymi metodami ba-
dawczymi. W III fazie prospektywnej analizy technologii uwzględniono metody z klasy 
akumulacyjnej – model poziomów gotowości technologii TRL i przegląd literatury oraz 
metodę z klasy eksploracyjnej – sondaże i z klasy typującej – analizy statystyczne.  

Zapoznanie się z opinią ekspertów na temat danej technologii możliwe było dzięki 
zastosowaniu metody sondaże. Ze względu na wysoce specjalistyczny charakter anali-
zowanych priorytetowych technologii sondaże przeprowadzono w wąskim gronie – eks-
pertów z zakresu nawierzchni drogowych w Polsce. 
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RYSUNEK 5.7. Schemat operacjonalizacji III fazy procesu prospektywnej analizy priorytetowych technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 
  

Zadanie badawcze III.2 
Ocena  priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

  
  
  
  
  
  
  

Zadanie badawcze III.3 
Prezentacja obecnego stanu priorytetach technologii  

nawierzchni drogowych w Polsce 
Wykonawcy: autorka 
Metody: sondaże, analiza statystyczna 
Rezultat: karty technologii (KT) 

Konstrukcja II części kwestiona-
riusza  

Wykonawcy: autorka  
Metoda: przegląd literatury 
Rezultat: II część kwestionariusza 
oceny technologii  

Wypełnienie kwestionariusza 
Wykonawcy: kluczowi eksperci  
dziedzinowi  
Metoda: sondaże 
Rezultat: wypełnione kwestionariusze 
oceny technologii (KOT) 

Zadanie badawcze III.1 
Określenie poziomu dojrzałości technologicznej priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

  
  
  
  

  
  

Podsumowanie wyników 
oceny technologii 

Wykonawcy: autorka 
Metoda: analiza  
statystyczna 
Rezultat: wnioski  

Konstrukcja I części kwestionariusza  
Wykonawcy: autorka  
Metoda: przegląd literatury 
Rezultat: I część kwestionariusza oceny technologii 

Wypełnienie kwestionariusza 
Wykonawcy: kluczowi eksperci dziedzinowi  
Metoda: sondaże, TRL 
Rezultat: poziom gotowości technologicznej (PGT1) 

PGT1 PGT2 PGT4 PGT5 PGT3 

KT1 KT2 KT4 KT5 KT3 

KOT1 KOT2 KOT4 KOT5 KOT3 
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W ramach pierwszego zadania badawczego III fazy PAT (zadanie badawcze III.1) 
oceniony został przez kluczowych ekspertów dziedzinowych poziom dojrzałości tech-
nologicznej priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce. Każdy z eks-
pertów ocenił jedną technologię. W tym zadaniu zastosowano model poziomów goto-
wości technologicznej (TRL – Technology Readiness Levels)*. W literaturze mianem 
technologii o niskim213 poziome gotowości technologicznej określono technologię o po-
ziomie: TRL 1, 2 i 3. W przypadku tych trzech poziomów gotowości technologicznej  
zaobserwowano i opisano podstawowe zasady analizowanej technologii, określono 
koncepcję technologii lub/i jej zastosowania oraz potwierdzono analitycznie i ekspery-
mentalnie kluczowe funkcje lub/i koncepcję technologii. Technologie o średnim214  
poziomie gotowości technologicznej to technologie o poziome TRL 4, 5 i 6. Technologia 
o średnim poziomie gotowości została już przetestowana w środowisku zbliżonym  
do rzeczywistego. Technologia o wysokim poziomie gotowości technologicznej to taka, 
która uzyskała poziom TRL 7, 8 i 9. W ramach technologii o niskim i średnim poziomie 
gotowości technologicznej prowadzone są badania podstawowe – polegające na zdo-
byciu nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na 
bezpośrednie praktyczne zastosowanie przemysłowe – mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług 
lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. 
Poziomy gotowości technologicznej stosowane w ramach prospektywnej analizy priory-
tetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce zaprezentowano na rysunku 5.8.  

 

                                                 
*  Model poziomów gotowości technologicznej TRL został szczegółowo omówiony w podrozdziale 1.3.2 

Wybrane narzędzia analizy stanu bieżącego technologii.  
213  K. Santarek (red.),  op. cit., s. 88.  
214  Ibidem. 
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RYSUNEK 5.8. Poziomy gotowości technologicznej stosowane w ramach prospektywnej analizy priorytetowych 
technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Santarek (red.), op. cit., s. 88; J. Nazarko, A. Magruk (red.), op. 
cit., s. 67. 
 

Ocena poziomu gotowości technologicznej priorytetowych technologii nawierzchni 
drogowych w Polsce została przeprowadzona z zastosowaniem kwestionariusza elek-
tronicznego*. Każdy z kluczowych ekspertów215 dziedzinowych z zakresu technologii 
nawierzchni drogowych w Polsce wraz z formularzem otrzymał opis poziomów gotowo-
ści technologicznej. Następnie każdy z ekspertów nadał jednej technologii ocenę doj-
rzałości technologicznej w skali 9-stopniowej, gdzie 1 oznaczało najniższy stopień doj-
rzałości, a 9 najwyższy poziom dojrzałości (tabela 1.4). Ocena ekspercka poziomu doj-
rzałości poszczególnych technologii została zaprezentowana na rysunku 5.9.  

 
                                                 
*  Wzór I części kwestionariusza oceny technologii umieszczono w załączniku 6. 
215  Kluczowi eksperci dziedzinowi z zakresu technologii nawierzchni drogowych – pracownicy Politechniki 

Warszawskiej Zespołu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych. Eksperci zostali wybrani 
w sposób celowy, z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia w zakresie technologii nawierzchni dro-
gowych w Polsce. 

I faza rozwoju technologii – niski poziom gotowości 

TRL1: Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady zjawiska 

TRL2: Określono koncepcję technologii lub/i jej przyszłe zastosowanie 
TRL3: Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie kluczowe funkcje  
lub/i koncepcję technologii 

III faza rozwoju technologii – wysoki poziom gotowości 
TRL7: Zademonstrowano prototyp technologii w warunkach rzeczywistych 
TRL8: Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii 
TRL9: Sprawdzano technologię w warunkach rzeczywistych 

II faza rozwoju technologii – średni poziom gotowości 
TRL4: Zweryfikowano komponenty technologii lub/i podstawowe jej podsystemy 
w warunkach laboratoryjnych 
TRL5: Zweryfikowano komponenty lub/i podstawowych podsystemów  
technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego 
TRL6: Zademonstrowano prototyp lub model systemu/podsystemu technologii 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 

Badania podstawowe 

Badania przemysłowe 

Badania rozwojowe 
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RYSUNEK 5.9. Ocena ekspercka poziomu dojrzałości technologicznej priorytetowych technologii nawierzchni 
drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analizując rysunek 5.9 można stwierdzić, że wszystkie technologie nawierzchni 
drogowych w Polsce uzyskały ocenę od 7 do 9 w 9-stopniowej skali poziomu dojrzało-
ści. Zatem wszystkie technologie charakteryzują się wysokim poziomem gotowości 
technologicznej. Najwyżej zostały ocenione technologie T4 – beton cementowy trady-
cyjny i T5 – lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru. Wskazano, że znajdują się 
one na 9 poziomie gotowości technologicznej. Na 8 poziom gotowości technologicznej 
eksperci ocenili technologie: T1 – mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-
asfaltowym oraz T2 – mieszanki mineralno-asfaltowe porowate. Najniżej – 7 poziom go-
towości technologicznej – została oceniona technologia T3 – nawierzchnie „perpetual”.  

W ramach drugiego zadania badawczego III fazy PAT oceniono technologie  
z uwzględnieniem różnych kryteriów. Na podstawie przeglądu literatury wybrano216 kryte-
ria dotyczące konkurencyjności i użyteczności technologii, aspektów społecznych i etycz-
nych, a także ekologicznych217. Następnie opracowano II część kwestionariusza oceny 
technologii*. Wszystkie wybrane kryteria opierały się na zastosowaniu 5-stopniowej skali 

                                                 
216  Katalog uniwersalnych 184 kryteriów oceny technologii został opracowany przez zespół badawczy pod 

kierunkiem Krzysztofa Klincewicza na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego In-
stytutu Badawczego w Radomiu. Uwzględniając cel zadania badawczego, charakter analizowanych 
technologii oraz poziom ich dojrzałości, autorka wybrała 46 kryteriów.  

217  K. Klincewicz, A. Manikowski,  op. cit., s. 125, 159–197. 
*  Wzór II części kwestionariusza oceny technologii umieszczono w załączniku 7. 
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ocen – tzw. skali Likerta. W odniesieniu do wszystkich proponowanych kryteriów wymie-
nione odpowiedzi zostały uszeregowane w kolejności od najkorzystniejszej (ocena naj-
wyższa – 5) do najmniej korzystnej (ocena najniższa – 1)218. Kryteria zostały opracowane 
w formie pytań. Przygotowany przez autorkę arkusz składał się z 46 pytań, przy czym 8  
z nich dotyczyło konkurencyjności technologii (K1 – K8), kolejnych 10 – jej użyteczności 
(U1 – U10), 7 pytań obejmowało aspekty społeczne (SP1 – SP7), 21 pytań związanych 
było z ekologią (E1 – E21). Lista kryteriów zastosowanych na potrzeby oceny prioryteto-
wych technologii nawierzchni drogowych w Polsce została przedstawiona w tabeli 5.3. 
 
TABELA 5.3. Lista kryteriów oceny priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Akronim Nazwa kryterium 

Konkurencyjność 

K1 Czy pozycja rynkowa technologii jest zagrożona przez istniejące rozwiązania? 

K2 Jak upowszechnienie się technologii wpłynie na istniejące alternatywne rozwiązania? 

K3 
Czy oferowane przez technologię nowe możliwości w porównaniu z dotychczas stosowanymi 
mają znaczenie dla użytkowników dróg? 

K4 
Czy oferowana przez technologię poprawa wygody użytkowania w porównaniu z innymi  
rozwiązaniami ma znaczenie dla użytkowników dróg? 

K5 Kto oferuje rozwiązania zbliżone do technologii? 

K6 Ile rozwiązań zbliżonych do technologii jest dostępnych na polskim rynku? 

K7 Jaka jest popularność innych rozwiązań w porównaniu z technologią? 

K8 Czy istnieją bariery wejścia dla potencjalnych konkurentów? 

Użyteczność 

U1 Czy technologia ma wymierną wartość dla użytkowników?  

U2 
Czy potencjalni użytkownicy osiągną w wyniku wykorzystania technologii dodatkowe korzyści, 
niedostępne w przypadku stosowania jej konkurencyjnych rozwiązań? 

U3 
Czy technologię lub oparty na niej produkt charakteryzuje wyższa wygoda użytkowania  
i prostota obsługi w porównaniu z dostępnymi rozwiązaniami? 

U4 Czy technologia lub oparty na niej produkt jest zgodny z formalnymi wymaganiami,  
obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej? 

U5 Czy popyt na technologię lub oparty na niej produkt może być związany z przejściową modą? 

U6 
Czy niedawne zmiany w otoczeniu czynią technologię lub oparty na niej produkt bardziej  
atrakcyjnym dla użytkowników (na przykład ze względu na nowe przepisy prawa, trendy  
konsumpcyjne lub standardy technologiczne)? 

                                                 
218 K. Klincewicz, A. Manikowski, op. cit., s. 125. 
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Akronim Nazwa kryterium 

U7 W jakim okresie technologia lub oparty na niej produkt może okazać się przestarzałym? 

U8 
Czy technologia pozwoli rozwiązać problemy techniczne, które są postrzegane jako ważne przez 
potencjalnych odbiorców? 

U9 
Czy korzyści o charakterze technicznym, oferowane przez technologie, są ważne dla potencjalnych 
odbiorców? 

U10 
Czy potencjalni odbiorcy są wrażliwi na ewentualne problemy techniczne, związane  
z wykorzystywaniem technologii? 

Aspekty społeczne 

SP1 Czy upowszechnienie się technologii przyniesie wymierne korzyści społeczne? 

SP2 Czy upowszechnienie się technologii przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy? 

SP3 
Czy upowszechnienie się technologii przyniesie wymierne korzyści dla zdrowia ludzi i jakości 
życia ludzkiego? 

SP4 Czy ze względu na oczekiwane korzyści dostarczane przez technologię organizacje ekologiczne 
mogą zdecydować się na wspieranie jej upowszechniania? 

SP5 
Czy ze względu na oczekiwane korzyści dostarczane przez technologię organizacje pozarządowe 
inne niż organizacje ekologiczne mogą zdecydować się na wspieranie jej upowszechniania? 

SP6 
Czy upowszechnienie się technologii może być źródłem problemów dla zdrowia ludzi lub jakości 
życia ludzkiego? 

SP7 
Czy upowszechnienie się technologii może być źródłem problemów estetycznych (związanych 
na przykład z uciążliwościami krajobrazowymi lub zapachowymi)? 

Aspekty ekologiczne 

E1 Czy upowszechnienie się technologii przyniesie wymierne korzyści w zakresie ochrony środowiska? 

E2 Czy upowszechnienie się technologii może być źródłem problemów ekologicznych? 

E3 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako  
nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym wody) w procesie wytwórczym? 

E4 
Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako  
nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym wody) w procesie utylizacji? 

E5 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako  
nieefektywne wykorzystanie energii w procesie wytwórczym? 

E6 Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako  
nieefektywne wykorzystanie energii w procesie utylizacji? 

E7 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako źródło 
obciążających środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu wytwórczego? 

E8 
Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako źródło  
obciążających środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu utylizacji? 

E9 Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako źródło 
wzrostu zagrożenia wystąpieniem wypadków lub awarii w procesie użytkowania? 
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Akronim Nazwa kryterium 

E10 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu wymaga wykorzystania  
z niebezpiecznych substancji w procesie wytwórczym? 

E11 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do oszczędności  
zasobów naturalnych (w tym wody) w procesie wytwórczym w porównaniu z wytwarzaniem  
dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych? 

E12 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do oszczędności  
energii w procesie wytwórczym w porównaniu z wytwarzaniem dotychczas stosowanych  
rozwiązań technologicznych? 

E13 
Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do oszczędności  
energii w procesie użytkowania w porównaniu z użytkowaniem dotychczas stosowanych  
rozwiązań technologicznych?  

E14 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do redukcji  
obciążających środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu wytwórczego w porównaniu  
z wytwarzaniem dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych? 

E15 
Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do redukcji  
obciążających środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu użytkowania w porównaniu  
z użytkowaniem dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych? 

E16 
Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do redukcji zagrożenia 
wystąpieniem wypadków lub awarii w procesie użytkowania w porównaniu z użytkowaniem  
dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych? 

E17 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na wykorzystanie surowców 
wtórnych w procesie wytwórczym? 

E18 
Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na odzyskiwanie cennych  
surowców wtórnych w procesie utylizacji? 

E19 
Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na zwiększenie wykorzystania 
surowców wtórnych w procesie wytwórczym w porównaniu z wytwarzaniem dotychczas  
stosowanych rozwiązań technologicznych? 

E20 
Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na zwiększenie wykorzystania 
surowców wtórnych w procesie użytkowania w porównaniu z użytkowaniem dotychczas  
stosowanych rozwiązań technologicznych? 

E21 
Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na odzyskiwanie większych  
ilości cennych surowców wtórnych w procesie utylizacji w porównaniu z utylizacją dotychczas 
stosowanych rozwiązań technologicznych? 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Kwestionariusze zostały wypełnione przez ekspertów, którzy w zadaniu badaw-
czym II. 1 określali poziom gotowości technologicznej każdej z priorytetowych techno-
logii nawierzchni drogowych w Polsce. Każdy z ekspertów wypełniał kwestionariusz dla 
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jednej technologii, dla każdego z pytań wskazywał jedną – spośród pięciu – odpowiedź. 
Następnie autorka szczegółowo przenalizowała odpowiedzi ekspertów.  

Początkowo porównano technologie pod względem kryteriów dotyczących ich kon-
kurencyjności. Wartości odpowiedzi kluczowych ekspertów dziedzinowych na poszcze-
gólne pytania dotyczące konkurencyjności zostały zobrazowane na rysunku 5.10. Ana-
lizując rysunek, można zauważyć, najwyższe oceny dla większości kryteriów – z wyjąt-
kiem K2 – uzyskała technologia nawierzchnie „perpetual”. W przypadku tego kryterium 
wyżej zostały ocenione mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfalto-
wym, mieszanki mineralno-asfaltowe porowate oraz lepiszcza ze zwiększoną zawartością 
elastomeru. Pozostałe technologie nie uzyskały maksymalnych ocen dla kryteriów  
z tego zakresu. Czterokrotnie technologia beton tradycyjny uzyskała najniższe oceny. 
Technologia ta nie uzyskała maksymalnej oceny dla żadnego z pytań dotyczących kon-
kurencyjności.  

 

 
RYSUNEK 5.10. Ocena ekspercka konkurencyjności priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Priorytetowe technologie zostały porównane również pod względem ich użyteczno-
ści. Wartości odpowiedzi kluczowych ekspertów dziedzinowych na poszczególne pyta-
nia dotyczące użyteczności zostały zobrazowane na rysunku 5.11. Analizując rysunek, 
można wnioskować, że w przypadku sześciu spośród dziesięciu kryteriów maksymalne 
oceny uzyskały nawierzchnie „perpetual”. Natomiast w przypadku kryterium U7 wszyst-
kie technologie uzyskały najwyższą ocenę. Zdaniem ekspertów technologie te mogą 
okazać się przestarzałe dopiero po 10 latach. Wysoko oceniono również technologie 
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pod względem kryterium U4, dotyczącego zgodności z formalnymi wymaganiami obo-
wiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów, priorytetowe technologie 
nawierzchni drogowych w Polsce są w pełni lub w istotnym stopniu zgodne z wymaga-
niami formalnymi.  
 

 
RYSUNEK 5.11. Ocena ekspercka użyteczności priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 
RYSUNEK 5.12. Ocena ekspercka priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce pod względem 
kryteriów społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyniki eksperckiej oceny priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Pol-
sce pod względem kryteriów społecznych zostały zaprezentowane na rysunku 5.12. 
Kryteria te pozwoliły zbadać opinię ekspertów między innymi na temat wpływu techno-
logii na zdrowie ludzi lub jakość życia ludzkiego (SP6), czy też wpływu upowszechnienia 
technologii na powstania nowych miejsc pracy (SP2). Analizując rysunek, można zau-
ważyć, że najwyższe oceny dla czerech kryteriów (SP1, SP3, SP4 i SP6) uzyskała tech-
nologia mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym. Wszystkie 
technologie zostały wysoko ocenione pod względem kryterium SP7. 

Wyniki eksperckiej oceny priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Pol-
sce pod względem kryteriów ekologicznych zostały przedstawione na rysunku 5.13.  
Na podstawie tego rysunku można dowieść, że priorytetowe technologie zostały wy-
soko ocenione w przypadku kryteriów E2 – E10. Kryteria te dotyczyły między innymi 
wpływu technologii jej procesu wytwórczego (E7), a także utylizacji (E8) na środowisko 
naturalne, czy też nieefektywnego wykorzystania energii i zasobów naturalnych w pro-
cesie wytwarzania (E3, E4) i utylizacji technologii (E5, E6). Zatem można wnioskować, 
że priorytetowe technologie nawierzchni drogowych nie mają negatywnego wpływu  
na środowisko naturalne. 

 

 
RYSUNEK 5.13. Ocena ekspercka priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce pod względem 
kryteriów ekologicznych 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Z badań wynika, że beton cementowy tradycyjny oraz lepiszcza ze zwiększoną zawar-
tością elastomeru zostały bardzo nisko ocenione pod względem kryteriów E11 – E21. 
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Kryteria te dotyczyły między innymi oszczędności zasobów naturalnych, energii w trak-
cie wytwarzania i użytkowania technologii w porównaniu z dotychczas stosowanymi 
rozwiązaniami technologicznymi.  

Zbiorcze zestawienie ocen ekspertów wraz z maksymalną wartością oceny dla każ-
dego z kryteriów przedstawiono na rysunku 5.14. Zobrazowano na nim wyznaczone dla 
każdego z kryteriów średnie arytmetyczne ocen ekspertów poszczególnych prioryteto-
wych technologii nawierzchni drogowych w Polsce. Przykładowo średnia ocen eksperta 
technologii nawierzchnie „perpetual” pod względem jej użyteczności wynosi około 4,5, 
przy czym, maksymalna wartość oceny technologii wynosi 5.  

 

 
RYSUNEK 5.14. Zbiorcza ekspercka ocena priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analiza rysunku 5.14 pozwala stwierdzić, że pod względem konkurencyjności naj-
wyżej zostały ocenione nawierzchnie „perpetual” (średnia ocen około 4,5). Technologie 
mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym, mieszanki mineralno-
asfaltowe porowate oraz lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru uzyskały niż-
sze oceny – zbliżone do siebie (średnia ocen około 2,5). Najsłabiej pod względem kon-
kurencyjności został oceniony beton cementowy tradycyjny, natomiast pod względem 
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użyteczności wszystkie technologie uzyskały zbliżone oceny – bliskie wartości maksy-
malnej. Ze względu na aspekty społeczne podobnie zostały ocenione nawierzchnie „per-
petual”, mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym oraz mieszanki 
mineralno-asfaltowe porowate. Technologie te zostały najwyżej ocenione – uzyskały 
wartość ocen zbliżoną do maksymalnej. Najniższe oceny uzyskała technologia lepisz-
cza ze zwiększoną zawartością elastomeru oraz beton cementowy tradycyjny. Biorąc pod 
uwagę aspekty ekologiczne, wysoko zostały ocenione mieszanki mineralno-asfaltowe  
z lepiszczem gumowo-asfaltowym, mieszanki mineralno-asfaltowe porowate oraz na-
wierzchnie „perpetual”. Rysunek obrazuje, że krzywe ocen ekspertów technologii: mie-
szanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym i mieszanki mineralno-as-
faltowe porowate nakładają się na siebie. Zatem można wnioskować, że technologie te 
pod względem użyteczności, konkurencyjności, aspektów społecznych i ekologicznych 
są zbliżone, wykazują podobne właściwości.  

Rezultaty zadań badawczych przeprowadzonych w ramach fazy I, II i III stały się 
bazą wiedzy do opracowania kart technologii. Opracowano je dla każdej z prioryteto-
wych technologii nawierzchni drogowych w Polsce. W kartach zebrano uporządkowane, 
najważniejsze informacje dotyczące analizowanej technologii. Przykładowa karta, 
opracowana dla technologii mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfal-
towym, została zaprezentowana na rysunku 5.15*.  

 
  

                                                 
*  Pozostałe karty priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce umieszczono w załączniku 8. 
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NAZWA TECHNOLOGII 

Tech1: Mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII 
Technologia dotyczy zastosowania rozdrobnionej gumy ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji  
asfaltów drogowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych. Lepiszcze gumowo-asfaltowe (asphalt rubber) 
według normy ASTM D-8 określa się jako mieszaninę lepiszcza asfaltowego, gumy ze zużytych opon samocho-
dowych oraz ewentualnie z dodatków obniżających lepkość. Składniki gumowe stanowią w tej mieszaninie  
co najmniej 15% w stosunku do masy lepiszcza i wchodzą w reakcję z gorącym asfaltem, zwiększając znacznie 
objętość. Właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych są porów-
nywalne z właściwościami polimeroasfaltów i mieszanek z lepiszczami modyfikowanymi polimerem. 
CEL STOSOWANIA TECHNOLOGII 
Poprawa właściwości technicznych i trwałości nawierzchni asfaltowych, co przekłada się na efekt ekono-
miczny oraz przyjazne dla środowiska zagospodarowanie odpadów gumowych. 
SŁOWA KLUCZOWE ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ 
guma, opony, asfalt, mieszanka mineralno-asfaltowa, lepiszcze gumowo-asfaltowe 
ZAKRES STOSOWANIA DANEJ TECHNOLOGII  
(1)  Dotychczas w Polsce nie stosowana powszechnie (nawierzchnie w Dynowie na Podkarpaciu, ulica Wołoska 

w Warszawie).  
(2)  Możliwość zastosowania do budowy dróg wszystkich kategorii ruchu oraz do nawierzchni na obiektach 

mostowych. 
PRZYBLIŻONY KOSZT TECHNOLOGII 
Koszt stosowania lepiszcza gumowo-asfaltowego jest około 16% wyższy od asfaltu tradycyjnego ale porów-
nywalny z kosztem stosowania polimeroasfaltu. 
STOPIEŃ WDROŻENIA TECHNOLOGII  
(1)  Technologia posiada niezależne oceny lub potwierdzenia zgodności ze standardami technicznymi i została 

wdrożona przez co najmniej kilku producentów na pełną skalę techniczną.  
(2)  W Polsce komercyjnie nie została wdrożona. 
POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
TRL8 – Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Potwierdzono osiągnięcia docelo-
wego poziomu technologii. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ W POLSCE 
Strabag S.A., Lotos S.A., Bisek Sp. z o.o., BIK – Projekt Łomża Sp. z o.o. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ NA ŚWIECIE 
D&H Equipement, Phoenix Industries, CEI Enterprises, Massenza S.R.L., Signus Madrid, Bennighoven 
Gmbh&Co.KG. 
PRZYKŁADY OBECNEGO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII 
Cienkie warstwy ścieralne z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych BBTM o obniżonej emisji hałasu  
na ul. Wołoskiej w Warszawie, mieszanka mineralno-gumowo-asfaltowa SMA 8 na warstwę ścieralną dróg miej-
skich o dużym natężeniu ruchu w Dynowie na Podkarpaciu, cienkie warstwy gumowo-asfaltowe SAM i SAMI 
rozpowszechnione głównie w USA (California, Teksas). 
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA DANEJ TECHNOLOGII 
Większa odporność na koleinowanie, mniejsza podatność na starzenie, większa trwałość zmęczeniowa, odpor-
ność na spękania odbite i spękania niskotemperaturowe, zmniejszenie hałasu i zmniejszenie poślizgu opon. 
Poprawa właściwości technicznych i trwałości nawierzchni asfaltowych, co przekłada się na efekt ekono-
miczny oraz przyjazne dla środowiska zagospodarowanie odpadów gumowych, niższy koszt technologii w peł-
nym cyklu życia w porównaniu z technologiami mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem niemodyfiko-
wanym. 
KOMPONENTY TECHNOLOGII ROZUMIANE JAKO JEDNOSTKI, PODSYSTEMY LUB INNE TECHNOLOGIE WCHO-
DZĄCE W SKŁAD DANEJ TECHNOLOGII 
Technologia produkcji rozdrobnionej gumy ze zużytych opon samochodowych, technologia produkcji lepiszczy 
gumowo-asfaltowych, technologia produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfalto-
wym. 
STOPIEŃ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU DANEJ TECHNOLOGII  
Bardzo wysoki. 
OCENA EKSPERCKA TECHNOLOGII 

 
 

EWENTUALNA PRZEWAGA TECHNOLOGII W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH ALTERNATYWNYCH TECHNOLOGII 
Aspekt techniczny: wysoka odporność zmęczeniowa i odporność na starzenie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym w porównaniu z alternatywnymi technologiami na-
wierzchni asfaltowych. 
Aspekt ekologiczny: zagospodarowanie materiałów, które obecnie stanowią odpad przemysłowy lub stoso-
wane są jako paliwo energetyczne o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń w procesie spalania, możliwość 
układania cieńszych warstw niż w alternatywnych, tradycyjnych technologiach, co spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na kruszywa drogowe. 

RYSUNEK 5.15. Karta technologii mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym 

Źródło: opracowanie własne. 
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Opracowane w ramach III fazy PAT karty technologii tworzą bazę wiedzy – przed-
stawioną w syntetycznej i klarownej formie – na temat analizowanych technologii. Sta-
nowią one pewnego rodzaju portfolio priorytetowych technologii nawierzchni drogo-
wych w Polsce. Tak przygotowane informacje mogą ułatwić dalsze analizy, czy też po-
równywanie technologii.  
 
 

5.4. Przewidywanie rozwoju priorytetowych technologii  
nawierzchni drogowych w Polsce (faza antycypacji) 
 
Zgodnie z metodyką prospektywnej analizy technologii czwarta faza służy przede 
wszystkim prezentacji przyszłego rozwoju priorytetowych technologii nawierzchni dro-
gowych w Polsce. Biorąc pod uwagę założenia przyjęte w fazie pierwszej PAT, rozwój 
priorytetowych technologii został przedstawiony w trzech perspektywach czasowych: 
2015–2020, 2021–2030 i po 2030 roku. Ostatecznym efektem prac przeprowadzanych 
w ramach czwartej fazy było przygotowanie oraz zaprezentowanie dla każdej z priory-
tetowej technologii, w przejrzystej i czytelnej formie, marszrut jej rozwoju. Schemat 
operacjonalizacji IV fazy PAT zaprezentowano na rysunku 5.16. Przedstawiono na nim 
trzy zadania badawcze w powiązaniu z poszczególnymi metodami badawczymi. W tej 
fazie prospektywnej analizy technologii uwzględniono metody z klasy eksploracyjnej, 
takie jak: sondaże i burza mózgów oraz z klasy projekcyjnej, jak na przykład: marszruty 
rozwoju technologii. 

Do realizacji trzech zadań badawczych (zadanie badawcze IV.1 – zadanie badawcze 
IV.3) zastosowano metodę marszrut rozwoju technologii. Metoda ta może być pomocna 
w procesie identyfikacji technologii mającej realne bądź potencjalnie znaczenie dla 
przedsiębiorstwa. Może być również przydatna w procesie selekcji technologii, gdzie 
wymagane jest podejmowanie decyzji, poprzedzonych określeniem priorytetów przyję-
tych przez przedsiębiorstwo na poziomie strategicznym. Użyteczna jest także w proce-
sie pozyskiwania wiedzy płynącej z rozwoju technologii. Końcowym rezultatem zasto-
sowania metody jest marszruta – umiejscowiony w czasie plan działań, przedstawiony 
w postaci graficznej219. Marszruta rozwoju technologii przedstawia wizje rozwojowe wy-
branych technologii w aspekcie potencjału rynkowego, technologicznego oraz ludzkiego. 
Identyfikuje ona precyzyjne cele i pomaga koncentrować się na zasobach niezbędnych  

                                                 
219  K. Halicka, Zarządzanie technologiami…, s. 215. 
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do realizacji kluczowych technologii. Jest to istotne ze względu na coraz bardziej ograni-
czone inwestycje na B+R, które mogą być wykorzystywane dzięki temu efektywniej220. 
 

 
RYSUNEK 5.16. Schemat operacjonalizacji IV fazy procesu prospektywnej analizy priorytetowych technologii 
nawierzchni drogowych w Polsce  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
220  K. Halicka, Zarządzanie technologiami…, s. 216; U. Fiedeler, T. Fleischer, M. Decer, Roadmapping as TA-Tool: 

Pre-requisites and potential benefits for assessing Nanotechnology, Eu-Us Seminar: New Technology 
Foresight, Forecasting & Assessment Methods 2004, Seville 13–14 May 2004, s. 4; A. Kononiuk,  
A. Gudanowska (red.), Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapowanie. Mar-
szruty. Trendy, Rozprawy Naukowe nr 245, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, s. 31; R. Phaal, C.J.P. Farrukh, D.R. Probert, Technology 
roadmapping – A planning framework for evolution and revolution, Technological Forecasting and Social 
Change 2004, 71 (1–2), s. 15.  
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Zadanie badawcze IV.3 
Wizualizacja rozwoju priorytetowych technologii nawierzchni  

drogowych w Polsce 
Wykonawcy: autorka 
Metody: marszruty rozwoju technologii 
Rezultat: 5 marszrut rozwoju technologii i marszruta zbiorcza (M) 

M4 

Zadanie badawcze IV.2 
Zebranie informacji na temat rozwoju priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce  

  
  
  
  

  
  

Konstrukcja III części kwestionariusza  
Wykonawcy: autorka  
Metoda: marszruty rozwoju technologii 
Rezultat: I część kwestionariusza oceny technologii 

Wypełnienie kwestionariusza 
Wykonawcy: kluczowi eksperci dziedzinowi  
Metoda: sondaże 
Rezultat: wypełnione kwestionariusze (K) 

Zadanie badawcze IV.1 
Opracowanie koncepcji marszruty rozwoju technologii 

Wykonawcy: autorka 
Metody: burza mózgów, marszruty rozwoju technologii 
Rezultat: koncepcja układu graficznego marszrut (KM) 

K1 

M5 

K2 

M3 Mzbiorcza 

K3 

KM 
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Marszruty rozwoju mogą przyjąć różną formę graficzną. Przedstawiane są w postaci 
histogramów, tabel, grafów, schematów przepływu czy tekstu. Klarowne, łatwe w od-
czytaniu i zrozumiałe jest przedstawienie marszrut rozwoju technologii w postaci wykre-
sów warstwowych, obejmujących między innymi takie elementy, jak: rynek, technologie, 
kierunki badawcze i zasoby. Przy projektowaniu marszrut rozwoju technologii należy 
uwzględnić koncepcję R. Phaala, polegającą między innymi na identyfikacji221: (1) prio-
rytetowych technologii; (2) produktów, komponentów, które są niezbędne w procesie 
tworzenia i wdrażania priorytetowych technologii; (3) kierunków badawczych pozwala-
jących na rozwój, czy też wytwarzanie priorytetowych technologii; (4) potencjału i za-
sobów, które pozwolą na realizację pożądanej wizji rozwoju priorytetowych technologii. 

Mimo że sposoby wizualizacji marszrut rozwoju technologii prezentują dość różno-
rodne podejścia, to jednak finalnie prowadzą one przede wszystkim do uporządkowania 
wiedzy o technologii w szerokim kontekście, z uwzględnieniem horyzontu czasowego. 
Marszruta rozwoju technologii lokalizuje rozwój technologii w wymiarze czasowym oraz 
umożliwia odzwierciedlenie powiązań, jakie występują między rozwojem technologii  
a postępem w innych dziedzinach222. 

Stosując marszruty rozwoju technologii, można uzyskać dodatkowe informacje, 
które pozwalają na podejmowanie decyzji inwestycyjnych z zakresu technologii i jej 
efektywnego wykorzystania. 

Projektowanie marszrut rozwoju technologii polega przede wszystkim na podjęciu 
działań prowadzących do identyfikacji sposobów aktywności i harmonogramów nie-
zbędnych do zarządzania technologią pod względem występującego ryzyka i niepewno-
ści związanych z rozwiązywaniem złożonych problemów. Można wyróżnić trzy podej-
ścia do tworzenia takich planów technologii w przemyśle. Pierwsze z nich jest to podej-
ście bazujące na wiedzy i doświadczeniu ekspertów. Eksperci wyznaczają zależności 
strukturalne w danym zakresie oraz określają ilościowe i jakościowe cechy marszrut. 
Kolejnym sposobem jest podejście warsztatowe. W warsztatach biorą udział zróżnico-
wani pod względem wykształcenia i doświadczenia przedstawiciele przemysłu, nauki, 
organizacji rządowych i innych zainteresowanych stron. Trzecie podejście oparte jest 
na informacjach przetwarzanych przez komputer. Pomocne w badaniach mogą być 
również inteligentne algorytmy i inne narzędzia służące do modelowania, ułatwiające 
ilościowe oszacowanie względnego znaczenia tych obszarów i wyznaczania relacji 
względem innych dziedzin. To podejście jednak jest sporadycznie stosowane z powodu 
                                                 
221  R. Phaal, C.J.P. Farrukh, D.R. Probert,  op. cit., s. 16; R. Phaal i in., A framework for mapping industrial 

emergence, Technological Forecasting and Social Change 2011, 78 (2), s. 220. 
222  A. Kononiuk, A.E. Gudanowska (red.),  op. cit., s. 39. 
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braku odpowiednio dużych baz danych i narzędzi wspomagających223. Ze względu  
na wysoce specjalistyczny charakter analizowanych priorytetowych technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce do konstrukcji marszrut zastosowano pierwsze podej-
ście – bazujące na wiedzy i doświadczeniu zarówno kluczowych ekspertów dziedzino-
wych, jak też wiedzy i doświadczenia zespołu badawczego.  

W ramach pierwszego zadania badawczego opracowano koncepcję marszruty roz-
woju priorytetowych technologii. Przedstawiono ogólną, możliwą trajektorię rozwoju 
priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce w kontekście zrównowa-
żonego rozwoju, zasobów, właściwości i komponentów technologii oraz prac badaw-
czych. Dlatego też, stosując metodę burza mózgów, zespół badawczy ustalił, że bazowa 
marszruta będzie składała się z czterech warstw: zasoby, kierunki badawcze, technolo-
gia, relacje z otoczeniem – zrównoważony rozwój. Warstwa zasoby obejmuje zasoby 
ludzkie, rozumiane jako kwalifikacje pracowników analizujących i wdrażających techno-
logie, zasoby finansowe, postrzegane przez pryzmat środków finansowych niezbędnych 
dla rozwoju technologii, oraz rzeczowe, definiowane jako niezbędne wyposażenie labo-
ratorium rozwijającego technologię. W warstwie kierunki badawcze uwzględniono bada-
nia podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Warstwa technologia obejmuje 
fazy cyklu życia technologii, podmioty tworzące technologię, atrybuty funkcjonalne, kom-
ponenty, rozumiane jako inne technologie wchodzące w skład danej technologii, oraz 
obszary potencjalnych zastosowań technologii. Z kolei warstwa relacje z otoczeniem 
wskazuje korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, a także odziaływanie na branżę. 
W marszrucie została także uwzględniona warstwa dodatkowa, niezależna od czasu, 
obejmująca bariery rozwoju technologii, technologie wpływające na rozwój prioryteto-
wych technologii oraz technologie, których rozwój uzależniony jest od priorytetowych 
technologii. Bazowa koncepcja układu graficznego marszruty rozwoju priorytetowych 
technologii nawierzchni drogowych w Polsce została zobrazowana na rysunku 5.17.  
 

                                                 
223  K. Halicka, Zarządzanie technologiami…, s. 217. 
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RYSUNEK 5.17. Bazowa koncepcja układu graficznego marszruty priorytetowych technologii nawierzchni dro-
gowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W drugim zadaniu badawczym trzeciej fazy PAT skoncentrowano się na zebraniu 
informacji niezbędnych do opracowania marszrut dla każdej z priorytetowych techno-
logii nawierzchni drogowych w Polsce. W tym celu autorka opracowała III część kwe-
stionariusza oceny technologii*. Kwestionariusze zostały wypełnione przez kluczowych 
ekspertów dziedzinowych z zakresu nawierzchni drogowych w Polsce. Każdy z nich wy-
pełnił kwestionariusz dla jednej technologii, oceniając ją w trzech perspektywach cza-
sowych: 2015–2020; 2021–2030, po 2030 roku. Na podstawie wyników kwestionariu-
sza opracowano marszrutę dla każdej z każdej z priorytetowych technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce. Przykładowa marszruta, opracowana dla technologii 
mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym, została zaprezento-
wana na rysunku 5.18.  

                                                 
*  Wzór III części kwestionariusza umieszczono w załączniku 9. 
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Analizując marszrutę technologii mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gu-
mowo-asfaltowym, można zauważyć, że technologia obecnie jest w początkowej fazie 
rozwoju, lecz w kolejnych przedziałach czasowych przewidziany jest jej dynamiczny 
rozwój. Zdaniem eksperta do 2020 roku będzie ona stosowana na drogach krajowych  
i samorządowych w obszarze jedynie pojedynczych miast i gmin. Natomiast po 2021 
roku przewidywane jest jej stosowanie do budowy wszystkich rodzajów dróg, zarówno 
krajowych, jak i samorządowych, a także do budowy nawierzchni i izolacji mostowych. 
Możliwe będzie również jej stosowanie w warstwach konstrukcyjnych podtorzy kolejo-
wych. Technologia ta ma bardzo dobre właściwości funkcjonalne w porównaniu z kon-
wencjonalnymi nawierzchniami asfaltowymi. Dzięki jej zastosowaniu obecnie możliwa 
jest poprawa właściwości lepkosprężystych nawierzchni, a także poprawa trwałości 
zmęczeniowej i odporności ma spękania niskotemperaturowe. Technologia ta jest od-
porna na koleinowanie. Dalszy jej rozwój może również przyczynić się do poprawy od-
porności nawierzchni na starzenie oraz zmniejszenie hałasu komunikacyjnego. Z uwagi 
na wymienione wyżej atrybuty funkcjonale technologia w pozytywny sposób będzie od-
działywała na otoczenie. Jej powszechne stosowanie może spowodować, że w prze-
ciągu najbliższych 15 lat zostaną zagospodarowane zużyte opony samochodowe, 
zmniejszy się wydobycie surowców naturalnych – kruszywa drogowego, a także zmniej-
szy się ilość odpadów przemysłowych. Rozwój tej technologii pozytywnie wpłynie rów-
nież na społeczeństwo. Możliwe jest ograniczenie remontów dróg i związanych z tym 
utrudnień, a tym samym ograniczenie ryzyka wypadków drogowych.  

Do niezbędnych kwalifikacji ludzkich służących rozwojowi tej technologii we wszyst-
kich trzech perspektywach czasowych należy wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, 
chemicznej a także inżynierii drogowej. Niezbędny przyrost nakładów finansowych  
na ten cel w latach 2015–2020 oraz 2021–2030 został oszacowany na poziomie wyso-
kim – powyżej 50 mln złotych. Wynika to z konieczności zakupienia instalacji do pro-
dukcji lepiszcza gumowo-asfaltowego. Natomiast przyrost nakładów finansowych  
w kolejnej perspektywie został oszacowany na poziomie średnim (5–50 mln złotych).  

Do niezbędnego wyposażenia laboratorium rozwijającego technologię mieszanki 
mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym w latach 2015–2020 zaliczono: 
(1) penetrometr ze stożkiem; (2) aparat do badania temperatury mięknienia; (3) lepko-
ściomierz; (4) aparat do badania nawrotu sprężystego; (5) stanowisko do modyfikacji 
asfaltu gumą; (6) mikroskop. Katalog ten powinien być rozszerzony w kolejnej perspek-
tywie czasowej o mikroskop do badania mikrostruktury lepiszczy gumowo-asfaltowych 
oraz aparaturę do badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych. 
Natomiast po 2030 roku konieczna będzie aparatura do badania mikro- i nanostruktury 
mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.   
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RYSUNEK 5.18. Marszruta technologii mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym 

Źródło: opracowanie własne. 
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Do prac badawczych – w zakresie badań podstawowych – niezbędnych do rozwoju 
danej technologii we wszystkich trzech perspektywach czasowych należą badania no-
wych rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym.  
Do niezbędnych badań przemysłowych w latach 2015–2020 należą prace nad optyma-
lizacją procesu modyfikacji asfaltu rozdrobnioną gumą oraz nad wydłużeniem czasu 
magazynowania lepiszcza gumowo-asfaltowego, a także nad nowymi rodzajami mie-
szanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym o poprawionych ce-
chach technicznych. W kolejnej perspektywie czasowej, zdaniem eksperta, konieczne 
są: (1) badania nad optymalizacją i modelowaniem właściwości asfaltu modyfikowa-
nego rozdrobnioną gumą na podstawie oceny mikrostruktury lepiszczy, (2) badania nad 
zastosowaniem półfabrykatów gumowo-asfaltowych do produkcji mieszanek mine-
ralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym oraz (3) badania w kierunku po-
wtórnego zastosowania (recyklingu) mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gu-
mowo-asfaltowym. Po 2030 roku niezbędne będą badania nad optymalizacją i modelo-
waniem właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfalto-
wym na podstawie oceny mikro- i nanostruktury mieszanek. W ramach prac rozwojo-
wych w latach 2015–2020 konieczne będzie: (1) opracowanie laboratoryjnych metod 
badawczych dedykowanych do badania lepiszcza gumowo-asfaltowego oraz laborato-
ryjnych stanowisk do modyfikacji asfaltu rozdrobnioną gumą; (2) opracowanie nowo-
czesnych instalacji do produkcji lepiszcza gumowo-asfaltowego oraz przystosowanie 
wytwórni do produkcji mieszanek z tym lepiszczem; (3) opracowanie technologii ukła-
dania oraz remontów warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-
-asfaltowym do wszystkich rodzajów dróg i kategorii ruchu; (4) poprawa trwałości zmę-
czeniowej i odporności na spękania niskotemperaturowe. Natomiast w latach 2021–2030 
niezbędne będzie: (1) opracowanie laboratoryjnych metod oceny mikrostruktury lepisz-
cza gumowo-asfaltowego; (2) opracowanie nowoczesnych instalacji do produkcji le-
piszcza gumowo-asfaltowego i półfabrykatów gumowo-asfaltowych oraz przystosowa-
nie wytwórni do produkcji mieszanek z tymi lepiszczami; (3) opracowanie technologii 
recyklingu na gorąco i na zimno mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem  
gumowo-asfaltowym; (4) opracowanie technologii mieszanek mineralno-asfaltowych  
z lepiszczem gumowo-asfaltowym do innych zastosowań niż drogowe, na przykład  
do nawierzchni lotniskowych, do warstw konstrukcyjnych podtorzy kolejowych.  
Konieczne w ramach prac rozwojowych po 2030 roku, zdaniem eksperta, będzie opra-
cowanie laboratoryjnych metod oceny mikrostruktury lepiszcza gumowo-asfaltowego 
oraz opracowanie laboratoryjnych metod oceny mikro- i nanostruktury mieszanek mi-
neralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym. 
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Do niezbędnych komponentów technologii stymulujących rozwój technologii  
mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem gumowo-asfaltowym we wszystkich trzech 
perspektywach czasowych zaliczono: (1) produkcję rozdrobnionej gumy bez zanie-
czyszczeń, (2) technologię na gorąco; (3) stosowanie rozdrobnionej gumy o różnym 
uziarnieniu do asfaltu i mieszanek mineralno-asfaltowych; (4) wytwarzanie lepiszcza  
z dodatkiem gumy w mobilnych urządzeniach. Katalog tych komponentów powinien być 
wzbogacony w kolejnych dwóch perspektywach o: (1) stosowanie prefabrykowanej 
gumy z asfaltem z dodatkiem fluksów i polimerów; (2) stosowanie membran między-
warstwowych SAMI, membran absorbujących naprężenia SAM, nawierzchni drenażo-
wych z gumą; (3) wytwarzanie lepiszcza z dodatkiem gumy w rafinerii lub w mobilnych, 
profesjonalnych kombajnach do zastosowań na gorąco lub na ciepło; (4) stosowanie 
ekologicznych rozwiązań materiałowo-technologicznych z granulatem asfaltowym  
i lepiszczem gumowo-asfaltowym. 

Zdaniem eksperta, istotną barierą w rozwoju technologii mieszanki mineralno-asfal-
towej z lepiszczem gumowo-asfaltowym jest przede wszystkim wyższy koszt ich produk-
cji w porównaniu z mieszankami mineralno-asfaltowymi ze standardowym lepiszczem 
(na przykład asfaltem niemodyfikowanym, polimeroasfaltem). Poza tym, ekspert wska-
zuje również jako barierę rozwoju zbyt małą liczbę instalacji niezbędnych do produkcji 
lepiszcza gumowo-asfaltowego oraz niewystarczającą liczbę producentów rozdrobnio-
nej gumy o wymaganej jakości.  

Na podstawie zebranych informacji o technologiach opracowano – w ramach ostat-
niego zadania badawczego III fazy PAT – zbiorczą marszrutę priorytetowych technolo-
gii nawierzchni drogowych w Polsce (rysunek 5.19). Analizując rysunek, można zauwa-
żyć, że wszystkie priorytetowe technologie nie mają negatywnego wpływu na otoczenie. 
Szczególnie po 2021 roku technologie te przyczynią się przede wszystkim do wydłuże-
nia eksploatacji nawierzchni drogowych w Polsce. Większość technologii, z wyjątkiem 
nawierzchni z betonu tradycyjnego, redukuje hałas komunikacyjny, w związku z czym 
można stosować je na obszarach przyrodniczo cennych. Technologie te mają pozy-
tywny wpływ na społeczeństwo, na jakość życia. Ich zastosowanie zmniejszy liczbę re-
montów dróg i związanych z tym utrudnień. Przyczyni się do poprawy szorstkości na-
wierzchni, ograniczy zjawisko odbijania świateł w nocy oraz rozprysku wodnego, a tym 
samym poprawi się bezpieczeństwo na drogach i zmniejszy się też ryzyko wypadków 
drogowych. Zastosowanie tych technologii ograniczy również stosowanie ekranów aku-
stycznych. Analizując rysunek 5.19, można zauważyć, że stosowanie do budowy dróg 
technologii betonu cementowego przynosi korzyści w sferze ochrony środowiska,  
lecz może też przyczynić się do pewnych zagrożeń ekologicznych.  
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RYSUNEK 5.19. Zbiorcza marszruta priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zdaniem ekspertów, po 2021 roku możliwy jest wzrost emisji do atmosfery zanie-
czyszczeń związanych z produkcją cementu, konieczne więc będzie zagospodarowanie 
materiału pochodzącego z rozbiórki zniszczonych nawierzchni betonowych.  

Podsumowując proces badawczy przeprowadzony w ramach III fazy PAT, należy 
stwierdzić, że zastosowanie metody tworzenia marszrut rozwoju technologii, jako spo-
sobu wizualizacji przewidywanego rozwoju w czasie poszczególnych rozwiązań, pozwo-
liło w czytelny i przystępny sposób przedstawić wybrane elementy zgromadzonej  
w trakcie badania bazy wiedzy eksperckiej w zakresie analizowanych technologii. Mar-
szruty syntetycznie przedstawiają najistotniejsze aspekty rozwoju technologii w trzech 
perspektywach czasowych i pozwalają na szybki dostęp i uproszczoną analizę doty-
czącą wybranych rozwiązań technologicznych. Powinny stanowić one pomoc podczas 
przygotowywania strategii rozwoju budownictwa w Polsce, zwłaszcza w zakresie roz-
woju planowanych do stosowania nawierzchni drogowych. 
 
 

5.5. Wnioski i rekomendacje (faza konkluzji) 
 
Zgodnie z opracowaną metodyką prospektywnej analizy technologii w ostatniej fazie 
badań mogą być oceniane możliwości osiągnięcia zakładanych celów przy wyborze 
określonych instrumentów, biorąc pod uwagę alokowane zasoby. W niniejszym badaniu 
wyłoniono szereg działań sprzyjających przewidywanemu rozwojowi priorytetowych 
technologii nawierzchni drogowych w Polsce. W ramach tej fazy zweryfikowano rów-
nież, czy przyjęte w fazie I oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte. Ostatecznym efek-
tem prac przeprowadzanych w ramach tej fazy było zaprezentowanie katalogu wytycz-
nych (rekomendacji) ułatwiających rozwój technologii nawierzchni drogowych w Polsce 
oraz przedstawienie wniosków z przeprowadzonych analiz. Schemat operacjonalizacji 
V fazy PAT zaprezentowano na rysunku 5.20. Przedstawiono na nim dwa zadania ba-
dawcze w powiązaniu z poszczególnymi metodami badawczymi. W tej fazie prospek-
tywnej analizy technologii uwzględniono metodę z klasy kreacyjnej – panele eksperckie.  
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RYSUNEK 5.20. Schemat operacjonalizacji V fazy procesu prospektywnej analizy priorytetowych technologii na-
wierzchni drogowych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 
 

W ramach pierwszego zadania badawczego V fazy prospektywnej analizy techno-
logii – w trakcie panelu eksperckiego – kluczowi eksperci dziedzinowi z zakresu tech-
nologii nawierzchni drogowych (pracownicy Politechniki Warszawskiej Zespołu Tech-
nologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych) wraz z zespołem badawczym składają-
cym się z pracowników Politechniki Białostockiej (specjalistów z zakresu badań nad 
przyszłością oraz zarządzania technologiami) na podstawie dotychczas przeprowadzo-
nych analiz przygotowali rekomendacje dotyczące przewidywanego rozwoju prioryteto-
wych technologii nawierzchni drogowych w Polsce.  

Zarówno w latach 2021–2030, jak i po 2030 roku do budowy nawierzchni drogo-
wych eksperci zalecają stosowanie technologii asfaltowych, takich jak: mieszanki mine-
ralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym, mieszanki mineralno-asfaltowe poro-
wate, nawierzchnie „perpetual”, lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru, oraz 
technologii betonu cementowego. Technologie te, przy odpowiednim doborze materia-
łów i prawidłowej praktyce projektowej, mogą zapewnić wysokie właściwości tech-
niczne i trwałość budowanej nawierzchni. Ich zastosowanie przyczyni się do znacznego 

Zadanie badawcze V.1 
Sfomułowanie wytycznych w zakresie kierunków rozwoju konstrukcji  

nawierzchni drogowych 
Wykonawcy: kluczowi eksperci dziedzinowi, zespół badawczy   
Metody: panel ekspercki 
Rezultat: rekomendacje (R) 

Zadanie badawcze V.2 
Zweryfikowanie osiągniecia założonych w fazie I PAT  

oczekiwanych rezultatów  
Wykonawcy: kluczowi eksperci dziedzinowi, zespół badawczy  
Metody: panel ekspercki 
Rezultat: wnioski z prospektywnej analizy technologii  

R25 R1 R2       … 

Wnioski 
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wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni drogowych. Nowe rozwiązania materia-
łowo-technologiczne nawierzchni drogowych będą charakteryzować się: (1) popra-
wioną odpornością na odkształcenia trwałe, spękania zmęczeniowe i niskotemperatu-
rowe; (2) obniżoną emisją hałasu; (3) podwyższoną szorstkością i właściwościami dre-
nażowymi. Rekomendacje umożliwiające prawidłowy rozwój tych technologii przedsta-
wiono w tabeli 5.4.  
 
TABELA 5.4. Rekomendacje umożliwiające rozwój priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 

Lp. Rekomendacje 

Relacje z otoczeniem – zrównoważony rozwój 

1.  

 stosowanie do budowy nawierzchni dróg asfaltowych technologii o obniżonych temperaturach  
wytwarzania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych (na przykład mieszanki mineralno- 
-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym, mieszanki mineralno-asfaltowe porowate, lepiszcza  
ze zwiększoną zawartością elastomeru) 

2.  
 zwiększenie zastosowania lokalnych surowców mineralnych, pozwalających na ograniczenie  

zanieczyszczenie środowiska spowodowane transportem surowców i eksploatacją nowych złóż  
(na przykład nawierzchnie z betonu cementowego tradycyjnego)  

3.  
 powszechne stosowane materiałów pochodzących z recyklingu pozwalających na zmniejszenie  

wydobycia nowych surowców, a także na ograniczenie transportu nowych materiałów  
(na przykład mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym) 

4.  
 stosowanie technologii obniżających hałas na obszarach przyrodniczo cennych  

(na przykład: mieszanki mineralno-asfaltowe porowate, nawierzchnie „perpetual”) 

5.  
 stosowanie technologii obniżających hałas zamiast ekranów akustycznych w celu ochrony  

krajobrazu oraz wzrostu komfortu życia mieszkańców na obszarach zabudowanych  
(na przykład: mieszanki mineralno-asfaltowe porowate, nawierzchnie „perpetual”) 

6.  

 stosowanie nawierzchni drogowych poprawiających bezpieczeństwo i komfort jazdy  
poprzez zwiększenie przyczepności i zapewnienie lepszego odwodnienia nawierzchni drogowej  

 ograniczenie rozprysku wody przez koła samochodów, zlikwidowanie odbijania światła  
przez mokrą nawierzchnię w nocy (na przykład mieszanki mineralno-porowate) 

Technologie 

7.  
 rozwijanie technologii asfaltowych (na przykład: lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru,  

nawierzchnie „perpetual”), zapewniających co najmniej trzydziestoletnią trwałość budowanych  
nawierzchni  

8.  
 opracowanie nowych rodzajów lepiszczy asfaltowych (na przykład: lepiszcza-gumowo asfaltowe,  

lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru) o właściwościach odpowiadających zmiennym  
i trudnych warunkom klimatycznym w Polsce – szczególnie w zakresie niskich temperatur 
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Lp. Rekomendacje 

9.  
 powszechne stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, jako taniego surowca o wysokiej 

jakości, pozyskanego lokalnie (na przykład: mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo- 
-asfaltowym)  

10.  
 stosowanie – szczególnie do wyższych kategorii ruchu – długowiecznych nawierzchni drogowych 

(na przykład nawierzchnie typu „perpetual”, nawierzchnie z betonu tradycyjnego) 

11.  

 rozwijanie nawierzchni drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa jazdy poprzez zwiększenie  
przyczepności i zapewnienie lepszego odwodnienia nawierzchni drogowej  

 ograniczenie rozprysku wody przez koła samochodów, zlikwidowanie odbijania światła przez mokrą 
nawierzchnię w nocy (na przykład mieszanki mineralno-porowate) 

12.  
 opracowanie i wprowadzenie nowych wymagań w stosunku do kruszyw i spoiw zapewniających  

wymaganą trwałość nawierzchni z betonu cementowego 

Kierunki badawcze 

13.  
 badania nad optymalizacją procesu modyfikacji asfaltu rozdrobnioną gumą  
  badania nad wydłużeniem czasu magazynowania lepiszcza gumowo-asfaltowego  

(perspektywa czasowa: 2015–2020) 

14.  
 badania nowych rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym  

o poprawionych cechach technicznych (perspektywa czasowa: 2015–2020) 

15.  
 badania nad optymalizacją i modelowaniem właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem 

gumowo-asfaltowym na podstawie oceny mikro- i nanostruktury mieszanek (po 2021 roku) 

16.  
 badania nad zastosowaniem półfabrykatów gumowo-asfaltowych do produkcji mieszanek  

mineralno-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym (po 2021 roku) 

17.  
 badania w kierunku powtórnego zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczem  

gumowo-asfaltowym (po 2021 roku) 

18.  
 badania nad nowymi modyfikacjami lepiszczy asfaltowych, wiązań międzywarstwowych,  

nowe kompozyty asfaltowe (po 2030 roku) 

19.  
 badania mikrostruktury betonu, w tym wpływ rozmieszczenia i kształtu mikroporów na właściwości 

techniczne, wpływ nowych rodzajów modyfikatorów, modelowanie właściwości i składu betonów 
cementowych na podstawie oceny ich mikro- i nanostruktury (po 2021 roku) 

20.   badania nad nowymi technologiami napraw starych nawierzchni z betonu tradycyjnego  
oraz sposobami ich recyklingu (po 2021 roku) 

21.   badania nad zastosowaniem betonów samonaprawialnych (po 2021 roku) 

22.  
 badania betonów o wysokiej szczelności i odporności na czynniki środowiskowe  

oraz środki odladzające (po 2021 roku) 

23.  
 badania wpływu nowych rodzajów modyfikatorów betonów i nowych rodzajów konstrukcji,  

na przykład do nawierzchni mostowych (okres 2015–2020) 
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Lp. Rekomendacje 

Zasoby 

24.  
 znaczące zwiększenie nakładów na sferę B+R (do poziomu 3% PKB), co spowoduje wdrożenie  

nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych w obszarze nawierzchni drogowych  

25.  
 wprowadzenie skutecznych mechanizmów do szybkiego wdrożenia wyników badań naukowych  

w triadzie: nauka, przemysł i administracja państwowa 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Ostatnie prace badawcze (zadanie badawcze V.2) w ramach V fazy prospektywnej 
analizy technologii koncentrowało się na sprawdzeniu, czy przyjęte w fazie I założenia 
i oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte. Autorka porównała założenia przedstawione 
w I fazie PAT z uzyskanymi rezultatami. Wyniki porównania zostały przedstawione  
w tabeli 5.5.  
 
TABELA 5.5. Porównanie oczekiwań i założeń badań z osiągniętymi rezultatami 

Oczekiwania i założenia Osiągnięcia 

Przedmiot analizy 

Technologie nawierzchni drogowych  
w Polsce o największym potencjale rozwoju 

Mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym, 
mieszanki mineralno-asfaltowe porowate, nawierzchnie  
„perpetual”, beton cementowy tradycyjny, lepiszcza  
ze zwiększoną zawartością elastomeru 

Cel 

Wyznaczenie perspektyw rozwoju  
technologii nawierzchni drogowych  
w Polsce o największym potencjale rozwoju 

Wyznaczenie perspektyw rozwoju pięciu priorytetowych  
technologii nawierzchni drogowych w Polsce: mieszanki  
mineralno-asfaltowe z lepiszczem gumowo-asfaltowym,  
mieszanki mineralno-asfaltowe porowate, nawierzchnie  
„perpetual”, beton cementowy tradycyjny, lepiszcza  
ze zwiększoną zawartością elastomeru 

Horyzont czasowy 

Trzy perspektywy czasowe: (1) do 2020;  
(2) 2021–2030; (3) po 2030 roku 

Trzy perspektywy czasowe: (1) do 2020; (2) 2021–2030;  
(3) po 2030 roku 

Oczekiwane efekty 

Portfolio technologii nawierzchni drogowych  
w Polsce o największym potencjale rozwoju  
oraz prezentacja ich rozwoju 

Portfolio w postaci kart technologii: mieszanek mineralno- 
-asfaltowych z lepiszczem gumowo-asfaltowym, mieszanek  
mineralno-asfaltowych porowatych, nawierzchni „perpetual”,  
betonu cementowego tradycyjnego, lepiszczy ze zwiększoną  
zawartością elastomeru 
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Oczekiwania i założenia Osiągnięcia 

Forma prezentacji 

Czytelna forma graficzna 
Przedstawienie pięciu marszrut rozwoju priorytetowych  
technologii oraz marszruty zbiorowej 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Analiza tabeli 5.5 pozwala wnioskować, że wszystkie rezultaty badania są zgodne 
z oczekiwanymi założeniami. Stosując metodykę prospektywnej analizy technologii,  
zidentyfikowano (faza I), szczegółowo przeanalizowano (faza II, faza III), wyznaczono  
i przedstawiono w czytelnej formie rozwój priorytetowych technologii nawierzchni dro-
gowych w Polsce. Należy zatem stwierdzić, że zasadniczy cel badania został osiągnięty.  
 
 



 
 
 

PODSUMOWANIE  
 
 
 
 
 
Dzięki prospektywnej analizie technologii możliwe jest wyłonienie, szczegółowe zbada-
nie, ocenienie, zaprezentowanie obecnego stanu, a także przewidywanie przyszłości 
priorytetowych – o największym potencjale rozwoju – technologii. Stosując PAT, 
można również zbudować ich portfolia. Prospektywna analiza technologii pozwala 
także wyróżnić czynniki sprzyjające ich rozwojowi, zbadać ich wpływ na otoczenie, jak 
też umożliwia przewidywanie ich rozwoju w przyszłości. Istotną zaletą tej koncepcji jest 
rozpatrywanie technologii w różnych perspektywach czasowych: do 5 lat, od 5 do 10 lat 
oraz powyżej 10 lat. Zatem PAT może być podstawą podejmowania decyzji w zakresie 
wyboru technologii o największym potencjale rozwoju.  

Podjęta w monografii problematyka prospektywnej analizy technologii stanowiła 
duże wyzwanie badawcze, zarówno ze względu na próbę innowacyjnego ujęcia tematu, 
jak też panujący chaos pojęciowy i metodologiczny oraz niedostateczną teoretyczną 
podstawę w literaturze przedmiotu i w praktyce budowy metodyk badawczych PAT.  

Cały proces opracowania metodyki prospektywnej analizy technologii przebiegał  
w dziewięciu głównych etapach, polegających na: zdefiniowaniu i określeniu zakresu 
PAT; identyfikacji metod o potencjale stosowania w PAT; wstępnej analizie i selekcji 
metod; eksperckiej ocenie metod; klasyfikacji metod; graficznej ocenie spójności klas 
metod; wyodrębnieniu faz prospektywnej analizy technologii; doborze metod badaw-
czych do faz PAT; podaniu przykładu zastosowania PAT. Schemat ogólnego procesu 
badawczego, mającego na celu opracowanie metodyki PAT, przedstawiono na rysunku 6.1.  
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RYSUNEK 6.1. Schemat ogólnego procesu badawczego mającego na celu opracowanie metodyki PAT 
Źródło: opracowanie własne.  

ETAP II:  
Identyfikacja metod  

o potencjale wykorzystania w PAT 

ETAP III:  
Wstępna analiza i selekcja metod 

ETAP V:  
Klasyfikacja metod 

Katalog  
195 metod

Katalog  
90 metod

ETAP IV: 
Ekspercka ocena metod 

 

Narzędzie: metoda Delphi 
Kryterium: funkcja informacyjna  
prospektywnej analizy technologii 

Narzędzia:  
(1) taksonomiczna metoda aglomera-
cyjna – metoda Warda 
(2) sztuczne sieci neuronowe Kohonena

ETAP VI:  
Identyfikacja dominujących funkcji  

realizowanych przez metody z danej klasy

Klastry metod 

ETAP I:  
Zdefiniowanie  

i określenie zakresu PAT 
– struktura PAT 
– definicja PAT 

Przegląd i krytyczna analiza literatury 
przedmiotu z zakresu prognozowania, 
foresightu, oceny technologii 

 Baza Web of Science, IEEE, SCOPUS 
 Strony internetowe związane z PAT, 

foresightem, TA i prognozowaniem 

Kryterium: użyteczność metod

Macierz ocen  
metod PAT 

Narzędzie: metoda graficznej  
prezentacji struktury danych (RGM) 

Cechy i nazwy 
klastrów

 ETAP VII:  
Wyodrębnianie faz prospektywnej  

analizy technologii 

ETAP VIII:  
Dobór klas metod badawczych do faz PAT

Macierz potencjału 
zastosowania  

metod w fazach PAT 

Charakterystyka 
faz PAT

 Proces: prognostyczny, foresightu 
i  oceny technologii 

 Funkcje informacyjne PAT 

Graficzne prezentacje potencjału  
wykorzystania metod z poszczególnych 
klas w fazach PAT 

ETAP IX:  
Przykład zastosowania PAT 

Wnioski  
i rekomendacje

Metodyka badawcza  
prospektywnej analizy  

technologii  
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W pierwszym etapie projektowania metodyki PAT, na podstawie przeglądu i kry-
tycznej analizy literatury z zakresu prognozowania, foresightu i oceny technologii, zde-
finiowano prospektywną analizę technologii, a także przedstawiono jej zakres. Na pod-
stawie obserwacji bezpośredniej oraz przeglądu baz zagranicznych czasopism: Web  
of Science, IEEE Xplore i Scopus zidentyfikowano 195 metod o potencjale ich zastoso-
wania w analizie. W etapie trzecim metody te zostały poddane wstępnej analizie i se-
lekcji. Jako kryterium oceny przyjęto użyteczność metod, określaną przez: dostępność 
informacji, materiałów na temat stosowania metody; potencjał metody do współdziała-
nia/kombinacji z innymi metodami; interpretowalność otrzymanych wyników; dostęp-
ność narzędzi (programów komputerowych) ułatwiających zastosowanie metody; sto-
sowalność danej metody do analizy technologii (bez względu na rodzaj technologii); 
adekwatność wyników do celu analizy technologii. Do dalszej analizy wybrano 90 metod 
o potencjale stosowania w nurcie technologicznym prospektywnej analizy technologii. 
W etapie czwartym zidentyfikowane metody zostały ocenione przez grono ekspertów. 
Za kryterium oceny przyjęto funkcje informacyjne prospektywnej analizy technologii. 
Eksperci ocenili, w jakim stopniu dana metoda wypełnia funkcję PAT. Ocena metod zo-
stała przeprowadzona z zastosowaniem metody Delphi, która jest pewnego rodzaju od-
mianą komunikacji grupowej, umożliwiającą rzetelne badanie poglądów i wytwarzanie 
odpowiednich informacji, które umożliwią podjęcie decyzji w danej dziedzinie. Rezulta-
tem prac w ramach etapu czwartego było opracowanie macierzy oceny metod, której 
wiersze stanowiły metody, a kolumny poszczególne funkcje informacyjne PAT. Oce-
nione przez ekspertów metody – w ramach etapu piątego – zostały pogrupowane  
w klasy. Początkowo zastosowano jedną z bardziej popularnych metod klasyfikacji  
– taksonomiczną metodę Warda. Jednak nie wszystkie uzyskane klasy były spójne me-
rytorycznie, dlatego też metoda ta posłużyła tylko do wyłonienia liczby klas (skupień). 
Natomiast do wyznaczenia metod w poszczególnych klasach zastosowano samou-
czące się sztuczne sieci neuronowe Kohonena. Efektem etapu piątego było uzyskanie 
7 klas metod. Szósty etap polegał na identyfikacji dominujących funkcji realizowanych 
przez metody z danej klasy. W tym celu zastosowano metodę graficznej analizy danych 
(RGM), która umożliwiła przeanalizowanie struktury klas metod uzyskanych za pomocą 
samouczących się sztucznych sieci neuronowych Kohonena. Odwzorowanie graficzne 
umożliwiło zaobserwowanie relacji między metodami a realizowanymi przez nie funk-
cjami. Pozwoliło również zbadać, na ile metody zgrupowane w jednej klasie w podobny 
sposób realizują funkcję PAT. Ostatecznie zastosowanie RGM ułatwiło również wyłonie-
nie cech wyróżniających daną klasę i nadanie autorskich nazw poszczególnym klasom  
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(I – akumulacyjna, II – kreacyjna, III – retrospekcyjna, IV – eksploracyjna, V – kwantyfi-
kacyjna, VI – typująca, VII – projekcyjna). Etap siódmy koncentrował się na wyodręb-
nieniu faz prospektywnej analizy technologii. Fazy zostały wyłonione między innymi na 
podstawie dotychczasowych badań, z uwzględnieniem procesu badawczego progno-
stycznego, foresightu oraz procesu badawczego oceny technologii, a także funkcji in-
formacyjnych PAT. Efektem prac w ramach etapu siódmego było wyłonienie i scharak-
teryzowanie następujących pięciu faz prospektywnej analizy technologii: koncepcji, 
skanowania, zrozumienia, antycypacji oraz konkluzji. Siódmy etap projektowania meto-
dyki prospektywnej analizy technologii polegał na przyporządkowaniu wyłonionych klas 
metod do poszczególnych faz prospektywnej analizy technologii. Efektem tych prac 
było opracowanie macierzy potencjału zastosowania metod w fazach PAT, a także wy-
łonienie metod o szczególnym potencjale zastosowania w danej fazie oraz przygotowa-
nie schematu metodyki badawczej prospektywnej analizy technologii. Ósmy etap badań 
koncentrował się na zastosowaniu opracowanej metodyki do analizy przykładowych 
technologii – technologii nawierzchni drogowych w Polsce. Stosując PAT, początkowo 
zidentyfikowano technologie o największym potencjale rozwoju, szczegółowo je przea-
nalizowano, zbadano i oceniono ich obecny stan oraz opracowano i zaprezentowano 
perspektywy ich rozwoju. Efektem tych prac były rekomendacje i wnioski wynikające  
z prospektywnej analizy technologii.  

Realizacja powyższych etapów badawczych pozwoliła na osiągnięcie zakładanych 
celów naukowych niniejszej monografii. Zrealizowano główny cel pracy, którym było 
opracowanie referencyjnej metodyki prospektywnej analizy technologii. Zapropono-
wany podział procesu badawczego PAT na fazy oraz przypisanie metod badawczych  
do poszczególnych faz jest wynikiem zarówno wnikliwych studiów literaturowych,  
jak i własnych doświadczeń badawczych autorki, co uprawomocnia określenie sugero-
wanej metodyki badawczej prospektywnej analizy technologii jako referencyjnej. Reali-
zacja celu głównego rozprawy wiązała się z osiągnięciem celów cząstkowych o charak-
terze poznawczym, metodologicznym oraz aplikacyjnym. W monografii przeprowa-
dzono krytyczną analizę dorobku naukowego z zakresu analizy technologii, a także do-
konano przeglądu metod zastosowanych do analizy technologii wraz z ich charaktery-
styką. Przeprowadzono również przegląd koncepcji pozwalających na przewidywanie 
rozwoju technologii oraz wyłoniono i oceniono metody o potencjale zastosowania  
w prospektywnej analizie technologii. Ponadto zidentyfikowano etapy prospektywnej 
analizy technologii i przyporządkowano je poszczególnym etapom klasy metod PAT. 
Przedstawiano także zastosowanie prospektywnej analizy technologii na przykładzie 
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wybranych technologii (technologii nawierzchni drogowych) i ostatecznie zaprezento-
wano ścieżki rozwoju wybranej technologii (marszruty rozwoju technologii nawierzchni 
drogowych).  

Opracowana referencyjna metodyka może stanowić pewien punkt odniesienia i po-
zwoli badaczom na skonfrontowanie swoich zamierzeń badawczych z uzasadnionym 
teoretycznie i zweryfikowanym praktycznie wzorcem postępowania. Może także pomóc 
uniknąć wielu błędów i przyczynić się do właściwego zaprojektowania i przeprowadze-
nia procesu prospektywnej analizy technologii. Metodyka ma walor uniwersalności, wy-
rażający się w możliwości adaptacji modelu do różnych rodzajów analizowanych tech-
nologii. Może być zastosowana przez przedsiębiorstwa produkcyjne do przygotowania 
produkcji w obszarze konstrukcyjnym, technologicznym oraz organizacyjnym. Narzę-
dzia PAT mogą być również przydatne na etapie planowania strategicznego, projekto-
wania produktu, czy też projektowania procesu i systemu wytwórczego. Metody pro-
spektywnej analizy technologii ułatwiają między innymi: (1) przewidywanie rozwoju wy-
robów, metod wytwarzania i zdolności produkcyjnych; (2) projektowanie wyrobów i me-
tod wytwarzania; (3) konstruowanie prototypów; (4) analizy techniczno-ekonomiczne. 

Podjęty temat ma charakter innowacyjny, dotychczas nie opisany w literaturze 
przedmiotu. Opracowana metodyka ma też walory aplikacyjne. Możliwości jej zastoso-
wania zostały zademonstrowane na przykładzie technologii nawierzchni drogowych  
w Polsce.  

Prospektywna analiza technologii jest niezwykle interesującym i obszernym pro-
blemem badawczym, jednak niniejsza praca nie wyczerpuje w pełni tego zagadnienia. 
W swojej monografii autorka podjęła głównie wątek metodologiczny. Kierunkiem  
badawczym, który należy podjąć w pierwszej kolejności, jest przede wszystkim dalsza 
weryfikacja opracowanej referencyjnej metodyki prospektywnej analizy technologii. 
Przydatne będzie również opracowanie procedur łączenia metod prospektywnej analizy 
technologii z poszczególnych klas.  
 



 
 
 

ANEKS 
 
 
 
 
 

Załącznik 1  
Przegląd metod o potencjale zastosowania  
w nurcie technologicznym PAT 
 
1. Analiza czynnikowa (factor analysis)224 
Stanowi zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na badanie wzajemnych relacji między 
dużą liczbą zmiennych i wykrywanie ukrytych uwarunkowań, które wyjaśniają ich występowanie. Pozwala 
na redukcję ilości dostępnych informacji oraz łączenie podobnych do siebie informacji w grupy. Umożliwia 
wyodrębnienie podobieństwa między zmiennymi. Analiza czynnikowa jest metodą badania struktury we-
wnętrznych zależności obserwacji wielowymiarowych. Każda zmienna obserwowalna jest przedstawiana 
jako kombinacja liniowa pewnej liczby nieobserwowalnych zmiennych. Celem analizy czynnikowej jest zna-
lezienie takiego zbioru czynników wspólnych oraz określenie ich relacji ze zmiennymi obserwowalnymi,  
co pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między zmiennymi obserwowalnymi zależnych (nieskorelo-
wanych) czynników. Wyodrębnione czynniki mają inną interpretację merytoryczną, jednocześnie zachowu-
jąc znaczną część informacji zawartych w zmiennych pierwotnych. 

2. Analiza danych źródłowych (source data analysis)225 
Polega na zbieraniu i szczegółowym analizowaniu, zestawianiu, a także porównywaniu danych statystycznych 
pochodzących z różnych źródeł. Metoda ta bazuje na analizowaniu publikacji i opracowań literaturowych.  

                                                 
224  A. Czopek, Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych – analiza składowych głównych 

i analiza czynnikowa, [online], dostęp zdalny: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_ 
uploads/1_A.Czopek_Analiza_Porownawcza_Efektywnosci....pdf, [data wejścia: 19.02.2016]; Internetowy 
podręcznik statystyki, strona internetowa StatSoft Polska, [online], dostęp zdalny: http://www.statsoft.pl 
/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstfacan.html, [data 
wejścia: 19.02.2016]. 

225  A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medy-
cyny, t. II, StatSoft, Kraków, 2007; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem programu 
STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. III, StatSoft, Kraków 2007. 
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3. Analiza długofalowa (analysis of long – term)226  
Koncentruje się na badaniu długofalowych trendów rozwojowych występujących w gospodarce, technolo-
gii, społeczeństwie. W analizach długofalowych zaobserwowano, że przebieg tych fal dotyczących różnych 
gałęzi gospodarki wykazuje tendencję do pokrywania się ze sobą. Jedną z odmian analizy długofalowej są 
cykle koniunkturalne. Są one rodzajem wahań składających się z okresów ekspansji, występujących w tym 
samym czasie w wielu działaniach gospodarczych, oraz następujących po nich kryzysach i zastojach. Następ-
nie rozpoczyna się ożywienie aktywności ekonomicznej, będące najczęściej fazą ekspansji następnego cyklu.  

4. Analiza działań, analiza przez działanie (analysis of the action, action learning, analysis/research)227 
Metoda pracy zespołowej służąca rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu 
innowacji, koncertująca się na słuchaniu, zadawaniu pytań oraz dialogu, z wykorzystaniem wiedzy i umie-
jętności odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów z różnych branż. Stosowana jest do reinterpretacji 
znanych pojęć oraz stwarzania nowych pomysłów. Umożliwia zmianę perspektywy oraz wnosi przejrzy-
stość do omawianych kwestii. Może być stosowana do transferu wiedzy, wartości i doświadczeń osób, 
które pracują ze sobą, opierając się na tej metodzie. Może przyczyniać się do rozwiązywania problemów  
w następujących obszarach: poprawa jakości pracy zespołowej, zmiana strategii działania, ulepszenie  
obsługi klienta i systemów informatycznych, wprowadzanie nowego produktu/technologii na rynek, oży-
wienie współpracy z dotychczasowymi partnerami, rozwój nowych systemów oceny czy rozwiązywanie nie-
porozumień między działami przedsiębiorstwa.  

5. Analiza instytucjonalna (institutional analysis)228 
Polega na obserwowaniu i analizie otoczenia instytucjonalnego. Może być pomocna w badaniu rozwoju 
danej technologii, ocenie wpływu bodźców (społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych)  
na rozwój technologii oraz w ocenie i monitorowaniu wpływu technologii na otoczenie i otoczenia na tech-
nologię. Szczególnie przydatna jest we wstępnej fazie wdrażania technologii – na etapie planowania dzia-
łań lub projektów badawczych związanych z analizowaną technologią. Pozwala na utworzenie bazy, która 
może być stosowana do monitorowania, przeglądu, dokonywania zmian i oceny podczas całego okresu 

                                                 
226  J.D. Sterman, The economic long wave: theory and evidence, working paper, System Dynamics Group, 

Sloan Schoolof Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1985; R. Barczyk i in., 
Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006; H. Pała-
szewski, Cykl koniunkturalny we współczesnym świecie, Gospodarowanie zasobami organizacji w warun-
kach zagrożeń otoczenia, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae 2009, 13 (1), s. 159–169. 

227  N.K. Davis, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 778; J.M. Ramos, Action Research as Foresight Methodology, Journal of Futures Studies 2002, 
7 (1), s. 1–24; A. Dulnik, Action learning: Budowanie zespołu, rozwój pracownika, wzmacnianie efektywno-
ści działań biznesowych, [online], dostęp zdalny: http://www.files.academyofbusiness.megiteam.pl/ 
ActionLearning-artykul.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 

228  H. Matsaert, Institutional Analysis in Natural Resources Research, Natural Resources Institute, Greenwich 
2002; M. Bergmann, Tanio, skutecznie, bezpiecznie? Nowa analiza instytucjonalna i jej wizja instytucji 
społecznej, Dialogi Polityczne 2005, Varia, 5–6, s. 151–159; B. Behera, S. Engel, Institutional analysis  
of evolution of joint forest management in India: A new institutional economics approach, Forest Policy 
and Economics 2006, 8, s. 350–362. 
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życia technologii. Analiza instytucjonalna może służyć jako teoria wyjaśniająca mechanizmy funkcjonowa-
nia/wdrażania technologii, pozwala zrozumieć zjawiska w niej zachodzące oraz dające podstawy do prze-
kształcenia tego środowiska.  

6. Analiza interesariuszy (stakeholder analysis, citizen panel)229 
Najczęściej jest stosowana na etapie przygotowania strategii czy definiowania projektu w celu zrozumienia 
ich systemów wartości, interesów i potrzeb oraz określenia wpływu, jaki wywierają lub mogą wywierać  
na nie realizowane decyzje publiczne. Składa się z ośmiu etapów: planowania procesu, wyboru i określenia 
polityki, identyfikacji kluczowych interesariuszy, dostosowania narzędzi, gromadzenia i rejestrowania  
informacji, wypełniania tabeli z zainteresowanymi stronami, analizy tabeli interesariuszy oraz korzystania 
ze zgromadzonych informacji. Dzięki tej metodzie można wykorzystywać opinię osób zainteresowanych 
kształtowaniem się projektu/badań/analiz na wczesnym etapie, co poprawia jakość projektu oraz zapewnia 
wsparcie w jego realizacji, ułatwia również uzyskanie większej ilości środków.  

7. Analiza kosztów cyklu życia (Life Cycle Costing – LCC)230 
Zaliczana jest do metod oceny efektywności ekonomicznej technologii. Pozwala na szacowanie wszystkich 
kosztów związanych z cyklem życia produktu lub technologii, które dotyczą bezpośrednio jednego lub więk-
szej liczby decydentów w odniesieniu do cyklu życia (dostawca, producent, użytkownik/konsument, przed-
siębiorstwo utylizacji odpadów), z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na de-
cyzje podejmowane w przyszłości. 

8. Analiza kosztów i korzyści, analiza zysków i strat (cost – benefit analysis)231 
Sprowadza się najczęściej do porównania całkowitych przewidywanych kosztów z całkowitymi oczekiwa-
nymi korzyściami, wynikającymi z jednego lub kilku działań, w celu dokonania wyboru „optymalnej” lub 
„najkorzystniejszej” możliwości. Pozwala na ocenę efektywności inwestycji i projektów i bierze pod uwagę 
całość przewidywanych korzyści i kosztów, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (na przykład środo-
wiskowych, społecznych). Oprócz finansowych kosztów i korzyści wyrażonych przepływami pieniężnymi 
powinna dostarczać również informacji o aspektach oddziaływania technologii. Analiza jest przydatna 
przede wszystkim do podjęcia decyzji i regulacji o dużym wpływie na wydatki budżetowe oraz przy realizacji 
dużych programów krajowych lub regionalnych, które obejmują wiele mniejszych projektów.  

                                                 
229  K. Schmeer, Stakeholder Analysis Guidelines, [online], dostęp zdalny: http://www.eestum.eu/voorbeelden/ 

Stakeholders_analysis_guidelines.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]; L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 68. 
230  D. Burchart-Korol, M. Kruczek, K. Czaplicka-Kolarz, Wykorzystanie ekoefektywności w ocenie poziomu 

ekoinnowacyjności, [w:] R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo 
Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 286–287; J. Selech, P. Kurczewski, Metoda szacowania kosztu 
cyklu życia (LCC) i jej zastosowanie w dziedzinie budowy i eksploatacji obiektów technicznych, Inż. Ap. 
Chem. 2010, 49, 5, s. 105–106. 

231  K. Pylak, Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Warszawa 2009; Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, [online], dostęp zdalny: 
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/fundusze/Przewodnik_do_analizy_kosztow.pdf, [data 
wejścia: 19.02.2016]; Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, [online], 
dostęp zdalny: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/ wd4_cost_pl.pdf, 
[data wejścia: 19.02.2016]. 
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9. Analiza krzywej S (life cycle analysis S)232 
Pozwala zbadać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa w dziedzinie technologii, którą można mierzyć 
nowatorstwem jej stosowania (uzyskiwanymi parametrami technicznymi). Znajomość cyklu życia techno-
logii ułatwia zaprojektowanie optymalnej strategii technologicznej. Polega to na takim zaplanowaniu cyklu 
inwestycyjnego w przedsiębiorstwie, aby mieć technologię kluczową, czyli młodą lub dojrzałą, ale jedno-
cześnie inwestować część zysku w rozwój technologii eksperymentalnych i do końca stosować technologie 
bazowe.  
Cykl życia produktu i technologii jest techniką analizy strategicznej, umożliwiającą stosowanie metod port-
felowych, analizę kluczowych czynników sukcesu, badanie przepływów pieniężnych oraz mocnych i sła-
bych stron przedsiębiorstwa. Jest to narzędzie analityczne, pozwalające na zbadanie wieku rynkowego 
każdego produktu przedsiębiorstwa lub każdej stosowanej w nim technologii i w konsekwencji na racjo-
nalne zaplanowanie portfela produkcji oraz kosztów związanych z wprowadzeniem i kreowaniem nowych 
wyrobów i technologii. Cykl życia technologii składa się z czterech głównych faz: fazy narodzin, fazy roz-
woju, fazy dojrzałości oraz fazy schyłku. Poszczególne etapy cyklu życia technologii są w podobny sposób 
określane w aspekcie rynkowego cyklu życia produktu. 

10. Analiza megatrendów (megatrend analysis)233 
Polega na wykrywaniu, charakterystyce i analizie ważnych tendencji rozwojowych (utrzymujących się przez 
dłuższy czas) w badanych obszarach o zasięgu globalnym oraz ich wpływie na społeczeństwo. Megatrendy 
to wszelkie zjawiska charakteryzujące się dużą siłą oddziaływania na środowisko człowieka i jego otocze-
nie (w tym na gospodarkę, relacje społeczne, instytucje i środowisko naturalne), występujące w długim 
okresie. Zjawiska te powinny charakteryzować się dużym prawdopodobieństwem wystąpienia, lecz jedno-
cześnie dopuszcza się możliwość ich korekty w wyniku działania innych podobnych sił. Informacje uzyski-
wane na podstawie analizy megatrendu mogą być przydatne w wielu sferach działalności, na przykład  
w projektowaniu produktów i produkcji.  

11.  Analiza morfologiczna (morphologic analysis)234 
Jest to logiczno-analityczna metoda poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów drogą sys-
tematycznej analizy wszystkich możliwych rozwiązań. Metoda rygorystycznej strukturyzacji i badania wła-
ściwości wewnętrznych natury niewymiernych zespołów problemowych, które zawierają dowolną liczbę 
zróżnicowanych parametrów. Podejście zaczyna się od identyfikacji i definiowania wymiarów (lub parame-
trów) kompleksu problemów, które należy zbadać i przypisania każdej z nich szeregu istotnych wartości 

                                                 
232  G. Gierszewska, M. Romanowska,  op. cit., s. 165–170; Wykorzystanie krzywej wzrostu logistycznego 

(krzywa S) do przygotowania analizy foresight w projekcie „Quality of life”, [online], dostęp zdalny: 
http://www.qol.ue.wroc.pl/p/Wyniki_projektu/Krzywa_S/Krzywa-S.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 

233  M.A. O’ner i in., Megatrends as perceived in Turkey in comparison to Austria and Germany, Technological 
Forecasting and Social Change 2007, 74, s. 538–557; K. Prandecki, Rola megatrendów w przewidywaniu 
przyszłości, Przyszłość Świat – Europa – Polska 2012, 2, s. 75–94. 

234  K. Tomczak-Horyń, R. Knosala, Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie prak-
tycznym, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Za-
rządzania Produkcją, Opole 2013, s. 258; T. Ritchey, General Morphological Analysis. A general method 
for non-quantified modeling, 16th EURO Conference on Operational Analysis, Brussels 1998; L. Geor-
ghiou i in. (red.),  op. cit., p. 58; J.D. Antoszkiewicz, Innowacje w firmie, praktyczne metody wprowadzania 
zmian, Warsztaty Menedżerskie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2008, s. 106. 
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lub warunków. Następnie buduje się morphological box przez ustawienie parametrów w stosunku do siebie 
w przestrzeni wielowymiarowej. Każda komórka przestrzeni parametrów zawiera jedną określoną wartość 
lub warunek z każdego parametru, a tym samym wyznacza określony stan lub konfigurację złożonego pro-
blemu. Chodzi tu o zbadanie wszystkich konfiguracji w danej dziedzinie w celu ustalenia, które z nich są 
możliwe i opłacalne. W ten sposób można wyróżnić przestrzenne rozwiązania. Analiza morfologiczna sto-
sowana jest zwłaszcza w celu wymyślenia nowego produktu bądź ulepszenia już istniejącego.  

12. Analiza patentowa (patent analysis)235 
Punktem wyjścia w analizie patentowej są informacje o patentach, a nie o publikacjach, jak w bibliometrii; 
główny akcent położony jest na technologie. Analiza patentowa pozwala między innymi na zbadanie: stanu 
techniki w określonej dziedzinie, zbadanie zdolności patentowej rozwiązań przeznaczonych do ochrony, 
zbadanie czystości patentowej rozwiązań wprowadzanych na rynek. Służy do ustalenia: kierunków rozwo-
jowych w określonej dziedzinie techniki; najbardziej nowoczesnych rozwiązań z uwzględnieniem zakresu 
ich ochrony patentowej; nowości danego rozwiązania lub jego części; technologii alternatywnych; wartości 
danej technologii, której zakup licencji lub praw wyłącznych został wzięty pod uwagę.  

13. Analiza pola sił – APS (force field analysis)236 
Jej celem jest określenie aspektów przeciwdziałających zaistnieniu pożądanej zmiany. Analiza pola sił jest 
techniką, która wykorzystuje twórcze myślenie zespołu do analizy czynników powstrzymujących zaistnie-
nie zmiany w organizacji na etapie projektowania zmiany, jak też podczas trudności w implementacji. Wy-
konana APS może być bazą do opracowania planu działań ograniczających ryzyko porażki we wdrożeniu 
zmiany. Metoda opiera się na teorii istnienia równowagi sił utrzymujących status quo.  

14. Analiza porównawcza według wzorca (benchmarking)237 
Polega na porównaniu cech organizacji, produktu, usługi, technologii z konkurentami wiodącymi w danej 
branży oraz kopiowaniu sprawdzonych wzorów. Benchmarking jest traktowany jako proces stosowany sys-
tematycznie. Konieczne jest stałe gromadzenie informacji i poszukiwanie lepszych rozwiązań. Najważniej-
sze jego cele to: lepsza identyfikacja procesów, porównywanie się z innymi, identyfikacja słabych i moc-
nych stron na tle wzorca, uczenie się od innych czy doskonalenie praktyki działania, rozwój umiejętności 
zarządczych, przezwyciężenie niechęci do pomysłów powstających poza jednostką będącą przedmiotem 
benchmarkingu, zwiększenie satysfakcji klientów oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. 

                                                 
235  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 64; A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Techniki zarządzania innowa-

cjami. Innowacje 2006, 27, brak paginacji; A. Zielińska-Jurek, Wykład z przedmiotu projekt technolo-
giczny. Wynalazki i patenty, [online], dostęp zdalny: http://www.technologia.gda.pl/dydaktyka/index/ 
p/pt_tos/pdf_z/zajecia_1_patenty_czesc_II.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 

236  Analiza pola sił, [online], dostęp zdalny: http://encyklopediacoachingu.pl/haslo256,analiza-pola-sil, 
[data wejścia: 19.02.2016]. 

237  J. Nazarko, K. Kuźmicz, E. Szubzda, J. Urban, Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania  
w szkolnictwie wyższym, [w:] J. Woźnicki (red.), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 40; Strona internetowa: Portalu Innowacji, 
[online], dostęp zdalny: http://www.pi.gov.pl/upload/dokumenty/innosupport/05-3_pl_k_gb.pdf, [data 
wejścia: 19.02.2016]. 
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15. Analiza potrzeb/wymagań (requirements analysis)238 
Proces zrozumienia potrzeb klientów i oczekiwań od proponowanego produktu. Wymagania te dotyczą 
sposobu zachowania lub opisu właściwości produktu (technologii), jego funkcji czy atrybutów. Analiza naj-
częściej jest stosowana w inżynierii systemów i inżynierii oprogramowania i obejmuje kompleksowe zada-
nie wywołania i dokumentowania wszystkich wymagań potencjalnych użytkowników, modelowanie i ana-
lizę tych wymagań oraz dokumentowanie ich jako podstawy do projektowania systemu. 

16. Analiza przyczyn i skutków wad (Failure Mode And Effects Analysis – FMEA)239 
Polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad 
produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i sys-
tematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub mini-
malizowanie ryzyka z nimi związanego. Dzięki metodzie FMEA możliwe jest ciągłe doskonalenie produk-
tów/procesów/technologii przez poddawanie ich kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników 
wprowadzanie nowych poprawek i rozwiązań, skuteczne eliminowanie źródła wad oraz dostarczanie no-
wych pomysłów, ulepszających właściwości wyrobu.  

17. Analiza retrospektywna (retrospective analysis)240 
W analizie retrospektywnej następuje ocena racjonalności minionych działań oraz weryfikacja słuszności 
podjętych wcześniej decyzji. Zbadany stan jest podstawą do podjęcia zamierzeń bieżących i przyszłościo-
wych. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej przyszłości. Powinna obejmować wszystkie  
obszary, które są przedmiotem badań (na przykład foresightowych). Może być przeprowadzana na podsta-
wie zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych. 

18. Analiza ryzyka (risk analysis)241 
Metoda, która może być przeprowadzana zarówno za pomocą podejść jakościowych, jak i ilościowych.  
Zazwyczaj początkowo identyfikowane są czynniki ryzyka. Później przeprowadzana jest analiza jakościowa 
– ocena poziomu ryzyka i analiza ilościowa – dotycząca przyszłych kosztów poniesionych na urzeczywist-
niające się czynniki ryzyka. Ostatni etap polega na tworzenie planów przeciwdziałania ryzyku. Celem ana-
lizy ryzyka jest między innymi: izolowanie i redukcja ryzyka do poziomu akceptowanego; ewentualne elimi-
nowanie ryzyka; przygotowanie alternatywnych planów działania; określenie rezerw czasowych i finanso-
wych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem.  

                                                 
238  A. Sobczak, Definiowanie wymagań dla systemów informatycznych typu egovernment, [online], dostęp 

zdalny: http://www.zsi.pwr.wroc.pl/zsi/index.php, [data wejścia: 19.02.2016]. 
239  A. Wolnowska, A. Rawska, Analiza ryzyka procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu metody FMEA,  

[w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania 
Produkcją, Opole 2010, s. 652.  

240  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa…; D.A. Gioia, K.G. Cor-
ley, T. Fabbi, Revising the past (while thinking in the future perfect tense), Journalof Organizational 
Change Management 2002, 15 (6), s. 622–634. 

241  P. Sienkiewicz, Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów, Biuletyn Naukowy Instytutu Tech-
nicznego Uzbrojenia w Zielonce 2005, 95, s. 9–18. 
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19. Analiza scjentometryczna (naukometria), (scientometrics)242 
Jedna z metod współczesnego naukoznawstwa, dotycząca szeroko pojętej nauki, a więc ludzi, rzeczy, pro-
cesów i zjawisk naukowych, w tym liczby publikacji, przyznanych stopni naukowych i nagród, placówek 
naukowych. Umożliwia ilościową ocenę różnych aspektów działalności naukowej, jej potencjału i rezulta-
tów w skali globalnej, a zwłaszcza dających się ująć liczbowo zjawisk związanych z organizacją nauki  
w poszczególnych krajach, jak na przykład: roczna liczba publikacji naukowej w danej dziedzinie, ich tak 
zwany impact factor, liczba cytowań i odwołań.  

20. Analiza skupień (cluster analysis)243 
Korzysta z kilku różnych algorytmów klasyfikacji. Jest narzędziem do eksploracyjnej analizy danych, której 
celem jest ułożenie obiektów w grupy w taki sposób, aby stopień powiązania obiektów z obiektami należą-
cymi do tej samej grupy był jak największy, a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy. Analiza sku-
pień jedynie wykrywa struktury w danych bez wyjaśniania, dlaczego one występują. Do jej zadań należy: 
znajdowanie jednorodnych podzbiorów w niejednorodnym zbiorze obiektów; wykrywanie braków zewnętrz-
nych kryteriów kategoryzacji obiektów; wykrywanie homogenicznych grup obiektów (analiza spoistości 
grup, identyfikacja obiektów nie należących do zbioru – outliers oraz badania porównawcze); ocena wy-
miarowości złożonego zjawiska (ustalenie zmiennych diagnostycznych – podział zmiennych na grupy  
i wybór z nich reprezentantów oraz redukcja przestrzeni cech – jako efekt uboczny).  

21. Analiza statystyczna (statistical analysis)244 
Polega przede wszystkim na wykrywaniu prawidłowości w badanych zjawiskach i ich interpretowaniu. 
Umożliwia rozpoznanie współwystępowania kategorii zmiennych lub obiektów. Jest to metoda opisowa  
i eksploracyjna, pozwalająca na identyfikację związków i prezentacji struktury danych, ułatwiająca wysu-
wanie hipotez, które następnie będą weryfikowane za pomocą bardziej formalnych technik w czasie dal-
szych etapów badania. Statystyczne analizy mogą być rozbite na pięć kategorii: opisanie natury danych  
do analizy; eksplorowanie relacji w danych, by podkreślić korelacje w populacji; budowanie modeli podsu-
mowujących zrozumienie dla danych odnoszących się do podsumowania relacji w populacji; ustalenie lub 
obalenie trafności modeli wyjaśniających; użycie analiz predykcyjnych, by ukazać scenariusze, które będą 
pomocną instrukcją dla przyszłych działań. 

22. Analiza STEEPVL (Social, Technological, Economic, Ecological, Political, Values, Legal Analysis)245 
Pozwala na analizę zewnętrznych czynników (społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicz-
nych, politycznych, wartości, prawnych) makrootoczenia wpływających na rozwój analizowanej technolo-
gii. Najczęściej jest stosowana do identyfikacji potencjalnych sił napędowych (driving forces) scenariuszy, 

                                                 
242  G. Racki, Naukometria, bibliometria, publikacje, cytowania, Gazeta Uniwersytetu Śląskiego 1999, 8 (64), 

brak paginacji; Internetowa encyklopedia PWN, [online], dostęp zdalny: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ 
naukometria;3946181.html, [data wejścia: 19.02.2016]. 

243  Internetowy podręcznik statystyki, strona internetowa StatSoft Polska, [online], dostęp zdalny: 
http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftext-
book%2Fstcluan.html, [data wejścia: 19.02.2016] 

244  Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych III, Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 
2008, s. 337–338. 

245  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 64; J. Nazarko, Z. Kędzior (red.),  op. cit., s. 11. 
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pozwala także wyłonić zdarzenia bezprecedensowe załamujące trendy. Wyniki metody mogą stanowić 
cenny materiał wejściowy, ułatwiający identyfikację szans i zagrożeń.  

23. Analiza strukturalna (structural analysis)246 
Umożliwia porządkowanie i analizowanie zbiorów obejmujących dużą liczbę zmiennych, które wzajemnie 
na siebie oddziałują. Pozwala określić wzajemne wpływy i zachodzące między zmiennymi relacje. Składa 
się z trzech zasadniczych etapów: doboru szerokiego wachlarza czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) 
będących w relacji z badanym systemem, ale pochodzących z różnych obszarów badawczych; opisu wza-
jemnych powiązań pomiędzy czynnikami, który pozwala na rekonstrukcję systemu oraz opis sieci relacji 
pomiędzy zmiennymi; identyfikację czynników kluczowych. Często stosowana jest do analizy i oceny natę-
żenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segmencie rynkowym. 

24. Analiza szeregów czasowych (timeseries analysis/indicators)247 
Jest to jedna z metod prognozowania ekonometrycznego mająca na celu wykrywanie natury zjawiska  
reprezentowanego przez sekwencję obserwacji, a także przewidywanie przyszłych wartości szeregu  
czasowego. Przy czym szereg czasowy jest rozumiany jako uporządkowany zbiór informacji statystycz-
nych charakteryzujących zmiany określonego poziomu zjawiska w czasie. W tej metodzie konieczne jest 
zidentyfikowanie i opisanie elementów szeregu czasowego. Raz ustalony wzorzec – model czasowy  
– może zostać zastosowany do innych danych. Modele czasowe stosowane są w prognozowaniu, gdy:  
badane zjawiska są zbyt złożone, aby można je było opisać i zrozumieć bez użycia modelu; w badaniu 
bardziej zależy na stwierdzeniu, co się zdarzy, bez wyjaśnienia, dlaczego tak się zdarzy; koszty zdobycia 
wiedzy o badanym zjawisku w inny sposób są bardzo wysokie.  

25. Analiza webometryczna (webometrics)248 
Stosowana do badania ilościowych i jakościowych aspektów generowania, organizacji i rozprzestrzeniania 
się elektronicznej informacji dostępnej głównie w zasobach internetowych. Umożliwia śledzenie nauko-
wych przedsięwzięć i powiązań w sposób szybszy i bardziej wnikliwy od tradycyjnych metod bibliometrycz-
nych. Webometria zajmuje się w szczególności: analizą zawartości stron WWW, blogów, tagów, portali spo-
łecznościowych, wikipedii; analizą struktury odniesień w sieci; analizą statystyk użytkowania oraz analizą 
technologii sieciowych.  
  

                                                 
246  J. Nazarko, J. Ejdys (red.),  op. cit., s. 21; J. Arcade i in., Structural analysis with the MICMAC method  

& Actors‘ strategy with Mactor method, AC/UNU Millennium Project Futures Research Methodology, Paris 
1994, s. 7. 

247  J. Nazarko (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 2. Prognozowanie na podstawie 
szeregów czasowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, s. 19; M. Cieślak (red.),  
op. cit., s. 65–66; Internetowy podręcznik statystyki, strona internetowa StatSoft Polska, [online], dostęp 
zdalny: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftext 
book%2Fsttimser.html, [data wejścia: 19.02.2016]. 

248  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
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26. Analiza wpływu trendu (trend impact analysis)249 
Polega na ekstrapolacji historycznego trendu w świetle oczekiwań dotyczących przyszłych wydarzeń. Po-
zwala na analizę określonego trendu w celu włączania i systematycznego badania skutków ewentualnych 
przyszłych zdarzeń, które mają znaczący wpływ na analizowaną technologię. Analiza wpływu trendu jest prze-
prowadzana w dwóch etapach: wyznaczania krzywej historycznych trendów do obliczenia trendów na przy-
szłość oraz badania opinii ekspertów w celu identyfikacji przyszłych zdarzeń, które występując, mogłyby spo-
wodować odchylenia od ekstrapolacji danych historycznych. Dla każdego z tych zdarzeń eksperci oceniają 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia, gęstość optyczną w funkcji czasu i jej przewidywany wpływ. 

27. Analiza wrażliwości (sensitivity analysis)250 
Polega na wyznaczaniu progu opłacalności danego przedsięwzięcia (na przykład wdrożenia technologii) 
przy zmieniającym się poziomie siły czynników na nie oddziałujących. Pozwala obliczyć graniczny poziom 
zastosowania poszczególnych czynników (cen, nakładów, inwestycji), które zapewniają osiągnięcie okre-
ślonego progu rentowności, wrażliwości zysku. Metoda ta jest jednym z narzędzi redukcji ryzyka decyzji 
podejmowanych w gospodarce rynkowej, zwłaszcza dotyczących zyskowności inwestowania. Głównym za-
daniem analizy wrażliwości jest obliczanie punktu zwrotnego, który oznacza zrównanie się kosztu sprze-
dawanego wyrobu z dochodami.  

28. Analiza zawartości (content analysis)251 
Polega na analizie wszelkich dostępnych informacji, przekazywanych zarówno w formie pisemnej (książki, 
prasa, dokumenty, strony internetowe), jak również wizyjno-dźwiękowej (radio, telewizja, Internet), poprzez 
zredukowanie zawartości całego tekstu do jego najważniejszych znaczeń: najczęściej pojawiających się 
słów, kluczowych wątków, przeważających form gramatycznych i semantycznych. Pozwala między innymi 
na zbadanie potrzeb, nawyków, poglądów i postaw różnych grup docelowych.  

29. Analiza zrównoważenia (sustainability analysis)252 
Polega na identyfikacji i analizie stopnia obecności lub braku czynników, które mogą wpłynąć pozytywnie 
lub negatywnie na perspektywy trwałego dostarczania korzyści z wdrożenia danego przedsięwzięcia  
(na przykład wdrożenia technologii). Zrównoważony rozwój może być definiowany jako zdolność przedsię-
wzięcia (technologii) do generowania korzyści w takich obszarach, jak: ochrona środowiska i racjonalna 
gospodarka zasobami naturalnymi; wzrost gospodarczy; rozwój społeczny. Podczas analizy przyjmuje się 
strategię zrównoważonego rozwoju, podczas której należy wskazać elementy zrównoważonego rozwoju, 
ocenić je i włączyć jeszcze na etapie projektowania i wdrażania przedsięwzięcia (technologii).  
  

                                                 
249  T.J. Gordon, Trend Impact Analysis, AC/UNU Millennium Projekt, 1994, [online], dostęp zdalny: 

http://www1.ximb.ac.in/users/fac/dpdash/dpdash.nsf/23e5e39594c064ee852564ae004fa010/2a7a6
240bcf05ebde5256906000a7322/$FILE/Trendimp.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 

250  W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 255; 
Internetowa encyklopedia zarządzania, [online], dostęp zdalny: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_ 
wra%C5%BCliwo%C5%9Bci, [data wejścia: 19.02.2016]. 

251  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
252  S. Bell, S. Morse, Sustainability Indicators: Measuring the Immeasurable?, Publisher Routledge, London 

2008, s. 147–157. 
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30. Analiza Kontrastowa Obiektów Technicznych – ANKOT253 
Nazwa metody to akronim pochodzący od pełnej rosyjskiej nazwy: Analiza Kontrastowa Obiektów Tech-
nicznych. Metoda polegająca na wymuszonym przeciwstawianiu sobie kolejnych obrazów, cech, aspektów, 
atrybutów opisujących analizowany obiekt (technologię). Powstała z potrzeb kontrastowania opisu obiektu 
w celu uzyskania informacji niezbędnych do pełnej i obiektywnej jego oceny, poszukiwania nowych pomy-
słów rozwiązywania oraz gromadzenia pełnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji. 
Służy także do wzbogacania, uporządkowania i usystematyzowania informacji przez przeciwstawienie 
cech, opisów i aspektów. Stosując tę metodę, można uzyskać pełną i obiektywną ocenę obiektu, bądź też 
wskazówki do poszukiwania nowych pomysłów lub rozwiązań.  

31. Badania zza biurka/badanie źródeł zastanych (desk research)254 
Umożliwia wstępną analizę i charakterystykę badanego obiektu (analizowanej technologii) na podstawie 
informacji już istniejących. Polega między innymi na wyszukaniu, zebraniu i analizie dostępnych danych 
wtórnych znajdujących się w takich źródłach, jak na przykład: literatura naukowa, publikacje, raporty, biu-
letyny, bazy danych, katalogi, dane statystyczne, publikacje portali internetowych. Możliwe jest również 
pozyskiwanie informacji przez profesjonalne blogi, czy też fora specjalistyczne. Zaletą metody jest szyb-
kość badań oraz ich niski koszt, pozwalające na uniknięcie czasochłonnego procesu wytwarzania danych. 
Wady to ograniczony dostęp do wielu danych oraz ich częsta dezaktualizacja.  

32. Barometr technologiczny (technology barometer)255 
Pozwala określić długoterminową ocenę zjawisk gospodarczych, przemysłowych i biznesowych, wskazuje 
na ich nasilenie i poziom. Bazuje najczęściej na badaniach kwestionariuszowych dotyczących strategii  
i wizji rozwojowych, określanych i podejmowanych przez głównych decydentów zajmujących się rozwojem 
ekonomicznym przedsiębiorstwa. Jej teoretyczne podstawy oparte są na ewolucji systemów ekonomicz-
nych, od rozwoju przemysłowego do społeczeństwa wiedzy. Barometr technologiczny jest pewnego ro-
dzaju społecznym wskaźnikiem opartym na środowisku innowacyjnym.  

33. Bibliometria (bibliometrics)256 
Umożliwia zbadanie stanu technologii za pomocą metod statystycznych i matematycznych stosowanych 
do analizy piśmiennictwa naukowego i dokumentów patentowych. Do przeprowadzania analiz bibliome-
trycznych często stosuje się takie wskaźniki, jak: liczba cytowań publikacji, impact factor (IF) czasopisma, 
Indeks Hirscha (h-index). Często stosowane jest też podejście mieszane, na przykład listę przynależnych 
do danego podmiotu nauki artykułów z czasopism uzupełnia się wskaźnikami ich cytowalności lub infor-
macją o ich obecności w bazach, indeksujących najważniejsze czasopisma naukowe danej dyscypliny. 
Może być ważnym uzupełnieniem analiz eksperckich. 
  

                                                 
253  J.D. Antoszkiewicz,  op. cit., s. 85–86. 
254  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 38. 
255  T. Loikkanen, T. Ahlqvist, P. Pellinen, The role of the technology barometer in assessing the performance 

of the national innovation system, Technological Forecasting and Social Change 2009, 76, s. 1177–1186. 
256  T.K. Klincewicz, M. Żemigała, M. Mijal, Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012, s. 7. 
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34. Burza mózgów (brainstorming)257 
Umożliwia zgromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów. W jej ramach są generowane nowe po-
mysły, oparte na skojarzeniach swobodnych, przez wzbudzanie w członkach zespołu potencjału twórczego 
oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej ich generacji. Metoda ta jest formą doskonalenia decyzji grupo-
wych przez zachęcanie do swobodnej wymiany poglądów oraz eliminowania krytycyzmu. W części końco-
wej pomysły wartościowe są szczegółowo analizowane. Zespół twórczy powinien składać się z około 10 
osób. Burzę mózgów stosuje się najczęściej w projektowaniu bądź modernizacji: organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, procesów, obiektów czy przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych. Może być sto-
sowana również do identyfikacji nowych technologii, wówczas w skład zespołu powinni wchodzić specjali-
ści z danego obszaru.  

35. Metoda delficka (Delphi)258 
Jest rodzajem badania eksperckiego, w którym opinie ekspertów traktowane są jako prawomocny wkład  
w formułowanie wspólnego sądu na temat przedmiotu badań. Stanowi odmianę komunikacji grupowej, 
umożliwiającą rozwiązywanie określonych zadań. Może być stosowana do rzetelnego badania poglądów  
i wytwarzania odpowiednich informacji, które umożliwią podjęcie decyzji w danej dziedzinie. Stosowana 
jest do przewidywania długoterminowych procesów lub zjawisk, o których wiedza jest niewystarczająca lub 
niepewna. Metoda ta eliminuje takie wady typowych dyskusji grupowych, jak: dominacja i wpływ liderów, 
presja grupy na członków dyskusji, niechęć do podważania wcześniej wyrażonych opinii w obecności in-
nych osób, komunikacja wykraczająca poza główny nurt badawczy. Metoda Delphi polega na co najmniej 
dwukrotnym ankietowaniu tej samej grupy ekspertów. W pierwszej rundzie eksperci uzupełniają kwestio-
nariusz, w którym przedstawiają swoje opinie na temat analizowanego problemu. W kolejnej rundzie ankie-
towania respondenci wypełniają ten sam kwestionariusz, przy czym mają możliwość zapoznania się z wy-
nikami prezentowanymi przez ogół ekspertów, uzyskanymi w rundzie I, i na tej podstawie mogą zrewidować 
swoje przewidywania na temat zjawiska objętego badaniem. Prezentowanie wyników pierwszej rundy jest 
cechą charakterystyczną metody delfickiej. 

36. Drzewa klasyfikacji (classification trees)259 
Metoda umożliwia podział próby statystycznej na klasy obserwacji o podobnych właściwościach. Polega 
na wyznaczeniu zasad decyzyjnych opisujących reguły przypisywania obiektów do wyróżnionych klas (za-
sady odwołują się do wartości atrybutów opisujących obiekty) oraz analizowaniu zbioru obiektów opisywa-
nych przez przyjęty zestaw atrybutów. Punktem wyjścia jest zbiór zawierający wszystkie analizowane 
obiekty. W trakcie analizy zbiór jest dzielony na określoną liczbę podzbiorów. W kolejnych krokach każdy  
z podzbiorów podlega dalszemu podziałowi; na końcu analizy każdy obiekt stanowi oddzielną klasę. 
  

                                                 
257  M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Pszeniczka, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Poznań 2001; J. Nazarko, J. Ejdys (red.),  op. cit., s. 18. 
258  T.J. Gordon, O. Helmer,  op. cit.; P. Radziszewski i in.,  op. cit., s. 162. 
259  K. Klincewicz, A. Manikowski,  op. cit., s. 103–104; Internetowy podręcznik statystyki, strona internetowa 

StatSoft Polska, [online], dostęp zdalny: http://www.statsoft.pl/textbook/stclatre.html, [data wejścia: 
19.02.2016]. 
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37. Drzewa odniesień (trees references)260 
Jest to metoda analityczna, w której początkowy obszerny temat jest dzielony na mniejsze subtematy, 
dzięki którym możliwe jest rozwiązanie badanych kwestii. Metoda, w której z góry postawiony przyszły 
problem/cel jest dzielony na czynniki bardziej szczegółowe. Wynikiem końcowym jest najczęściej forma 
graficzna w postaci drzewa/diagramu, w której korzeń lub korona drzewa symbolizują najwyższy w hierar-
chii problem do rozwiązania, a gałęzie i liście odnoszą się do szczegółowych sposobów/podejść w rozwią-
zaniu zagadnienia. 

38. Drzewa probabilistyczne (stochastyczne)261 
Metoda graficzna wywodząca się z rachunku prawdopodobieństwa. Umożliwia przedstawienie w formie 
graficznej przestrzeni probabilistycznej, opisującej przebieg wieloetapowego procesu. Efektem badań jest 
graf w postaci swoistego drzewa. Wierzchołki reprezentują stany (wartości przypisane do badanego 
obiektu), krawędzie (gałęzie) i liczby przy nich odzwierciedlają drogę przejścia z jednego stanu do drugiego. 
Drzewa prawdopodobieństw są często stosowane przy zarządzaniu ryzykiem. Wynikiem końcowym są 
prawdopodobieństwa zajścia badanych zdarzeń, w zależności od drogi poprzez wybrane gałęzie.  

39. Dyfuzja technologii, analiza substytucji technologicznej (diffusion of technology, technological sub-
stitution analysis)262 

Obejmuje analizę możliwości zastąpienia danej technologii przez inną. Umożliwia zastępowanie (przesu-
nięcie) starych technologii przez technologie nowe. Może być pomocna w kreowaniu wizji rozwoju nowych 
technologii z jednoczesnym ustaleniem prognozy zaniku technologii starych. W większości przypadków 
występują modele substytucji multitechnologicznej, opartej na konkurencji więcej niż dwóch technologii. 
Wówczas zmiana udziału pojedynczej technologii w czasie ma kształt krzywej dzwonowej.  

40. Dyskontowe metody oceny opłacalności przedsięwzięć 263 
Umożliwia dokonanie oceny efektywności finansowej technologii. Jedną z najbardziej popularnych jest 
wartość zaktualizowana netto (Net Present Value – NPV). Obliczanie wartości bieżącej netto w odniesieniu 
do technologii polega na zsumowaniu wszystkich korzyści netto (przepływów pieniężnych netto) osiąga-
nych w całym ekonomicznym cyklu życia technologii, które przed sumowaniem się dyskontuje, czyli spro-
wadza do jednego momentu czasowego w celu ujednolicenia ich wartości pieniężnej. 
  

                                                 
260  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
261  A. Gębura, Matematyka, fizyka, astronomia, tablice, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

2004, s. 101; P. Bishop, A. Hines, T. Collins, The current state of scenario development: an overview  
of techniques, Foresight 2007, 9 (1), s. 13. 

262  W. Kwaśnicki, Wielotypowe procesy substytucji technologicznej, [online], dostęp zdalny:  
http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/WielotypowaSubstA99.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]. 

263  M. Kleiber (red.), Ekoefektywność technologii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 
Radom 2011, s. 87; J. Baran i in., Problematyka oceny efektywności ekonomicznej wybranych technologii 
energetycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe GiG Górnictwo i Środowisko 2011,  
2, s. 7. 
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41. Dzikie karty (wild cards)264 
Dzikie karty to trudne do przewidzenia, zaskakujące wydarzenia charakteryzujące się niskim prawdopodo-
bieństwem wystąpienia i dużą siłą oddziaływania. Mogą być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących działań wyprzedzających w celu zwiększenia zdolności grup społecznych w dostosowaniu  
do niespodzianek środowiskowych, biznesowych, technologicznych. Są zazwyczaj poprzedzone tak zwa-
nymi słabymi sygnałami (weak signals). Dzikie karty w tradycyjnym ujęciu to zdarzenia uzależnione od nie-
ograniczonej ludzkiej wyobraźni, które z założenia są mało prawdopodobne (lecz nie całkowicie niemoż-
liwe), ale jeżeli wystąpią, to mają bardzo istotne, nagłe konsekwencje stanowiące punkt zwrotny w rozwoju 
pewnej tendencji (ekonomicznej, społecznej, technologicznej).  

42. Ekstrapolacja trendów (trend extrapolation)265 
Wykorzystuje dane (na przykład wielkość populacji, rozwój gospodarczy, postawy społeczne) z przeszłości 
oraz teraźniejszości w celu określenia rozwoju danego zjawiska w przyszłości, zakładając, że przyszłość 
będzie swego rodzaju kontynuacją dotychczasowego stanu. Trend wyraża długookresową skłonność  
do monotonicznych (jednokierunkowych) zmian analizowanej zmiennej. Trend jest wynikiem trwałego od-
działywania na dane zjawisko gospodarcze ustalonej kompozycji czynników, zarówno o charakterze obiek-
tywnym, jak i subiektywnym. 

43. Funkcja produkcji266 
Pozwala określić relacje między nakładami czynników produkcji w pewnym procesie a ilością lub wartością 
wytworzonego produktu, przy czym określenie nakładów w procesie produkcyjnym bywa czasem zawężane 
do pracy żywej i uprzedmiotowionej. Funkcja produkcji wyraża relacje nie tylko między wielkością wyniku 
i nakładów niezbędnych do jego osiągnięcia, ale również przedstawia związki między samymi nakładami. 
Funkcja produkcji pozwala również mierzyć relacje o charakterze techniczno-organizacyjnym, zachodzące 
między nakładami czynników produkcji a wytworzonym lub potencjalnym produktem. 
  

                                                 
264  J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 45; A. Kononiuk, Metoda scenariuszowa w antycypo-

waniu przyszłości (na przykładzie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”), rozprawa doktorska 
napisana pod kierunkiem prof. J. Nazarko, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 239, niepubli-
kowana; A. Magruk, Słabe sygnały i dzikie karty – innowacyjne metody antycypacyjne, Ekonomia i Zarzą-
dzanie 2010, 2 (4), s. 130. 

265  J. Nazarko (red.), E. Chodakowska, A. Jurczuk. K. Halicka, Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, cz. 4. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu, Wydawnictwo Politechniki Biało-
stockiej, Białystok 2016 (w druku), s. 3. 

266  P. Adamczyk, Substytucyjność czynników produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce, Zeszyty Naukowe 
SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009, 79, s. 2009, s. 112; J.J. Sztaudynger, 
Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 18. 
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44. Kluczowe technologie (key technologies)267 
Polega na ocenie znaczenia konkretnej technologii na podstawie ustalonych kryteriów. Badane technolo-
gie, w celu wyłonienia technologii kluczowych, można poddać na przykład rankingowi pod względem atrak-
cyjności, wykonalności, znaczenia dla polityki, czy też odtwarzalności osiągniętych rezultatów (na podsta-
wie liczbowego wartościowania). Metoda kluczowych technologii powinna umożliwiać wskazanie konkret-
nych technologii, które w najbliższej przyszłości będą przełomowe dla gospodarki państwa, regionu, przed-
siębiorstwa, a tym samym określenia, w jakim kierunku powinny być wydawane środki finansowe na B+R.  

45. Koło przyszłości (futures wheel)268 
Polega na graficznym zobrazowaniu bezpośredniej lub pośredniej przyszłości oraz związanych z nią zmian 
i trendów w wybranych obszarach. Początkowo umieszczany jest na środku schematu analizowany obiekt 
(technologia). Podstawowe skutki i konsekwencje są umieszczone w kręgach blisko środka rysunku.  
Im skutki są mniej znaczące, tym ich położenie jest bardziej marginalne. Metoda pozwala na poszukiwanie 
konsekwencji dzisiejszych decyzji. Dzięki niej możliwe jest odkrycie niezwiązanych z pozoru zmian wyni-
kających z konkretnego wydarzenia w przyszłości. Metoda pomaga w antycypowaniu przyszłości przez 
transformację prostej z pozoru teraźniejszości w złożoną, ale zrozumiałą na wielu poziomach przyszłość, 
która ma na celu identyfikację drugorzędnych i trzeciorzędnych skutków tendencji i zdarzeń.  

46. Korelacje (correlations)269 
Celem metody jest zbadanie, czy między dwiema analizowanymi zmiennymi zachodzi zależność, jaka jest 
ich siła, jaką przyjmują postać i kierunek. Analiza korelacji nie bada związku przyczynowo-skutkowego,  
ale związek/współwystępowanie dwóch zmiennych. Najczęściej analiza korelacji przeprowadzona jest  
w trzech etapach: sprawdzanie, czy występuje zależność i czy jest ona istotna statystycznie; określenie 
kierunku zależności; określenie siły zależności. Wyniki analizy korelacji graficznie prezentuje się na tak 
zwanym wykresie rozrzutu. 

47. Krzyżowa analiza wpływów (cross – impact analysis)270 
Pozwala na przewidywanie prawdopodobieństwa zajścia przyszłych stanów analizowanych systemów  
na podstawie zidentyfikowanych wzajemnych oddziaływań pomiędzy zmiennymi (siłami, trendami, zdarze-
niami) występującymi w badanych układach. Wykryte interakcje decydują o klasyfikacji zmiennych według 
charakteru i siły ich współoddziaływania wewnątrz rozpatrywanego systemu. Określony rozkład zmien-
nych, zidentyfikowany w danym polu badawczym, może być podstawą do sądów o przyszłych kierunkach 
jego rozwoju. Analizując wzajemne oddziaływania pomiędzy zmiennymi, uwzględnia się: kierunek oddzia-
ływań: stymulacyjny, inhibicyjny, neutralny; intensywność – natężenie wpływu w ustalonej skali; czas,  
po upływie którego ujawni się wpływ rozważanego zdarzenia na zdarzenie współzależne. Metoda ta prowa-
dzi do generowania alternatywnych wizji przyszłości, które w połączeniu z ocenami ekspertów i omówie-
niem zakładanych przyszłych zdarzeń ułatwiają formułowanie scenariuszy. Krzyżowa analiza wpływów 
może być doskonałym narzędziem dla uwzględnienia wzajemnego oddziaływania na siebie na przykład 

                                                 
267  J. Nazarko, J. Ejdys (red.),  op. cit., s. 22; K. Czaplicka-Kolarz (red.), Scenariusze rozwoju technologicz-

nego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007. 

268  S. Inayatullah, Six pillars: futures thinking for trans forming, Foresight 2008, 10 (1), s. 4–21. 
269  J. Nazarko (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1…, s. 41–42. 
270  M. Cieślak (red.),  op. cit., s.165; A.T. Roper i in.,  op. cit. s. 28.  
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różnych sektorów przemysłowych i czynników kluczowych. Może być także stosowana jako narzędzie  
do identyfikacji wpływu rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz technologicznego jednego obszaru na drugi.  

48. Listy rankingowe/prioryteryzacja (ranking lists/prioritisation)271 
Metoda ta polega na uszeregowaniu rozpatrywanych technologii na bazie zestawu zdefiniowanych kryte-
riów. Najczęściej składa się kilku następujących etapów: ustalenie technologii, które mają zostać poddane 
procesowi prioryteryzacji; ustalenie kryteriów i skali wag; wyznaczenie grupy ekspertów szacujących oraz 
oceniających technologie; przetworzenie i przedstawienie listy rankingowej; identyfikacja najważniejszych 
elementów (trendów, strategii, polityk). Metoda jest zazwyczaj przeprowadzana przez ekspertów w danej 
dziedzinie.  

49. Makrohistoria (macrohistory)272 
Metoda ta stanowi rodzaj studiów przestrzenno-czasowych, obejmujących historię systemów społecznych. 
Badania dotyczą dokonanych w przeszłości zmian w prawie, wyznawanych wzorcach, metodach, posta-
wach zarówno w kontekście regionalnym, jak i globalnym. W metodzie wykorzystuje się szczegółowe dane 
historyczne dotyczące wielkich teorii (na przykład naukowych) i związanych z nimi zmian, jakie dokonały 
się zarówno na jednostkach, społecznościach, jak i całych cywilizacjach. Metoda zalicza się do nauk dia-
chronicznych (badających następstwo procesów lub zjawisk w czasie) oraz nomotetycznych (zajmujących 
się formułowaniem praw nauki). Ogólny szkic przeszłych zdarzeń, opisujący przyczyny i mechanizmy hi-
storycznych zmian, pozwala zrozumieć potencjalną strukturę przyszłości. 

50. Manoa273 
Metoda jest połączeniem różnych technik dotyczących badań przyszłości w celu eksploracji implikacji i/lub 
wzajemnego połączenia zidentyfikowanych trendów. Może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy sposób 
polega na odkryciu implikacji każdego ze zidentyfikowanych trendów za pomocą metody „koło przyszło-
ści”. Drugie podejście polega na odkryciu wzajemnych interakcji pomiędzy trendami za pomocą krzyżowej 
analizy wpływów. Na podstawie tych wyników pojedynczy eksperci proszeni są o odpowiedzi na specy-
ficzne pytania dotyczące przyszłości bądź proszeni o napisanie kompletnego scenariusza. 

51. Mapowanie technologii (technology mapping)274 
Metoda ta polega na identyfikacji, kategoryzacji, klasyfikacji, lokalizacji przestrzennej technologii przy rów-
noczesnym uwzględnieniu sieci powiązań z nią związanych. Za mapowanie technologii często przyjmuje 
się szczegółowy przegląd technologii wybranych w ramach analiz technologii. Mapy powinny obejmować 
reprezentację wiedzy, zasobów danej technologii na terenie objętym badaniem i informacje o ewentualnych 
powiązaniach pomiędzy technologiami. Finalnym efektem metody jest zazwyczaj graficzne przedstawienie 
bazy wybranych technologii w postaci map, pozwalających wskazać między innymi fizyczne zasoby tech-
nologii, funkcje technologii, zależności między nimi, bez uwzględnienia czynnika czasu.  

                                                 
271  K. Klincewicz, A. Manikowski,  op. cit., s. 23–25. 
272  S. Inayatullah, Macrohistory and futures studies, Futures 1998, 30 (5), s. 381–394. 
273  P. Bishop, A. Hines, T. Collins,  op. cit., s. 12; A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu tech-

nologicznego, rozprawa... 
274  J. Nazarko, J. Ejdys (red.),  op. cit., s. 23.  
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52. Marszruty rozwoju technologii (technology roadmapping)275 
Metoda może być pomocna w procesie identyfikacji technologii mającej realne bądź potencjalnie znacze-
nie dla przedsiębiorstwa. Może być również przydatna w procesie selekcji technologii, gdzie wymagane jest 
podejmowanie decyzji, poprzedzone określeniem priorytetów przyjętych przez przedsiębiorstwo na pozio-
mie strategicznym. Może być także użyteczna w procesie pozyskiwania wiedzy płynącej z rozwoju techno-
logii. Końcowym rezultatem tej metody jest marszruta – umiejscowiony w czasie plan działań, przedsta-
wiony w postaci graficznej. Marszruta rozwoju technologii przedstawia wizje rozwojowe wybranych tech-
nologii w aspekcie ich potencjału rynkowego, technologicznego oraz ludzkiego. Marszruta rozwoju tech-
nologii identyfikuje precyzyjne cele i pomaga koncentrować się na zasobach niezbędnych do realizacji klu-
czowych technologii. Jest to istotne ze względu na coraz bardziej ograniczone inwestycje na B+R, które 
mogą być wykorzystywane dzięki temu bardziej efektywnie. 

53. Metoda granicznej analizy danych data (Data Envelopment Analysis – DEA)276 
Pozwala na ocenę efektywności względnej (technicznej/technologicznej) analizowanych obiektów. Stosuje 
się w niej procedurę programowania liniowego, nie uwzględnia się natomiast wpływu czynnika losowego 
na efektywność obiektów oraz potencjalnych błędów pomiaru, a także nie analizuje się zależności pomię-
dzy nakładami i wynikami. Pozwala na ustalenie krzywej efektywności, na której znajdują się wszystkie 
najbardziej efektywne jednostki badanej zbiorowości. Obiekty uważa się za efektywne, jeżeli znajdują się 
na krzywej efektywności. Efektywność obiektu jest mierzona względem innych obiektów z badanej grupy.  

54. Metoda SPACE (Strategic Position and Action Evaluation)277 
Pozwala na analizę pozycji strategicznej i ocenę działalności przedsiębiorstwa. Ułatwia podejmowanie  
decyzji dotyczących dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i ocenę poszczególnych jej domen. Może 
być także stosowana do analizy technologii. Przestrzeń, w której identyfikuje się pozycję technologii, jest 
określona czterema wymiarami: mocą finansową (FS), przewagą (pozycją) konkurencyjną (CA), siłą sektora 
(branży) (IS), turbulencją (niestabilnością) otoczenia (ES). Istotnym założeniem techniki SPACE jest prze-
ciwstawienie sobie wymiaru siły sektora (IS) i pozycji konkurencyjnej technologii (CA) oraz stabilności oto-
czenia (ES) i siły finansowej (FS). Intensywność tych wymiarów szacuje się według umownej sześciopunk-
towej skali, przy czym dla (IS) i (FS) wartość 1 stanowi ocenę najgorszą, a 6 najlepszą, natomiast dla wy-
miaru (CA) i (ES) – 6 jest oceną najgorszą, a 1 najlepszą. Podsumowaniem analizy SPACE jest macierz,  
na której opierając się, można identyfikować zalecaną strategię jako: konserwatywną, agresywną, defen-
sywną bądź konkurencyjną.  

                                                 
275  K. Halicka, Zarządzanie technologiami…, s. 216; U. Fiedeler, T. Fleischer, M. Decer,  op. cit., s. 4; A. Kono-

niuk, A.E. Gudanowska (red.),  op. cit., s. 31; R. Phaal, C.J.P. Farrukh, D.R. Probert,  op. cit., s. 15.  
276  K. Klincewicz, A. Manikowski,  op. cit., s. 100; J. Nazarko, I. Jakuszewicz, J. Urban, Metoda DEA w analizie 

jednostek produkcyjnych, [w:] J. Nazarko, L. Kiełtyka (red.), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i in-
żynierii produkcji, Difin, Warszawa 2008, s. 34–43.  

277  T. Imiela, Próba oceny pozycji strategicznej i koncepcja strategii dla dużej elektrowni na przykładzie Elek-
trowni Bełchatów II, [online], dostęp zdalny: http://www.praca-i-edukacja.cire.pl/pokaz-pdf-
%252Fpliki%252F16%252Ft_imiela_spis_tresci.pdf, [data wejścia: 19.02.2016]; R. Krupski (red.), Zarzą-
dzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 
2007, s. 170. 
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55. Metody portfelowe (portfolio method)278 
Metody portfelowe stanowią zbiór narzędzi umożliwiających ocenę możliwości oraz określenie przyszłej 
pozycji rynkowej analizowanego obiektu (technologii). Istotą metod portfelowych jest nałożenie na wy-
brany wzór macierzy zidentyfikowanej pozycji technologii według kryteriów, które stanowią wymiary tej 
macierzy, dzięki czemu następuje porównanie aktualnego stanu technologii ze wzorcem, czyli tabelą po-
tencjalnych strategii. Ogólną ideą analizy portfelowej jest diagnoza otoczenia i rynku oraz wnętrza przed-
siębiorstwa – ocena istniejącego w przedsiębiorstwie portfela produkcji aż do zbudowania portfela doce-
lowego. Dzięki metodom portfelowym w sposób całościowy rozpatruje się produkty, rynki zbytu, zaopatrze-
nie, technologie. Sytuacja produktów oceniana jest pod kątem potrzeb inwestycyjnych, przyszłych perspek-
tyw i konkurencji.  

56. Model Poziomów Gotowości Technologii (Technology Readiness Levels – TRL)279 
Może być stosowany do oceny i analizy bieżącego stanu technologii. Zgodnie z tą metodą oceniany jest 
poziom rozwoju technologii, według jednolitej dla wszystkich analizowanych technologii skali, pod kątem 
ograniczenia ryzyka niepowodzenia jej dalszego rozwoju. Najczęściej wyróżnia się dziewięć poziomów go-
towości technologii, numerowanych od TRL 1 (najniższy poziom rozwoju technologii) do TRL 9 (najwyższy 
poziom rozwoju technologii). Poziomy gotowości technologii nie są związane z żadną specyficzną dzie-
dziną techniki, ale opisują możliwe etapy/stadia rozwoju potencjalnie różnych technologii, od zaobserwo-
wania i opisania danego zjawiska lub właściwości aż po jego komercjalizację i wdrożenia w produktach lub 
systemach użytkowych. 

57. Modelowanie agentowe (agent – based modeling)280 
Jest cyfrową reprezentacją systemów złożonych z elementów i obiektów rozmieszczonych we wspólnym 
otoczeniu. Agenci (programy komputerowe) wchodzą w interakcje ze sobą i otoczeniem oraz dążą do osią-
gnięcia zamierzonych celów. Programy mogą być zróżnicowane pod względem ich interakcji z otoczeniem: 
od aktywnych, podejmujących samodzielne decyzje i uczących się, wpływających na warunki środowiska, 
w którym działają, po bierne składniki otoczenia bez funkcji poznawczych jednostek. Agenci mogą być 
składnikami innych agentów i tworzyć strukturę hierarchiczną. Twórca wirtualnego świata obliczeniowego 
określa jego stan początkowy: agentów, relacje między nimi oraz rodzaje interakcji, w jakie mogą wchodzić. 
Po uruchomieniu symulacji można śledzić ewolucję tego systemu w czasie. Powtórzenie symulacji przy 
zmianie początkowych parametrów agentów pozwala na wyodrębnienie czynników, które mają największy 
wpływ na analizowany układ. Metoda ta może być pomocna w zrozumieniu powiązań pomiędzy zdarze-
niami, trendami oraz działaniami, czy też w kreowaniu alternatywnych scenariuszy przyszłości. 
  

                                                 
278  Ibidem; G. Gieraszewska, B. Olszewska, J. Skonieczny,  op. cit., s. 179; G. Gieraszewska, M. Romanow-

ska,  op. cit., s. 155–160. 
279  C.P. Graettinger i in.,  op. cit., s. 16–17; J. Banke,  op. cit.  
280  P. Dzieszko, K. Bartkowiak, K. Giełda-Pinas, Modelowanie agentowe. Nowoczesna koncepcja modelowa-

nia w GIS, Polskie Towarzystwo Informatyki Przestrzennej, Roczniki Geomatyki 2013, t. XI, 4 (61), s. 7–16; 
T. Kopczewski, Ekonomia złożoności. Zastosowanie modelowania Agent-based Computational Economics 
w nauczaniu zdalnym, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning – narzędzia i praktyka, Fundacja Pro-
mocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2012.  
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58. Modelowanie i symulacje (modelling and simulation)281 
Metoda stosowana jest głównie za pomocą programów komputerowych odzwierciedlających zachowanie 
się danego modelu, czyli uproszczonego przedstawienia wybranego fragmentu rzeczywistości celem lep-
szego jej zrozumienia. Ułatwia skomplikowaną analizę/symulację rozwoju wszystkich możliwych warian-
tów danego systemu (na przykład gospodarczego, społecznego) w przyszłości. Dużą zaletą metody jest 
możliwość operowania na bardzo dużej liczbie zmiennych i ich kombinacjach. Wadą z kolei jest często 
niewystarczająca ludzka percepcja dotycząca charakterystyki i interpretacji branych pod uwagę czynni-
ków. 

59. Modelowanie silnego portfela (robust portfolio modeling)282 
Umożliwia wybór najkorzystniejszego rozwiązania spośród wielu obiektów (technologii). Warunkiem zna-
lezienie rozwiązania jest przyjęcie zbioru kryteriów oceniających poszczególne obiekty. Najczęściej są to 
kryteria społeczne, techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne. Metoda ta jest oparta na założeniu, że parame-
try będące charakterystykami składowych portfela znajdują się w otoczeniach zwanych zbiorami niepew-
ności (uncertainty sets). Reprezentują one tak zwany profil inwestora (investor profile), gdyż są odzwiercie-
dleniem stosunku inwestora do ryzyka estymacji. Wybór portfela odpornego zgodnie z tą metodą pozwala 
uzyskać możliwie najlepszy rezultat ze względu na oczekiwaną stopę zwrotu portfela i ryzyko portfela przy 
najmniej korzystnym stanie natury rynku. Portfele odporne cechują się z reguły mniejszym ryzykiem. 
Uwzględnienie elipsoid niepewności sprawia, że pomimo błędów, zawsze towarzyszących estymacji, ryzyko 
to nie przekroczy zakładanego poziomu. Doskonale nadają się do wyboru jednej z alternatywnych decyzji 
działania przy ograniczeniach finansowych, wielu kryteriach analizy oraz niekompletnych informacjach.  

60. Modelowanie wejścia-wyjścia (input-output modeling)283 
Jest matematyczną metodą (stosuje postać deterministyczną, stochastyczną, rozmytą lub interwałową) 
optymalizacji procesów produkcyjnych, analizy alokacji kosztów, ale również poprawy stanu gospodarki. 
Pomaga w wyjaśnieniu struktury oraz zależności podaży, popytu, nakładów inwestycyjnych, kosztów w wy-
branym obszarze badawczym. Jest to bardzo przydatne narzędzie w procesie zarządzania. Daje możliwość 
prognozowania kosztów działalności organizacji, wspomagając podejmowanie zoptymalizowanych decyzji 
ekonomicznych i gospodarczych. Może być to użyteczna metoda na etapie badania przyszłych ekonomicz-
nych możliwości adaptacji danego rozwiązania. 
  

                                                 
281  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
282  A. Salo, P. Mild, T. Pentikainen, Exploring causal relationships in an innovation program with Robust Port-

folio Modeling, Technological Forecasting and Social Change 2006, 73, s. 1028–1044; M. Klimek,  
P. Łebkowski, Procedury odpornej alokacji zasobów dla problemu harmonogramowania projektu z ważo-
nymi kosztami niestabilności, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie 
Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2012. 

283  M. Gonera, Rozmyte wartości wielkości produkcji i interwałowe wartości kosztów w analizie wejścia – wyj-
ścia, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Częstochowa, [online], dostęp zdalny: 
http://zsiie.icis.pcz.pl/publikacje.html, [data wejścia: 19.02.2016]. 
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61. Myślenie projektowe (design thinking)284 
Koncentruje się przed wszystkim na zidentyfikowaniu i zrozumieniu potrzeb klienta (odbiorcy technologii). 
Może być stosowana do tworzenia innowacyjnych produktów i usług opartych na zrozumieniu problemów 
i potrzeb użytkowników,. Często jest również traktowana jako narzędzie praktycznego i kreatywnego roz-
wiązywania problemów. W procesie tworzenia produktu czy szukania rozwiązania problemu kluczową rolę 
odgrywają: analiza obszaru życia ostatecznego użytkownika, przygotowanie prototypu, jego weryfikacja  
z odbiorcą i ulepszenie. Powtarzając ten proces, uzyskuje się ostatecznie produkt idealnie dopasowany  
do użytkownika i zweryfikowany jeszcze przed przystąpieniem do produkcji masowej. 

62. Obserwacja technologiczna (technological observation, technology watch)285 
Polega na systematycznym monitorowaniu i analizowaniu środowiska związanego z technologią celem wy-
krywania sygnałów odnośnie do potencjalnych innowacji i związanych z nimi szans i zagrożeń. Pozwala 
rozpoznawać postęp technologiczny i wynikające z niego innowacje w momencie pojawienia się ich na 
rynku, a następnie ujawniające się wraz z upływem czasu szanse i zagrożenia. Metodę tę można stosować 
do wykrywania sygnałów dotyczących potencjalnych innowacji, które są ważne dla konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, obserwowania i systematycznego rozpoznawania wyników działalności innowacyjnej 
prowadzonej przez konkurentów oraz analizowania możliwych zmian w zachowaniu klientów. 

63. Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA)286 
Umożliwia pełną analizę technologii – od chwili pojawienia się zapotrzebowania na daną technologię, po-
przez etap powstania koncepcji i projektu, przygotowania technologiczne, proces wytwarzania, po użytko-
wanie (konsumpcję) i ostateczną utylizację. We wszystkich etapach bada się potencjalne oddziaływanie 
konkretnego produktu na środowisko naturalne. LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wy-
wiera na środowisko podczas całego życia poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie 
obciążeń środowiska. LCA jest traktowane jako „analiza od kołyski po grób”. Podstawowymi elementami 
LCA są: zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń środowiska, to jest zużytych materiałów i energii oraz 
emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, jak też ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz 
oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń. 

64. Ocena wpływu na społeczeństwo (assessment of the impact on society)287 
Pozwala zidentyfikować przyszłe konsekwencje dzisiejszych realizowanych, lub też potencjalnych działań 
w kontekście jednostki, wybranych organizacji, bądź też społecznych makrosystemów. Jest to proces 
oceny lub oszacowania z góry skutków społecznych, które prawdopodobnie wynikają z konkretnych działań 
politycznych i rozwoju projektu, zwłaszcza w kontekście krajowych, stanowych lub regionalnych przepisów 

                                                 
284  B.R. Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej 

pracy, Helion, Warszawa 2014, s. 15. 
285  A. Sankowska, M. Wańtuchowicz,  op. cit., brak paginacji. 
286  R. Nowosielski, K.J. Gołombek, A. Jaskuła, Wybrane aspekty oceny cyklu życia technologii, Conference 

Proceedings, 12th International Scientific Conference Achievements in Mechanical and Material Engi-
neering s. 665–666; J. Kulczycka, Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarzadzania środo-
wiskowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 7–8. 

287  H.A. Becker, Social impact assessment, European Journal of Operational Research 2001, 128, s. 311–321. 
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polityki ochrony środowiska. Stanowi bardzo ważną metodę w badaniach społecznych we wszystkich sek-
torach. Obecnie jest ona często powiązana z analizami wpływu: technologicznego, środowiskowego, eko-
nomicznego, finansowego.  

65. Panele eksperckie (expert panel)288 
Metoda oparta na opinii, wiedzy i doświadczeniu ekspertów. Zespół ekspertów powinni tworzyć przedsta-
wiciele środowisk naukowych, gospodarczych, medialnych, społecznych, a także zawodowo związanych  
z poszczególnymi polami badawczymi. Do głównych zadań panelu eksperckiego mogą należeć: ocena 
stanu obecnego, zebranie istotnych informacji, skondensowanie wiedzy w określonym kontekście, publika-
cja wyników, ustalanie priorytetów badawczych oraz projektowanie praktycznych rozwiązań ich wdrażania.  

66. Proces analitycznej hierarchizacji (Analytic Hierarchy Process – AHP)289 
Pozwala rozwiązywać złożone problemy o charakterze decyzyjnym. Zaletą tej metody jest możliwość i ła-
twość łączenia ze sobą kryteriów o charakterze ilościowy oraz jakościowym. Umożliwia zarówno porówny-
wanie wariantów decyzyjnych, jak i przeprowadzanie analiz i dokonywanie ocen o charakterze diagnostycz-
nym. Przy założeniu, że wariantami będą technologie, metoda ta pozwala na przeprowadzenie oceny dia-
gnostycznej lub porównawczej rozważanych technologii. 

67. Prognozowanie analogowe (analog forecasting)290 
Polega na przewidywaniu przyszłości określonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmien-
nych, których zmiany w czasie są podobne, ale nierównoczesne. Stosowanie tej metody jest zasadne  
w sytuacji, gdy teoria nie dostarcza pełnego przyczynowego wyjaśnienia zjawiska. Wyróżnia się cztery ro-
dzaje metod analogowych: biologiczne, historyczne, przestrzenne i przestrzenno-czasowe. Analogia biolo-
giczna polega na przenoszeniu budowy i funkcjonowania organizmów żywych na inne obiekty. Metoda ana-
logii historycznych to przenoszenie prawidłowości zmian w czasie jednych zjawisk na inne zjawiska zacho-
dzące w tym samym obiekcie. Analogia przestrzenna polega na przewidywaniu zajścia określonego zda-
rzenia na podstawie informacji o wystąpieniu takiego zdarzenia na innych terytoriach. Ostatni rodzaj pro-
gnozowania analogowego polega na przenoszeniu z jednych obiektów na inne prawidłowości zmian zjawisk 
w czasie. 

68. Prognozowanie stochastyczne (stochastic forecasting)291 
Jest to popularna metoda prognozowania, wykorzystująca najczęściej modele ekonometryczne – opiera 
się na rozkładzie prawdopodobieństwa zmiennych egzogenicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu nie-
pewności związanej z kształtowaniem się przyszłości zmiennych endogenicznych. Otrzymane prognozy są 
często ujęte w wariantach analogicznych do scenariuszy jako: optymistyczne, pesymistyczne oraz najbar-
dziej prawdopodobne; w stochastycznym podejściu są one pozbawione subiektywnych osądów. 
  

                                                 
288  J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Metodologia i procedury badawcze…,  op. cit., s. 16. 
289  T.L. Saaty, Fundamentals of Decision Making…, s. 1–6; T.L. Saaty, Decision making…, s. 85; P. Goodwin, 

G. Wright,  op. cit., s. 108; K. Winnicki, A. Jurek, M. Landowski,  op. cit., s. 154; O.S. Vaidya, S. Kumar,  
op. cit., s. 1. 

290  M. Cieślak (red.),  op. cit., s. 140–141. 
291  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
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69. Prognozowanie wsteczne (backcasting)292 
Jest to metoda analizy alternatywnych przyszłości, ale nie określanych na podstawie prawdopodobieństwa 
ich wystąpienia. Powszechnie uznana metoda badania przyszłości, znana jako idealne narzędzie do roz-
wiązywania długoterminowych problemów. Polega na wyobrażeniu pożądanej wizji przyszłości, a następ-
nie na wyznaczaniu wszystkich możliwych środków, jakie są niezbędne, aby osiągnąć przyszły cel. Na tej 
podstawie określa się konsekwencje, preferowane opcje, wydarzenia i czynności (ścieżki/scenariusze wyda-
rzeń) technologiczne, społeczne, ekonomiczne i polityczne, jakie potencjalnie nastąpią (powinny wystąpić)  
od przyszłości do czasu teraźniejszego. Istnieje różnica pomiędzy tradycyjnym prognozowaniem a prognozo-
waniem wstecznym. Prognozowanie bazuje na analizie trendów, a prognozowanie wsteczne wykorzystuje nor-
matywne wizje przyszłości, aby zapewnić podstawę do opracowania strategii niezbędnych do jego realizacji. 

70. Prosta wieloatrybutowa technika rankingowa (Simple Multi-Attribute Ranking Technique – SMART)293 
Metoda rankingowa, charakteryzująca się następującymi cechami: operowanie na wielu kryteriach; niewy-
maganie od użytkownika podawania wielu skomplikowanych parametrów; uwzględnianie wagi kryteriów; 
oferowanie rozmycia przedziałów preferencji; niedopuszczanie sytuacji nieporównywalności. W metodzie 
SMART użytkownik może dowolnie definiować funkcje wartości, a oceny wariantów są od siebie niezależne. 
Metoda szczególnie przydatna do rozwiązywania problemów w sytuacji, kiedy wyboru są różne alternatywy. 
Posiada wszystkie cechy przydatne przy wspomaganiu podejmowania decyzji: pomaga się skupić na tym, 
co jest ważne, jest logiczna i spójna oraz łatwa w użyciu. 

71. Przegląd literatury (literature review)294 
Rzetelny przegląd literatury oparty jest na podejściu logicznym, refleksyjnym, bazującym na analizie do-
tychczasowego stanu wiedzy dotyczącej badanego obszaru, a zawartej w naukowych publikacjach książ-
kowych, raportach, artykułach. Przegląd literatury nie jest jej streszczeniem ani oceną publikacji, ale wpro-
wadzeniem do aktualnego stanu wiedzy na dany temat. Cechą dobrego przeglądu literatury jest zazwyczaj 
dyskursywny styl oraz przejrzysta organizacja tematów i związanych z nimi teorii. 

72. Scenariusze (scenarios)295 
Odzwierciedlają wizję możliwych/alternatywnych przyszłości danego zjawiska lub możliwych aspektów da-
nej przyszłości. Polegają na logicznym i formalnym konstruowaniu alternatywnych wizji pożądanej przy-
szłości. Scenariusze nie są prognozą danej sytuacji, a raczej symulacją możliwych przyszłości. Dotychczas 
opracowano wiele różnych technik budowania scenariuszy. Z tego też względu metoda scenariuszowa 
może być charakteryzowana poprzez wiele różnych cech, na przykład może być to metoda normatywna 
(spotykana najczęściej), eksploracyjna, wykorzystująca dane ilościowe i jakościowe, oparta na analizie eks-
perckiej bądź badaniach teoretycznych, ekstrapolując obecne trendy, badając zjawiska mało prawdopo-
dobne, pojedyncze obszary, bądź też struktury bardzo złożone.  

                                                 
292  J. Voros, Introducting a calssification framework, Foresight 2006, 8 (2). s. 46.  
293  P. Ziemba, M. Piwowarski, Metody analizy wielokryterialnej we wspomaganiu porównywania produktów  

w Internecie, Metody Informatyki Stosowanej 2008, 2, s. 145–147.  
294  J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Metodologia i procedury badawcze…,  op. cit., s. 16; L. Georghiou i in. (red.),  

op. cit., s. 58.  
295  A. Kononiuk, Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości, Organizacja i Kierowanie 2012, 2 

(151), s. 40; J. Nazarko, Regionalny foresight gospodarczy…, s. 33–48. 
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73. Sieci społeczne (social networks analysis)296 
Metoda polega na badaniu struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami. Umożliwia 
również badanie społecznych konsekwencji tych struktur (na przykład: alokacji zasobów, przepływów in-
formacji, zmiany poglądów, kształtowania się ludzkich postaw, „odległości” społecznej i ekonomicznej, dy-
fuzji innowacji i informacji, komunikacji, struktury wspólnot, firm, organizacji oraz stosunków międzyludz-
kich). Może być stosowana do identyfikacji potrzeb technologicznych i biznesowych 

74. Skanowanie otoczenia (environmental scanning)297 
Polega na obserwacji, badaniu, monitoringu i systematycznym opisie technologicznego, społeczno-kultu-
rowego, ekologicznego oraz gospodarczego kontekstu badanego obiektu. Metoda może przebiegać mniej 
lub bardziej formalnie, opierając się na rzetelnym przeglądzie literatury bądź na śledzeniu wiadomości do-
starczanych przez wszystkie możliwe media. Bardzo użytecznym narzędziem i zarazem źródłem informacji 
jest tu Internet. Metoda pozwala na identyfikację pojawiających się w otoczeniu trendów. 

75. Skanowanie technologii (technological scanning)298 
Zorientowana na przyszłość bardzo szczegółowa metoda badania środowiska technologicznego, pomocna 
przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Skanowanie technologii, podobnie jak foresight, może się skła-
dać z serii różnych podejść i technik. Powinna obejmować wszystkie poziomy: makro (kontekst narodowy 
i społeczny), mezo (kontekst technologiczny i biznesowy) i mikro (odnoszący się do procesów, produktów). 
Pozwala odkryć kluczowe czynniki oraz trendy rozwojowe w kontekście nauki, innowacji, technologii. In-
formacja może być oparta na różnych źródłach: artykułach naukowych, Internecie, warsztatach, bazach 
patentowych, wiedzy pozyskiwanej wprost od ekspertów, czy też analizach bibliograficznych. 

76. Słabe sygnały (weak signals)299 
To wczesne, z zarazem nieprecyzyjne oznaki nieuchronnie zbliżających się istotnych wydarzeń. Określane 
są one jako coś nowego, zaskakującego, niepewnego, irracjonalnego, niewiarygodnego, trudnego do wytro-
pienia, znacznie odległego czasowo od momentu, w którym dane wydarzenia, idee będą już dojrzałe i do-
minujące. Identyfikacja słabych sygnałów należy do grupy metod (analiz) jakościowych. W ramach studiów 
przyszłości słabe sygnały są traktowane jako ważne podejście w metodyce badawczej programów foresi-
ghtu oraz w innych działaniach antycypujących. Z opisanym pojęciem słabych sygnałów często jest powią-
zana (choć nie zawsze) idea tak zwanych dzikich kart (wild cards). 

77. Sondaże (survey)300 
Sondażowanie pozwala na zapoznanie się z opinią odpowiednio dobranych respondentów. Respondenci 
otrzymują i wypełniają wcześniej skonstruowane kwestionariusze. Sondaże są bardzo dobrym narzędziem 
pomiaru postaw i poglądów. W badaniach takich najczęściej stosuje się technikę ankiety – samodzielnego 
wypełniana przez respondenta kwestionariusza. W zależności od sposobu pozyskiwania danych można an-
kiety podzielić na pocztowe, audytoryjne oraz internetowe. Większość ankiet ma formę zamkniętą. Respon-

                                                 
296  R. Cachia, R. Compañó, O. D. Costa,  op. cit., s. 1185. 
297  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 59. 
298  R.J. Van Wyk, Strategic Technology Scanning, Technology Forecasting and Social Change 1997, 55,  

s. 21–38; A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
299  A. Magruk, Słabe sygnały i dzikie karty…, s. 130. 
300  J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Metodologia i procedury badawcze…,  op. cit., s. 20. 
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denci są proszeni jedynie o zaznaczenie odpowiedzi, ale zdarzają się również ankiety otwarte, gdzie wyma-
gane są odpowiedzi o charakterze jakościowym, na przykład z zakresu kluczowych przełomów technolo-
gicznych, czy też kształtowania się trendów społeczno-gospodarczych.  

78. Stan indeksu przyszłości (State of the Future Index – SOFI)301 
Metoda ta polega na wyznaczaniu dziesięcioletniej perspektywy budowanej na podstawie danych histo-
rycznych z ostatnich dwudziestu lat. Opiera się na ekstrapolacji światowych trendów w perspektywie naj-
bliższych 10 lat na bazie danych sprzed 20 lat. SOFI ma ukazywać kierunki i intensywność zmian oraz 
zidentyfikować czynniki za te zmiany odpowiedzialne. W metodzie zidentyfikowano zestaw 29 zmiennych, 
na podstawie których dokonuje się prognozy. Zmienne te dotyczą między inny: stopnia bezrobocia; zużycia 
energii w przeliczeniu na jednostkę; wielkości wydatków B+R; procentu całkowitej elektrycznej energii pier-
wotnej; PKB per capita.  

79. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)302 
Jest to kompleksowa technika służąca do badania otoczenia oraz analizy wnętrza badanego obiektu (tech-
nologii). Jej nazwa jest akronimem angielskich słów: mocne strony, słabe strony, szanse w otoczeniu, za-
grożenia w otoczeniu. SWOT jest kompleksowym narzędziem planowania strategicznego, służącym do ana-
lizy otoczenia (przez identyfikację szans i zagrożeń) oraz sfery wewnętrznej (za pomocą analizy silnych  
i słabych stron) badanego obiektu (technologii). Analiza otoczenia może się odnosić do zmian społeczno-
ekonomicznych, środowiskowych, czy też zachowań konkurencji. Celem analizy wewnętrznej jest zazwy-
czaj znalezienie takich zasobów badanego obiektu (technologii), które można uznać za atuty w porównaniu 
z innymi obiektami. Jednocześnie należy identyfikować słabe punkty, które w sposób negatywny wpływają 
na funkcjonowanie badanego obiektu. Pomimo kilkudziesięcioletniego umocowania w literaturze i praktyce 
oraz niezmiennej ogólnej idei procedury stosowania metody są niejednorodne i mają wiele mutacji. 

80. Szacowanie multiperspektywiczne (estimating multi perspective, multi perspective approach)303 
Polega ona na badaniu danego obiektu z różnych perspektyw jednocześnie: technicznej, organizacyjnej, 
społecznej, środowiskowej, ekonomicznej, indywidualnej i innych, co pozwala na ocenę badanego problemu 
pod różnym kątem. Perspektywy są reprezentowane za pomocą różnych założeń, aksjomatów oraz para-
dygmatów.  

81. Tech mining (tech mining)304 
Pojęcie tech mining można przetłumaczyć jako ‘eksploracja danych o technologiach’. Metoda ta polega 
między innymi na pracy ze zbiorem danych, pobraniu ich z bazy w celu generowania zestawień, porównań, 
odzwierciedlaniu wzajemnych zależności między kilkoma zmiennymi, w tym przy zastosowaniu zaawanso-
wanych metod statystycznych. Stosując tech mining, konieczne jest zastosowanie dodatkowego, specjali-
stycznego oprogramowania i pracy ze zbiorem danych pobranym z bazy. Najpopularniejszym i najbardziej 
rozbudowanym narzędziem wspierającym tech mining jest program komputerowy VantagePoint. Metoda 

                                                 
301  N. Damrongchai, E.S. Michelson, The future of science and technology and pro-poor applications, Fore-

sight 2009, 11 (4), s. 54. 
302  J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Metodologia i procedury badawcze…,  op. cit., s. 41.  
303  H.A. Linstone, Multiple Perspectives: Concept, Applications, and User Guidelines, Systems Practice 1989, 

2 (3), s. 312–313.  
304  T.K. Klincewicz, M. Żemigała, M. Mijal,  op. cit., s. 97.  
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ta umożliwia między innymi: zrozumienie specyfiki danego obszaru badawczego; identyfikację interesariu-
szy – potencjalnych partnerów, konkurentów, dostawców i odbiorców; obserwację zmian w czasie, nowo 
powstających zjawisk i obszarów, które osiągnęły dojrzałość i mogą nie być atrakcyjne dla kolejnych bada-
czy; identyfikację obiecujących obszarów badań, w tym obszarów interesujących wielu konkurentów oraz 
nisz tematycznych. 

82. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (Теория решения изобретательских задач – TRIZ)305 
Jest to metoda twórczego myślenia zorientowana systemowo i holistycznie, służąca do projektowania  
i analizowania złożonych obiektów. Stosuje się ją zazwyczaj do poszukiwań zupełnie nowych rozwiązań 
skomplikowanych problemów. Podstawową zasadą metody jest wyobrażenie sobie rozwiązania idealnego, 
przy jednoczesnej minimalizacji sprzeczności na drodze do takiego rozwiązania. Można ją stosować przy 
zarządzaniu kreatywnością, jak również w zarządzaniu przyszłością rozwoju techniki i cywilizacji.  

83. Warstwowa analiza przyczynowa (causal layered analysis)306 
Złożona metoda, pomagająca w tworzeniu nowych obszarów działania, powstałych na podstawie wykreo-
wanych alternatywnych przyszłości. Pozwala między innymi na określenie czynników oddziałujących  
na objęty badaniem obiekt (technologię) oraz obliczenie wielkości ich odziaływania. Można ją stosować 
tylko w tym przypadku, gdy między czynnikami a badaną wielkością istnieje związek przyczynowo-skut-
kowy. Określenie czynników, które oddziałują na kształtowanie analizowanego obiektu, następuje w drodze 
rozumowania logicznego, opartego na obserwacji rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych oraz 
na podstawie znajomości ich interpretacji.  

84. Warsztaty przyszłości (future workshops)307 
Metoda ta polega na grupowej, koncepcyjnej pracy ludzi w rozwijaniu nowych pomysłów. Opiera się ona  
na spotkaniach członków grupy w celu wypracowania wspólnego rozwiązania lub wizji przyszłości. Głów-
nym celem warsztatów jest zebranie bieżących opinii i określonych sugestii na temat obszaru badawczego 
bądź sposobu realizacji badań. Początkowo uczestnicy warsztatów próbują zrozumieć bieżące problemy, 
a następnie koncentrują się na innowacyjnych sposobach wyeliminowania bieżących problemów i rozwa-
żenia potencjalnych scenariuszy przyszłości. Uczestnicy ukierunkowani są na współdziałanie, w wyniku 
którego powinna zostać wypracowana wspólna wizja przyszłości.  

85. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return – IRR)308 
Zaliczana do metod oceny efektywności finansowej technologii. Jest to stopa dyskontowa, przy której 
zrównuje się wartość teraźniejsza prognozowanych wpływów i wydatków związanych z wdrożeniem anali-
zowanej technologii. Pozwala to na określenie rzeczywistej stopy dochodu z wdrożenia danej technologii. 
IRR pokazuje bezpośrednio stopę rentowności inwestycji. Dane przedsięwzięcie rozwojowe jest opłacalne 
wówczas, gdy jego wewnętrzna stopa zwrotu jest wyższa od stopy granicznej, będącej najniższą możliwą 

                                                 
305  A. Magruk, Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
306  S. Inayatullah, Sixpillars…, s. 4–21.  
307  J. Nazarko, J. Ejdys (red.), Metodologia i procedury badawcze…,  op. cit., s. 41; L. Georghiou i in. (red.),  

op. cit., s. 60.  
308  M. Molo, Zasady oceny efektywności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć 2008, s. 26, [online], do-

stęp zdalny: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2008/ekspertyza_efektywnosc_ekonomiczna.pdf, [data 
wejścia: 07.05.2016]. 
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do zaakceptowania przez inwestora stopą rentowności. Zatem technologia może być przyjęta do realizacji, 
gdy IRR jest wyższa od kosztu kapitału pozyskanego na jego sfinansowanie. 

86. Wizje przyszłości (visions of the future)309 
Metoda polegająca na zebraniu indywidualnych pojedynczych wyobrażeń (wizji) uczestników badania (naj-
częściej ekspertów z danej dziedziny) odnośnie do pożądanej przez nich przyszłości. Oczekiwania i opinie 
uczestników są traktowane jako istotne z punktu widzenia wyznaczania celów i potencjalnych warunków 
działania co do przyszłości. Badanie może mieć następujący przebieg: identyfikacja problemu; identyfika-
cja sukcesów z przeszłości przy podobnych problemach; identyfikacja przyszłości pożądanej; identyfikacja 
celów, jakie należy osiągnąć; identyfikacja wszelkich środków, dzięki którym dane cele będą osiągnięte. 

87. Wskaźnik zyskowności (Profitability Index – PI)310 
Badanie wskaźnika zyskownosci zalicza się do metod oceny efektywności finansowej technologii. Odzwier-
ciedla ono względną dochodowość projektu lub wartość obecną korzyści przypadających na jednostkę po-
niesionych nakładów (zainwestowanego kapitału). Technologia może być przyjęta do realizacji, gdy PI jest 
większe od 1 lub równe 1. Im wyższe jest PI, tym wyższa jest ocena technologii. Ponieważ PI ma jednocze-
śnie względny charakter, może być także użyte do porównywania projektów (względnej oceny efektywno-
ści).  

88. Złożone systemy adaptacyjne (complex adaptive systems)311 
Są to dynamiczne systemy – zdolne do przystosowania się i ewaluacji w zmieniającym się środowisku. 
Przy stosowaniu tej metody konieczne jest zorientowanie, że nie ma żadnego oddzielenia pomiędzy syste-
mem i jego otoczeniem w założeniu, że układ zawsze dostosowuje się do zmieniającego się środowiska. 
Koncepcją badań jest tu założenie, że układ jest ściśle powiązany z systemami tworzącymi ekosystem.  
W takim kontekście zmiana musi być widoczna w warunkach koewolucji z wszystkimi innymi powiązanymi 
systemami, a nie adaptacją do systemów odrębnych. 

89. Zogniskowany wywiad grupowy (focus group)312 
Dyskusja w małych grupach prowadzonych przez moderatora. Stosowana jest do zapoznania się z opiniami 
na wyznaczony temat, a następnie do prowadzenia działań dotyczących przyszłości. Dana grupa ma z góry 
określony temat dyskusji, a jej zadaniem jest pozostanie przy nim. Ma ona wyszkolonego przywódcę lub 
moderatora. Skład grupy jest staranie zaplanowany, aby stworzyć środowisko, w którym członkowie mogą 
porozumiewać się otwarcie. Są oni zachęcani do wyrażania własnych opinii, a także formułowania odpo-
wiedzi na pytania innych członków dyskusji, jak też na pytania zadawane przez lidera. Ponieważ grupy 
dyskusyjne są zorganizowane i kierowane, ale również wyraziste, mogą wyprodukować wiele informacji  
w stosunkowo krótkim czasie. Są to badania podobne do badań oceny potrzeb. Do dyskusji potrzebne są 
ankiety oceny, zazwyczaj napisane w sposób zamknięty, ze stosunkowo wąskimi pytaniami, opracowanymi 
w sposób ilościowy. Odpowiedzi z drugiej strony wystepują zarówno w postaci ilościowej, jak i jakościowej. 

                                                 
309  T. Stevenson, Imaging the future: Ideas for Change, Futures 2008, 40, s. 893–926; J. Voros, op. cit, s. 48. 
310  M. Molo,  op. cit., s. 27. 
311  S. Chan, Complex Adaptive Systems, ESD. 83 Research Seminar in Engineering Systems, 2001, [online], 

dostęp zdalny: http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/Complex%20Adaptive%20Systems.pdf, 
[data wejścia: 07.05.2016]. 

312  L. Georghiou i in. (red.),  op. cit., s. 58. 
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Grupy dyskusyjne więc mogą realnie zbliżyć się do tego, co ludzie naprawdę myślą i czują, mimo że ich 
reakcje mogą być trudne, lub nawet niemożliwe do zapisania na skali. 

90. Zwiad technologiczny (technology scouting)313 
Polega na przeszukiwaniu jak największej ilości światowych źródeł w celu identyfikacji technologii, bądź 
też ekspertów technologicznych. Sprowadza się do zebrania wiedzy na temat nauki i technologii, a także 
jej twórców, na wczesnym etapie prac, przez bezpośrednie pozyskiwanie danych, bazując na formalnych  
i nieformalnych źródłach informacji, w tym na wykorzystaniu sieci ekspertów. Metoda pozwala zidentyfi-
kować technologie przełomowe, sprawdzone produkty, potencjalne strategiczne alianse, organizacje zaj-
mujące się badaniami technologicznymi na określonym polu, nowe rynki, nowe technologiczne aplikacje, 
regulacje prawne związane z rozwojem technologicznym, jak również rozwiązania konkretnych technolo-
gicznych problemów. Może to mieć dwojakie znaczenie. Po pierwsze, metoda pomaga w identyfikacji po-
stępu naukowo-technologicznego w wybranym polu przez tak zwane przeszukiwanie bezpośrednie (w kon-
kretnych obszarach rozwoju technologicznego, bądź też przez przeszukiwanie pośrednie), badając poten-
cjalne okazje dla rozwoju technologicznego. Po drugie, ułatwia tworzenie baz/źródeł technologicznych. 
Bardzo ważne funkcje metody to budowa sieci i korzystanie z sieci powiązań ekspertów. 
 
  

                                                 
313  T. Rohrbeck, Technology Scouting – a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, ISPIM-Asia Con-

ference, India, New Delhi 2007; A.E. Gudanowska, Mapowanie technologii…, s. 270; A. Magruk, Hybrydowa 
metodyka badawcza foresightu technologicznego, rozprawa... 
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Załącznik 2  
Ocena metod o potencjale zastosowania  
w prospektywnej analizie technologii 
 

Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

1. aktorstwo role play/acting 0 1 1 1 0 0 0 

2. analiza bibliometryczna bibliometrics 1 1 1 1 1 1 1 

3. analiza cyklu życia  
(analiza krzywej S) 

S-curve analysis 1 1 1 1 1 1 1 

4. analiza czynnikowa factor analysis 1 1 1 1 1 1 1 

5. analiza danych źródłowych source data analysis 1 1 1 1 1 1 1 

6. analiza długofalowa analysis of long-term 1 1 1 1 1 1 1 

7. analiza działań  
(analiza przez działanie) 

action learning/analysis/research 1 1 1 1 1 1 1 

8. analiza instytucjonalna institutional analysis 1 1 1 1 1 1 1 

9. analiza interesariuszy stakeholder analysis 1 1 1 1 1 1 1 

10. analiza kosztów cyklu życia  LCC (Life Cycle Costing)  1 1 1 1 1 1 1 

11. analiza megatrendów megatrend analysis 1 1 1 1 1 1 1 

12. analiza migracji migration analysis 0 1 1 0 0 0 0 

13. analiza morfologiczna morphological analysis 1 1 1 1 1 1 1 

14. analiza patentowa patent analysis 1 1 1 1 1 1 1 

15. analiza pola sił force field analysis 1 1 1 1 1 1 1 

16. analiza porównawcza  
wg wzorca 

benchmarking 1 1 1 1 1 1 1 

17. analiza potrzeb/wymagań  requirements analysis 1 1 1 1 1 1 1 

18. analiza przesunięć udziałów shift-share analysis 0 1 0 0 0 0 0 

19. analiza przyczyn i skutków wad FMEA 1 1 1 1 1 1 1 

20. analiza retrospektywna retroperspective analysis 1 1 1 1 1 1 1 

21. analiza ryzyka risk analysis 1 1 1 1 1 1 1 

22. analiza science fiction science fiction analysis 1 1 1 1 1 0 0 

23. analiza scjentometryczna scientometrics 1 1 1 1 1 1 1 

24. analiza sieci społecznych social networks analysis 1 1 1 1 1 1 1 

25. analiza skupień cluster analysis 1 1 1 1 1 1 1 
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Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

26. analiza statystyczna  statistical analysis 1 1 1 1 1 1 1 

27. analiza strukturalna structural analysis/MIC MAC 1 1 1 1 1 1 1 

28. analiza szeregów czasowych time series analysis 1 1 1 1 1 1 1 

29. analiza webometryczna webometrics 1 1 1 1 1 1 1 

30. modelowanie wejścia-wyjścia input-output analysis 1 1 1 1 1 1 1 

31. analiza wpływów krytycznych critical influence analysis 1 1 0 0 0 0 0 

32. analiza wpływu trendu trend and impact analysis 1 1 1 1 1 1 1 

33. analiza wrażliwości sensitivity analysis 1 1 1 1 1 1 1 

34. analiza zawartości content analysis 1 1 1 1 1 1 1 

35. analiza zrównoważenia sustainability analysis 1 1 1 1 1 1 1 

36. analiza kosztów i korzyści  
(zysków i strat) 

cost-benefit analysis 1 1 1 1 1 1 1 

37. ANKOT ANKOT 1 1 1 1 1 1 1 

38. badania zza biurka desk research 1 1 1 1 1 1 1 

39. badanie zawartości sieci web research 1 1 1 1 1 0 0 

40. barometr technologiczny technology barometer 1 1 1 1 1 1 1 

41. statystyka bayesowska bayesian confidence profile analysis 1 0 1 0 0 0 0 

42. testy akceptacyjne (test beta) beta testing 0 0 1 0 0 0 0 

43. biografie przyszłości futures biographies 0 1 1 0 0 0 0 

44. bogate obrazy rich pictures 0 1 0 0 0 0 0 

45. burza mózgów brainstorming 1 1 1 1 1 1 1 

46. modele przyczynowe casual models 1 0 0 1 1 0 0 

47. (–) coates and jarratt 0 1 0 0 0 0 0 

48. (–) cost effectiveness analysis 0 0 1 0 0 0 0 

49. analiza kulturowa cultural impact analysis 0 0 1 0 0 0 0 

50. DEGEST 
DEGEST (Demographics, Economics, 
Government, Environment, Society, 
Technology trends) 

0 1 0 0 0 0 0 

51. diament słowny word diamon 1 1 0 1 0 0 0 

52. (–) different Emphases 1 0 0 0 0 0 0 

53. drzewa klasyfikacyjne classification trees 1 1 1 1 1 1 1 

54. drzewa odniesień revelance trees 1 1 1 1 1 1 1 

55. drzewa probabilistyczne probability trees 1 1 1 1 1 1 1 
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Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

56. dyfuzja technologii lub analiza 
substytucji technologicznej 

diffusion of technology  
or technological substitution analysis 

1 1 1 1 1 1 1 

57. dynamika systemowa system dynamics 0 1 1 0 0 0 0 

58. dyskontowe metody oceny 
opłacalności przedsięwzięć 

Net Present Value – NPV 1 1 1 1 1 1 1 

59. dzikie karty wild cards 1 1 1 1 1 1 1 

60. (–) ease-of-use studies 0 0 1 0 0 0 0 

61. ekstrapolacja trendów trend extrapolation 1 1 1 1 1 1 1 

62. (–) environ, health and safety studies 0 1 1 0 0 1 0 

63. (–) ergonomics studies 0 1 1 0 0 1 0 

64. eseje essays 0 1 0 0 0 0 0 

65. metody syntezy fusion method 0 0 1 0 0 0 0 

66. funkcja produkcji  1 1 1 1 1 1 1 

67. (–) gaming 0 0 0 0 0 0 0 

68. głosowanie voting/polling 0 1 0 0 0 0 0 

69. krzywe wzrostu growth curves 1 0 0 1 0 0 0 

70. historia alternatywna alternative history 0 1 0 0 0 0 0 

71. historia przyszłości future history 0 1 0 0 0 0 0 

72. analiza czynników ludzkich human factors analysis 0 1 1 0 0 0 0 

73. (–) incasting 0 1 0 0 0 0 0 

74. (–) increasing returns analysis 0 0 1 0 0 0 0 

75. kluczowe technologie key technique 1 1 1 1 1 1 1 

76. koło przyszłości futures wheel 1 1 1 1 1 1 1 

77. konferencje conferences 0 1 0 0 1 0 0 

78. korelacje correlations 1 1 1 1 1 1 1 

79. krzyżowa analiza wpływów cross-impact analysis 1 1 1 1 1 1 1 

80. (–) lead-lag indicators 0 0 0 0 0 0 0 

81. (–) linear, integer & non linear 0 0 1 0 0 0 0 

82. (–) litigation risk assessment 0 0 1 0 0 0 0 

83. macierz SRI SRI matrix 0 1 0 0 0 0 0 

84. makrohistoria macrohistory 1 1 1 1 1 1 1 

85. Manoa Manoa 1 1 1 1 1 1 1 

86. mapowanie myśli mindmapping 0 1 0 0 0 0 0 
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Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

87. mapowanie przyszłości future mapping 0 1 0 0 0 0 0 

88. mapowanie rozbieżności divergence mapping 0 1 0 0 0 0 0 

89. mapowanie technologii technology mapping 1 1 1 1 1 1 1 

90. mapowanie wielościeżkowe multipath mapping 1 1 0 0 0 1 0 

91. market push/pull analysis market push/pull analysis 0 0 1 0 0 0 0 

92. marszruty rozwoju technologii technology roadmapping 1 1 1 1 1 1 1 

93. metafory metaphors 0 1 1 0 0 0 0 

94. metoda delficka delphi 1 1 1 1 1 1 1 

95. metoda gier  
(biznesowe gry wojenne) 

business wargaming 0 1 0 0 0 0 0 

96. metoda granicznej analizy  
danych data (DEA) 

Data Envelopment Analysis (DEA) 1 1 1 1 1 1 1 

97. metoda prób i błędów trial and error 0 1 0 0 1 0 0 

98. metoda SPACE 
Strategic Position  
and Action Evaluation 

1 1 1 1 1 1 1 

99. metody portfelowe  1 1 1 1 1 1 1 

100. Model Poziomów Gotowości 
Technologii Technology Readiness Levels (TRL) 1 1 1 1 1 1 1 

101. metoda scenariuszowa scenarios 1 1 1 1 1 1 1 

102. metody uczestnictwa methods of participation 0 1 0 0 0 0 0 

103. (–) mission flow diagrams 0 0 0 0 0 0 0 

104. (–) mitigation strategizing 0 0 0 0 0 0 0 

105. modelowanie agentowe agent-based modeling 1 1 1 1 1 1 1 

106. modelowanie i symulacja modelling and simulation 1 1 1 1 1 1 1 

107. modelowanie krzywej wzrostu modeling of the growth curve 1 0 0 0 0 0 0 

108. modelowanie silnego portfela robust portfolio modelling 1 1 1 1 1 1 1 

109. modelowanie systemów  
chaotycznych 

modeling of chaotic systems 1 0 0 0 0 0 0 

110. monte carlo simulation monte carlo simulation 0 0 1 0 0 0 0 

111. (–) morphology 0 0 0 1 0 0 0 

112. (–) multiattribute utility theory 0 0 1 0 0 0 0 

113. (–) multigenerational tech diffusion 0 0 1 0 0 0 0 

114. myślenie lateralne lateral thinking 0 1 0 0 0 0 0 
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Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

115. myślenie projektowe Design Thinking 1 1 1 1 1 1 1 

116. metody naiwne naive times series 0 0 0 1 0 0 0 

117. (–) nominal group technique 0 0 0 1 0 0 0 

118. obserwacja technologiczna technology watch 1 1 1 1 1 1 1 

119. obwiednia rodziny krzywych envelope of the family of curves 1 0 0 0 0 0 0 

120. ocena cyklu życia (LCA) Life Cycle Assessment (LCA) 1 1 1 1 1 1 1 

121. ocena wpływu  
na społeczeństwo 

social impact assessment 1 1 1 1 1 1 1 

122. odwrócenie założeń assumption reversal 0 1 0 0 0 0 0 

123. opracowanie systemów  
innowacji 

developing innovation systems 1 0 0 0 0 0 0 

124. (–) outcomes research 0 0 1 0 0 0 0 

125. panele eksperckie expert panels 1 1 1 1 1 1 1 

126. panele obywatelskie citizen panels 0 1 0 0 0 0 0 

127. (–) payback period analysis 0 0 1 0 0 0 0 

128. pisarstwo spekulacyjne spacultative writing 0 1 0 0 0 0 0 

129. (–) political impact analysis 0 0 1 0 0 0 0 

130. pozycjonowanie technologii technology positioning 0 1 0 0 0 0 0 

131. PRIME PRIME 0 1 0 0 0 0 0 

132. listy rankingowe  
(prioryteryzacja) 

prioritization 1 1 1 1 1 1 1 

133. metody probabilistyczne probabilistic methods 0 0 1 0 0 0 0 

134. (–) probabilistic risk assessment 0 0 1 0 0 0 0 

135. proces analitycznej  
hierarchizacji (AHP) 

analytic hierarchy process (AHP) 1 1 1 0 1 1 1 

136. prognozowanie analogowe analog forecasting 1 1 0 0 1 1 1 

137. prognozowanie geniuszu genius forecasting 1 1 0 0 0 0 0 

138. prognozowanie stochastyczne stochastic forecasting 1 1 1 1 1 1 1 

139. prognozowanie wsteczne backcasting 1 1 1 1 1 1 1 

140. (–) programming 0 0 1 1 0 0 0 

141. techniki zarządzania projektami project management techniques 0 0 1 1 0 0 0 

142. przegląd literatury literature review 1 1 1 1 1 1 1 

143. przewyższanie outranking 0 1 0 0 0 0 0 



 PROSPEKTYWNA ANALIZA TECHNOLOGII – METODOLOGIA I PROCEDURY BADAWCZE  213 

 

Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

144. przyszłość oparta  
na doświadczeniach 

back-view mirror analysis 0 1 0 0 0 0 0 

145. technika Q-sort Q-sort 0 0 1 0 0 0 0 

146. (–) R&D researcher hazard rate analysis 0 0 1 0 0 0 0 

147. (–) real options 0 0 1 0 0 0 0 

148. (–) regression analysis 0 0 0 1 0 0 0 

149. (–) residue income 0 0 1 0 0 0 0 

150. (–) risk-based decision trees 0 0 1 0 0 0 0 

151. (–) science theatres 0 1 0 0 0 0 0 

152. (–) scoring 0 0 1 0 0 0 0 

153. skanowanie otoczenia environmental scanning 1 1 1 1 1 1 1 

154. skanowanie technologii technological scanning 1 1 1 1 1 1 1 

155. słabe sygnały weak signals 1 1 1 1 1 1 1 

156. prosta wieloatrybutowa  
technikarankingowa 

SMART (Simple Multi-Attribute 
Ranking Technique) 

1 1 1 1 1 1 1 

157. sondaże survey 1 1 1 1 1 1 1 

158. stan indeksu przyszłości (SOFI) state of the Future Index (SOFI) 1 1 1 1 1 1 1 

159. STEEPVL STEEPVL 1 1 1 1 1 1 1 

160. stymulacja obiektowa object simulation 0 1 0 0 0 0 0 

161. substitution curves substitution curves 0 0 0 1 0 0 0 

162. substytucja technologiczna technological substitution 0 1 0 0 0 0 0 

163. SWOT SWOT 1 1 1 1 1 1 1 

164. synektyka synectics 0 1 0 0 0 0 0 

165. szacowanie  
multiperspektywiczne 

Multi Perspective Approach (MPA)  1 1 1 1 1 1 1 

166. szacowanie technologii technology assessment 0 1 0 0 0 0 0 

167. tech mining tech mining 1 0 1 1 1 1 1 

168. (–) technical/scientific lit reviews 0 0 1 0 0 0 0 

169. (–) technology balance sheet 0 0 1 0 0 0 0 

170. (–) technology decomposition theory 0 0 1 0 0 0 0 

171. (–) technology progress functions 0 0 0 1 0 0 0 

172. (–) technology system studies 0 0 1 0 0 0 0 

173. (–) technology value pyramid 0 0 1 0 0 0 0 
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Lp. Metoda Method 
Kryterium oceny 

Iloczyn 
1 2 3 4 5 6 

174. (–) technometrics 0 0 1 0 0 0 0 

175. teoria rozwiązywania  
innowacyjnych zagadnień (TRIZ) 

Theory of Inventive Problem  
Solving (TRIZ) 

1 1 1 1 1 1 1 

176. (–) total savings 0 0 1 0 0 0 0 

177. (–) trial use periods 0 0 1 0 0 0 0 

178. uczenie przez działanie action learning 0 1 0 0 0 0 0 

179. warstwowa  
analiza przyczynowa 

causal layered analysis 1 1 1 1 1 1 1 

180. warsztaty przyszłości future workshops 1 1 1 1 1 1 1 

181. wewnętrzna stopa zwrotu  Internal Rate of Return (IRR) 1 1 1 1 1 1 1 

182. wideo video 1 0 0 0 0 0 0 

183. wieloatrybutowa  
teoria użyteczności 

MAUT 0 1 1 0 1 1 0 

184. wielokryterialna  
analiza decyzyjna 

multi-criteria decision analysis 1 0 1 0 0 0 0 

185. wizje przyszłości visions of the future 1 1 1 1 1 1 1 

186. wizualizacja visualization 0 1 0 0 0 0 0 

187. wskaźnik zyskowności  Profitability Index (PI) 1 1 1 1 1 1 1 

188. wywiady interviews 0 1 0 0 0 0 0 

189. zarządzanie ograniczeniami theory of constraints 0 1 0 0 0 0 0 

190. zarządzanie problemami issues management 0 1 0 0 0 0 0 

191. zarządzanie scenariuszowe scenario management 1 0 0 0 0 0 0 

192. złożone systemy adaptacyjne complex adaptive systems 1 1 1 1 1 1 1 

193. zmienne wiodące leading variables 1 0 0 0 0 0 0 

194. zogniskowany wywiad grupowy focus group 1 1 1 1 1 1 1 

195. zwiad technologiczny technology scauting 1 1 1 1 1 1 1 

Legenda: 
Kryterium 1: Dostępność informacji, materiałów na temat stosowania metody 
Kryterium 2: Potencjał metody do współdziałania/kombinacji z innymi metodami 
Kryterium 3: Interpretowalność otrzymanych wyników 
Kryterium 4: Dostępność narzędzi (programów komputerowych) ułatwiających zastosowanie metody 
Kryterium 5: Stosowalność danej metody do analizy technologii (bez względu na rodzaj technologii) 
Kryterium 6: Adekwatność wyników do celu analizy technologii 
(–) brak polskiego odpowiednika angielskiej nazwy metody  
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Załącznik 3  
Macierz współczynników dyspersji względnej klasyfikacji 
 

Lp Nazwa metody 
Funkcja 

1 
Funkcja 

2 
Funkcja 

3 
Funkcja 

4 
Funkcja 

5 
Funkcja 

6 
Funkcja 

7 
Funkcja 

8 
Funkcja 

9 

1. analiza czynnikowa 0,000 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 0,370 0,500 0,000 

2. analiza danych  
źródłowych 

0,370 0,000 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

3. analiza  
długofalowa 

0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,648 0,667 0,500 0,204 

4. 
analiza działań 
(analiza  
przez działanie) 

0,000 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 0,667 0,500 0,370 

5. analiza  
instytucjonalna 

0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500 0,370 

6. analiza  
interesariuszy 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,500 0,500 0,593 

7. analiza kosztów  
cyklu życia (LCC) 

0,000 0,593 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 

8. 
analiza kosztów  
i korzyści (analiza 
zysków i strat) 

0,000 0,593 0,000 0,593 0,000 0,000 0,000 0,500 0,370 

9. analiza krzywej S 0,500 0,000 0,500 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 0,000 

10. analiza  
megatrendów 

0,000 0,204 0,370 0,000 0,204 0,000 0,204 0,370 0,204 

11. analiza  
morfologiczna 

0,000 0,204 0,370 0,000 0,370 0,370 0,000 0,204 0,204 

12. analiza patentowa 0,000 0,204 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 

13. analiza pola sił  0,000 0,204 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,370 0,000 

14. 
analiza  
porównawcza  
według wzorca  

0,000 0,204 0,370 0,204 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 

15. analiza potrzeb 
/wymagań  0,000 0,204 0,370 0,204 0,204 0,000 0,204 0,370 0,500 

16. analiza przyczyn 
i skutków wad 

0,000 0,204 0,370 0,593 0,370 0,500 0,204 0,204 0,000 
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Lp Nazwa metody 
Funkcja 

1 
Funkcja 

2 
Funkcja 

3 
Funkcja 

4 
Funkcja 

5 
Funkcja 

6 
Funkcja 

7 
Funkcja 

8 
Funkcja 

9 

17. analiza  
retrospektywna  

0,000 0,204 0,370 0,593 0,000 0,000 0,593 0,370 0,000 

18. analiza ryzyka 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19. 
analiza  
scjentometryczna 
(naukometria) 

0,000 0,204 0,000 0,204 0,370 0,204 0,593 0,370 0,500 

20. analiza skupień 0,000 0,370 0,370 0,000 0,204 0,204 0,204 0,204 0,000 

21. analiza  
statystyczna 

0,500 0,204 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,370 

22. analiza STEEPVL 0,000 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,370 0,000 

23. analiza strukturalna 0,000 0,370 0,000 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 0,593 

24. analiza szeregów 
czasowych 

0,204 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,500 0,204 

25. analiza  
webometryczna 

0,204 0,204 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,370 0,000 

26. analiza wpływu 
trendu 

0,593 0,370 0,500 0,204 0,204 0,000 0,000 0,370 0,000 

27. analiza wrażliwości  0,593 0,000 0,000 0,593 0,370 0,000 0,000 0,370 0,000 

28. analiza zawartości 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,370 0,000 

29. analiza  
zrównoważenia 

0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,370 0,204 

30. ANKOT 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,370 0,204 

31. 
badania zza biurka 
/badanie źródeł  
zastanych  

0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,370 0,593 

32. barometr  
technologiczny 

0,370 0,204 0,370 0,370 0,370 0,370 0,204 0,370 0,593 

33. bibliometria 0,204 0,204 0,500 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 0,593 

34. burza mózgów 0,593 0,204 0,000 0,000 0,000 0,593 0,000 0,000 0,000 

35. Delphi 0,000 0,204 0,648 0,000 0,000 0,648 0,000 0,000 0,000 

36. drzewa klasyfikacji 0,370 0,204 0,667 0,667 0,667 0,667 0,000 0,000 0,000 

37. drzewa odniesień 0,500 0,204 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

38. drzewa  
probabilistyczne 

0,000 0,204 0,204 0,370 0,370 0,593 0,370 0,370 0,370 
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Lp Nazwa metody 
Funkcja 

1 
Funkcja 

2 
Funkcja 

3 
Funkcja 

4 
Funkcja 

5 
Funkcja 

6 
Funkcja 

7 
Funkcja 

8 
Funkcja 

9 

39. 

dyfuzja technologii 
lub analiza  
substytucji  
technologicznej 

0,648 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

40. 

dyskontowe  
metody oceny  
opłacalności  
przedsięwzięć 

0,667 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

41. dzikie karty 0,500 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

42. ekstrapolacja  
trendów  

0,370 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

43. funkcja produkcji 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

44. kluczowe  
technologie 

0,000 0,204 0,593 0,000 0,000 0,000 0,204 0,370 0,204 

45. koło przyszłości 0,000 0,204 0,000 0,204 0,204 0,370 0,000 0,204 0,204 

46. korelacje 0,000 0,204 0,000 0,370 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 

47. krzyżowa analiza 
wpływów 

0,000 0,204 0,593 0,500 0,500 0,000 0,000 0,370 0,000 

48. listy rankingowe 
(prioryteryzacja) 

0,204 0,204 0,370 0,593 0,593 0,000 0,000 0,370 0,500 

49. makrohistoria 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,593 

50. Manoa 0,000 0,204 0,000 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

51. mapowanie  
technologii 

0,000 0,204 0,204 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

52. marszruty rozwoju 
technologii 

0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

53. 
metoda granicznej 
analizy danych data 
(DEA) 

0,000 0,204 0,500 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

54. metoda SPACE 0,000 0,204 0,593 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

55. metody portfelowe 0,000 0,204 0,648 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

56. 
model poziomów 
gotowości  
technologii (TRL) 

0,000 0,204 0,667 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

57. modelowanie  
agentowe 

0,000 0,204 0,500 0,500 0,593 0,648 0,000 0,000 0,370 
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Lp Nazwa metody 
Funkcja 

1 
Funkcja 

2 
Funkcja 

3 
Funkcja 

4 
Funkcja 

5 
Funkcja 

6 
Funkcja 

7 
Funkcja 

8 
Funkcja 

9 

58. modelowanie  
i symulacje 

0,000 0,204 0,593 0,500 0,593 0,648 0,204 0,204 0,370 

59. 
modelowanie  
silnego portfela 
(odpornego) 

0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,370 0,370 0,370 

60. modelowanie  
wejścia-wyjścia 

0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

61. myślenie projektowe 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,593 0,593 

62. obserwacja  
technologiczna 

0,370 0,204 0,370 0,370 0,370 0,370 0,204 0,370 0,000 

63. ocena cyklu życia 
(LCA) 

0,204 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 

64. ocena wpływu  
na społeczeństwo 

0,593 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,204 0,204 0,593 

65. panele eksperckie 0,000 0,370 0,204 0,370 0,370 0,370 0,370 0,204 0,370 

66. proces analitycznej 
hierarchizacji (AHP) 

0,000 0,204 0,204 0,500 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 

67. prognozowanie 
analogowe 

0,000 0,593 0,204 0,000 0,000 0,000 0,593 0,000 0,000 

68. prognozowanie  
stochastyczne 

0,000 0,204 0,648 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

69. prognozowanie 
wsteczne 

0,000 0,204 0,667 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

70. 
prosta  
wieloatrybutowa 
technika rankingowa  

0,000 0,204 0,500 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

71. przegląd literatury 0,204 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

72. scenariusze  0,370 0,000 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

73. sieci społeczne 0,500 0,000 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

74. skanowanie  
otoczenia 

0,593 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

75. skanowanie  
technologii 

0,648 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

76. słabe sygnały  0,667 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

77. sondaże 0,500 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 
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Lp Nazwa metody 
Funkcja 

1 
Funkcja 

2 
Funkcja 

3 
Funkcja 

4 
Funkcja 

5 
Funkcja 

6 
Funkcja 

7 
Funkcja 

8 
Funkcja 

9 

78. stan indeksu  
przyszłości (SOFI) 

0,593 0,204 0,000 0,204 0,370 0,204 0,593 0,500 0,370 

79. SWOT 0,000 0,204 0,370 0,000 0,204 0,204 0,204 0,500 0,370 

80. szacowanie multi-
perspektywiczne 0,593 0,000 0,000 0,000 0,204 0,370 0,204 0,593 0,000 

81. tech mining 0,000 0,204 0,204 0,370 0,000 0,204 0,204 0,204 0,204 

82. 
teoria rozwiązywania 
innowacyjnych  
zagadnień (TRIZ) 

0,000 0,370 0,370 0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,648 

83. warstwowa analiza 
przyczynowa 

0,593 0,500 0,500 0,000 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 

84. warsztaty  
przyszłości  

0,370 0,593 0,593 0,000 0,000 0,370 0,500 0,000 0,000 

85. wewnętrzna stopa 
zwrotu 

0,000 0,204 0,000 0,593 0,370 0,000 0,000 0,500 0,370 

86. wizje przyszłości 0,000 0,204 0,000 0,593 0,000 0,593 0,000 0,500 0,370 

87. wskaźnik  
zyskowności  

0,000 0,204 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0,370 

88. złożone systemy 
adaptacyjne 

0,000 0,204 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,500 0,370 

89. zogniskowany  
wywiad grupowy  0,000 0,204 0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,500 0,370 

90. zwiad  
technologiczny 

0,000 0,204 0,370 0,500 0,593 0,648 0,667 0,500 0,370 

Legenda: 
Funkcja 1: zbieranie informacji na temat celu i zakresu analizy  
Funkcja 2: zbieranie i uporządkowanie informacji na temat technologii 
Funkcja 3:przetwarzanie informacji na temat przeszłości technologii  
Funkcja 4: przetwarzanie i generowanie nowej informacji dotyczącej obecnego stanu technologii  
Funkcja 5: zbieranie informacji na temat wpływu otoczenia na technologię i technologii na otoczenie  
Funkcja 6: transmisja zdobytej informacji 
Funkcja 7: zbieranie informacji na temat czynników wpływających na rozwój technologii  
Funkcja 8: generowanie nowej informacji dotyczącej rozwoju danej technologii  
Funkcja 9: interpretowanie i wykorzystanie zdobytych informacji 
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Załącznik 4  
Obszary badawcze i tezy delfickie 
 

Obszar badawczy Teza delficka 

OB1: Technologie budowy  
trwałych nawierzchni drogowych  
w Polsce 

T1: Rozwój technologii asfaltowej i betonu cementowego zapewni  
co najmniej trzydziestoletnią trwałość nawierzchni drogowych  
budowanych w Polsce. 
T2: Do budowy większości dróg wszystkich kategorii stosowane 
będą nawierzchnie asfaltowe. 
T3: Nawierzchnie z betonu cementowego będą stosowane głównie 
do budowy dróg autostradowych i ekspresowych. 

OB2: Rozwiązania  
materiałowo-technologiczne  
i projektowe budowy dróg  
w aspekcie zasad ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju 

T4: Produkowane w Polsce asfalty i asfalty modyfikowane będą  
spełniały wymagania zmiennych warunków klimatycznych Polski. 
T5: Do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych 
będą powszechnie stosowane materiały pochodzące z recyklingu.  

OB3: Rozwiązania  
materiałowo-technologiczne  
utrzymania i eksploatacji dróg  
w aspekcie zasad ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju 

T6: Materiały stosowane do utrzymania i eksploatacji dróg nie będą 
powodowały degradacji nawierzchni i jednocześnie będą przyjazne 
dla środowiska. 
T7: Roboty związane z utrzymaniem dróg wyższych kategorii ruchu 
będą ograniczone do mikrofrezowania i wykonywania cienkich  
i szorstkich dywaników. 
T8: Drogowe roboty utrzymaniowe będą ograniczone do stosowania 
bezodpadowego recyklingu na miejscu. 

OB4: Konstrukcje nawierzchni  
drogowych i obiektów inżynierskich 
przyjazne dla środowiska  
i charakteryzujące się długim okresem 
eksploatacji 

T9: Nawierzchnie drogowe będą miały wbudowane systemy  
ostrzegania kierowców. 
T10: Stosowane będą nawierzchnie umożliwiające odzysk energii. 
T11: Stosowane będą asfaltowe długowieczne nawierzchnie  
drogowe typu „perpetual”. 

OB5: Ekonomiczne i nowoczesne  
systemy budowy oraz organizacji  
inwestycji w budowie dróg i obiektów 
inżynierskich 

T12. Wdrożona zostanie powszechnie zasada wyboru technologii  
na podstawie analizy całkowitych kosztów budowy, eksploatacji  
i utrzymania z uwzględnieniem kosztów społecznych  
(LCA – Life Cycle Analysis). 
T13: Wdrożone zostaną technologie budowy inteligentnych  
(na przykład samonaprawiających się) nawierzchni dróg i mostów. 
T14: Większość inwestycji będzie realizowana w systemie  
projektuj-buduj-utrzymuj. 
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Obszar badawczy Teza delficka 

OB6: Rozwiązania  
materiałowo-technologiczne  
na obszarach przyrodniczo cennych  

T15: Na obszarach przyrodniczo cennych do budowy dróg niższych 
kategorii stosowane będą przede wszystkim technologie kruszyw 
niezwiązanych. 
T16: Na obszarach przyrodniczo cennych w budowie i utrzymaniu 
dróg powszechnie stosowane będą technologie cichych nawierzchni 
ograniczające stosowanie ekranów akustycznych. 
T17: Na obszarach przyrodniczo cennych do budowy warstw  
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych będą powszechnie  
stosowane materiały miejscowe. 

OB7: Nauka, szkolnictwo,  
badania i rozwój  

T18: Nastąpi znaczące zwiększenie nakładów na sferę B+R (3% PKB) 
co spowoduje istotną poprawę rozwiązań materiałowo-technologicznych 
w dziedzinie budownictwa drogowego i mostowego. 
T19: Będą funkcjonowały skuteczne mechanizmy do szybkiego 
wdrożenia wyników badań naukowych. 
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Załącznik 5  
Kwestionariusz do badań Delphi  
 
Pytania dodatkowe do tez (przy założeniu stałego zestawu kryteriów do tez) 
1.  Poziom znajomości zagadnienia poruszonego w treści tezy: 

o bardzo wysoki (ekspercki) 
o wysoki 
o przeciętny 
o brak znajomości 

2.  Typ wiedzy eksperckiej: 
o ogólny 
o specjalistyczny 

3.  Rodzaj kontaktu z dyscypliną: 
(możliwość wyboru kilku opcji) 

o regularny 
o okazjonalny 
o praktyczny 
o teoretyczny 
o profesjonalny (zawodowy) 
o amatorski 

4.  Ocena ważności tezy: 
o istotna 
o nieistotna 
o nie mam zdania 

5.  Przewidywany czas realizacji założeń tezy: 
5A.  Ze względu na termin jej technicznej wykonalności: 

o przed rokiem 2020 
o w latach 2021–2030 
o po roku 2030 
o nigdy 

 Ze względu na termin jej komercjalizacji: 
o przed rokiem 2020 
o w latach 2021–2030 
o po roku 2030 
o nigdy 

5B.  
o przed rokiem 2020 
o w latach 2021–2030 
o po roku 2030 
o nigdy 
 

  

samoocena kwalifikacji eksperta  
w odniesieniu do obszaru opisywanego  

przez tezę 

wariant uwzględniający  
techniczną wykonalność  

i możliwości komercjalizacji 

najczęściej  
występująca wersja 
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Załącznik 6  
I część kwestionariusza oceny technologii 
Określenie poziomu gotowości technologicznej technologii  
nawierzchni drogowych w Polsce 
 
Proszę wskazać poziom dojrzałości technologii nawierzchni drogowych w Polsce, wpisując w odpowiednie pole „x”. 

Symbol Charakterystyka poziomu Poziom  
gotowości 

TRL 1 
Rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych 
zastosowaniach w określonych branżach. Przeprowadzone badania najczęściej 
dotyczą podstawowych właściwości technologii. 

 

TRL 2 

Poszukiwanie, oparte na przewidywaniach, potencjalnego zastosowania  
technologii wraz z oszacowaniem korzyści z rozwoju nowej technologii.  
Na tym poziomie gotowości technologii potencjalne zastosowania technologii 
mają charakter spekulatywny, nie są poparte doświadczeniami lub dokładnymi 
analizami potwierdzającymi przypuszczenia.  

 

TRL 3 
Realizacja procesu badawczo-rozwojowego obejmującego zarówno opracowania 
analityczne w celu opisania technologii w odpowiednim kontekście, jak też badania 
bądź testy laboratoryjne prowadzone w celu zweryfikowania modeli analitycznych.  

 

TRL 4 Zintegrowanie podstawowych komponentów technologii. Otrzymanie ogólnego  
odwzorowania docelowego systemu produkcyjnego w warunkach laboratoryjnych.   

TRL 5 
Zintegrowanie podstawowych komponentów technologii z rzeczywistymi elementami 
wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach 
operacyjnych.  

 

TRL 6 

Zbadanie reprezentatywnego, bardziej zaawansowanego od badanego na poziomie 
TRL5, modelu lub prototypu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.  
Badania prototypu w warunkach laboratoryjnych na tym poziomie są prowadzone 
w warunkach przypominających rzeczywiste lub w symulowanych warunkach  
operacyjnych. 

 

TRL 7 
Przeprowadzanie demonstracji prototypu w warunkach operacyjnych. Prototyp  
powinien odzwierciedlać projektowany system, a demonstracja powinna być  
przeprowadzona w docelowym środowisku operacyjnym. 

 

TRL 8 Potwierdzenie osiągnięcia docelowego poziomu technologii.   

TRL 9 Wykorzystywanie technologii w warunkach docelowych.   
 
  



224 ANEKS 

 

Załącznik 7  
II część kwestionariusza oceny technologii 
Ekspercka ocena technologii nawierzchni drogowych w Polsce 
 
Proszę wskazać odpowiedź na każde z wymienionych pytań. 
K1.  Czy pozycja rynkowa technologii jest zagrożona przez istniejące rozwiązania?  

o nie istnieją zbliżone alternatywy  
o istnieje alternatywna technologia, która nie jest obecnie konkurencyjna  
o istnieje alternatywna technologia, mająca ograniczone zastosowania  
o istnieje alternatywna technologia, mająca potencjalnie szerokie zastosowania  
o istnieje alternatywna technologia, która dominuje na rynku  

K2.  Jak upowszechnienie się technologii wpłynie na istniejące alternatywne rozwiązania?  
o upowszechnienie się technologii może stwarzać dodatkowe okazje do sprzedaży rozwiązań  

alternatywnych  
o upowszechnienie się technologii nie będzie miało związku ze zmianami poziomów sprzedaży 

rozwiązań alternatywnych  
o upowszechnienie się technologii doprowadzi do nieznacznego spadku sprzedaży rozwiązań  

alternatywnych  
o upowszechnienie się technologii doprowadzi do istotnego spadku sprzedaży rozwiązań alterna-

tywnych  
o upowszechnienie się technologii wyeliminuje z rynku dostawców rozwiązań alternatywnych  

K3.  Czy oferowane przez technologię nowe możliwości w porównaniu z alternatywnymi technologiami 
mają znaczenie dla użytkowników dróg?  

o mają bardzo duże znaczenie  
o mają duże znaczenie  
o mają pewne znaczenie 
o mają niewielkie znaczenie 
o nie mają znaczenia 

K4.  Czy oferowana przez technologię poprawa wygody użytkowania w porównaniu z alternatywnymi tech-
nologiami ma znaczenie dla użytkowników dróg?  

o ma bardzo duże znaczenie  
o ma duże znaczenie  
o ma pewne znaczenie 
o ma niewielkie znaczenie 
o nie ma znaczenia 

K5.  Kto oferuje zbliżone alternatywne rozwiązania wobec technologii?  
o zbliżone rozwiązania nie są oferowane w Polsce  
o przedsiębiorstwa zagraniczne, nieobecne na rynku polskim i nie posiadające w Polsce dystrybutorów  
o lokalne przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynku polskim  
o przedsiębiorstwa międzynarodowe działające za granicą i posiadające w Polsce dystrybutorów  
o koncerny międzynarodowe działające w Polsce i za granicą  
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K6.  Ile zbliżonych rozwiązań technologicznych wobec technologii jest dostępnych na polskim rynku?  
o nie są oferowane w Polsce  
o jedno rozwiązanie  
o dwa rozwiązania 
o od trzech do pięciu rozwiązań  
o więcej niż pięć rozwiązań  

K7.  Jaka jest popularność innych procesów technologicznych wobec technologii?  
o nie są dostępne  
o nie są wyraźnie preferowane przez rynek  
o istnieje kilka szczególnie popularnych wśród użytkowników  
o istnieją dwa najpopularniejsze wśród użytkowników  
o istnieje jeden, dominujący na rynku  

K8.  Czy istnieją bariery wejścia dla potencjalnych konkurentów?  
o istnieją bardzo wysokie bariery wejścia, oparte m.in. na unikatowym dostępie do materiałów  

lub komponentów, nad których dostawą organizacja ma pełną kontrolę  
o istnieją wysokie bariery wejścia, oparte m.in. na ochronie patentowej  
o istnieją średnie bariery wejścia, oparte m.in. umowach licencji wyłącznych z dostawcami kluczo-

wych komponentów  
o istnieją niskie bariery wejścia  
o bezpośredni konkurenci już istnieją i oferują porównywalne rozwiązania  

U1.  Czy technologia ma wymierną wartość dla użytkowników?  
o korzyści są znaczące, a jej wyjątkowe cechy można wykorzystać w przekazie promocyjnym  
o korzyści są łatwe do zaprezentowania  
o korzyści dają się opisać  
o korzyści są trudne do zaprezentowania  
o korzyści są trudne do zrozumienia  

U2.  Czy potencjalni użytkownicy osiągną w wyniku wykorzystania technologii dodatkowe korzyści,  
niedostępne w przypadku stosowania jej alternatywnych rozwiązań technologicznych?  

o bardzo istotne korzyści  
o istotne korzyści 
o pewne korzyści 
o niewielkie korzyści 
o brak korzyści  

U3.  Czy technologię lub oparty na niej produkt charakteryzuje wyższa wygoda użytkowania i prostota  
obsługi w porównaniu z dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

  



226 ANEKS 

 

U4.  Czy technologia lub oparty na niej produkt jest zgodny z formalnymi wymaganiami, obowiązującymi 
w Polsce i Unii Europejskiej?  

o zgodny w pełni  
o zgodny w istotnym stopniu; zapewnienie pełnej zgodności możliwe po wprowadzeniu niewielkich 

modyfikacji  
o zgodny w pewnym stopniu; zapewnienie pełnej zgodności możliwe po wprowadzeniu kosztow-

nych modyfikacji  
o zgodny w niewielkim stopniu; zapewnienie pełnej zgodności wymagać będzie znaczących nakła-

dów pracy i inwestycji  
o niezgodny; zapewnienie pełnej zgodności będzie trudne do osiągnięcia z przyczyn technicznych  

U5.  Czy popyt na technologię lub oparty na niej produkt może być związany z przejściową modą?  
o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

U6.  Czy niedawne zmiany w otoczeniu czynią technologię lub oparty na niej produkt bardziej atrakcyjnym 
dla użytkowników (na przykład ze względu na nowe przepisy prawa, trendy konsumpcyjne lub standardy 
technologiczne)?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

U7.  W jakim okresie technologia lub oparty na niej produkt mogą okazać się przestarzałe?  
o powyżej 10 lat  
o od 5 do 10 lat  
o od 2 do 5 lat  
o od 1 roku do 2 lat  
o okres krótszy niż 1 rok  

U8.  Czy technologia pozwoli rozwiązać problemy techniczne, które są postrzegane jako ważne przez po-
tencjalnych odbiorców?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

U9.  Czy korzyści o charakterze technicznym, oferowane przez technologię, są ważne dla potencjalnych 
odbiorców?  

o bardzo istotne korzyści  
o istotne korzyści 
o pewne korzyści 
o niewielkie korzyści 
o brak korzyści  
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U10. Czy potencjalni odbiorcy są wrażliwi na ewentualne problemy techniczne związane z wykorzystywa-
niem technologii?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

SP1. Czy upowszechnienie się technologii przyniesie wymierne korzyści społeczne?  
o bardzo istotne korzyści  
o istotne korzyści 
o pewne korzyści 
o niewielkie korzyści 
o brak korzyści  

SP2. Czy upowszechnienie się technologii przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy?  
o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

SP3. Czy upowszechnienie się technologii przyniesie wymierne korzyści dla zdrowia ludzi i jakości życia 
ludzkiego? 

o bardzo istotne korzyści  
o istotne korzyści 
o pewne korzyści 
o niewielkie korzyści 
o brak korzyści  

SP4. Czy ze względu na oczekiwane korzyści dostarczane przez technologię, organizacje ekologiczne mogą 
zdecydować się na wspieranie jej upowszechniania?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

SP5. Czy ze względu na oczekiwane korzyści dostarczane przez technologię organizacje pozarządowe inne 
niż organizacje ekologiczne mogą zdecydować się na wspieranie jej upowszechniania?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  
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SP6. Czy upowszechnienie się technologii może być źródłem problemów dla zdrowia ludzi lub jakości życia 
ludzkiego?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

SP7. Czy upowszechnienie się technologii może być źródłem problemów estetycznych (związanych 
na przykład z uciążliwościami krajobrazowymi lub zapachowymi)?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E1.  Czy upowszechnienie się technologii przyniesie wymierne korzyści w zakresie ochrony środowiska?  
o bardzo istotne korzyści  
o istotne korzyści 
o pewne korzyści 
o niewielkie korzyści 
o brak korzyści  

E2.  Czy upowszechnienie się technologii może być źródłem problemów ekologicznych?  
o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E3.  Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako nieefektywne 
wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym wody) w procesie wytwórczym?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E4.  Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako nieefektywne  
wykorzystanie zasobów naturalnych (w tym wody) w procesie utylizacji?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  
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E5.  Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako nieefektywne 
wykorzystanie energii w procesie wytwórczym?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E6.  Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako nieefektywne  
wykorzystanie energii w procesie utylizacji?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E7.  Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako źródło obcią-
żających środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu wytwórczego? 

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E8.  Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako źródło obciążają-
cych środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu utylizacji?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E9.  Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu może być postrzegane jako źródło wzrostu 
zagrożenia wystąpieniem wypadków lub awarii w procesie użytkowania? 

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  

E10. Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu wymaga wykorzystania z niebezpiecznych 
substancji w procesie wytwórczym?  

o nie  
o w niewielkim stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w bardzo istotnym stopniu  
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E11. Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do oszczędności zasobów 
naturalnych (w tym wody) w procesie wytwórczym w porównaniu z wytwarzaniem dotychczas stosowanych 
rozwiązań technologicznych?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E12. Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do oszczędności energii w proce-
sie wytwórczym w porównaniu z wytwarzaniem dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E13. Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do oszczędności energii w proce-
sie użytkowania w porównaniu z użytkowaniem dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E14. Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do redukcji obciążających 
środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu wytwórczego w porównaniu z wytwarzaniem dotychczas 
stosowanych rozwiązań technologicznych? 

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E15. Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do redukcji obciążających 
środowisko naturalne emisji i odpadów z procesu użytkowania w porównaniu z użytkowaniem dotychczas 
stosowanych rozwiązań technologicznych?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E16. Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu przyczyni się do redukcji zagrożenia  
wystąpieniem wypadków lub awarii w procesie użytkowania w porównaniu z użytkowaniem dotychczas 
stosowanych rozwiązań technologicznych?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
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o w niewielkim stopniu  
o nie  

E17. Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na wykorzystanie surowców wtór-
nych w procesie wytwórczym?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E18. Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na odzyskiwanie cennych surowców 
wtórnych w procesie utylizacji? 

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E19. Czy wytwarzanie technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na zwiększenie wykorzystania  
surowców wtórnych w procesie wytwórczym w porównaniu z wytwarzaniem dotychczas stosowanych  
technologii?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E20. Czy użytkowanie technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na zwiększenie wykorzystania  
surowców wtórnych w procesie użytkowania w porównaniu z użytkowaniem dotychczas stosowanych  
procesów technologicznych?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  

E21. Czy utylizacja technologii lub opartego na niej produktu pozwoli na odzyskiwanie większych ilości 
cennych surowców wtórnych w procesie utylizacji w porównaniu z utylizacją dotychczas stosowanych  
alternatywnych technologii?  

o w bardzo istotnym stopniu  
o w istotnym stopniu  
o w pewnym stopniu  
o w niewielkim stopniu  
o nie  
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Załącznik 8  
Karty priorytetowych technologii nawierzchni drogowych w Polsce 
 

NAZWA TECHNOLOGII 

Tech2: Mieszanki mineralno-asfaltowe porowate 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII 
Mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania w warstwie ścieralnej nawierzchni asfaltowej. Mieszanka mi-
neralno-asfaltowa o strukturze porowatej jest mieszanką zawierającą dużą ilość grysu (od 80% do 90% m/m). 
To mieszanka o bardzo dużej zawartości połączonych wolnych przestrzeni, które umożliwiają przepływ 
wody i powietrza w celu zapewnienia właściwości drenażowych i zmniejszenia hałasu komunikacyjnego. 
Ten specyficzny skład mieszanki zapewnia jej szereg zalet: dużą odporność na deformacje, szorstkość, 
przepuszczalność i szybkie odprowadzenie wody podczas deszczu oraz zmniejszenie hałaśliwości. 
CEL STOSOWANIA TECHNOLOGII 
Obniżenie hałasu komunikacyjnego emitowanego na styku opona-nawierzchnia oraz poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu pojazdów samochodowych poprzez zapewnienie lepszego odwodnienia nawierzchni drogowej. 
Komfort poruszania się po nawierzchni porowatej zapewniony jest przez wyraźne ograniczenie rozprysku 
wody przez koła samochodów, jak też zlikwidowanie odbijania światła przez mokrą nawierzchnię w nocy. 
Bardzo istotną cechą nawierzchni porowatych, ze względu na ochronę środowiska, jest możliwość zmniej-
szenia hałasu komunikacyjnego, toteż technologia ta ma duże perspektywy stosowania jej na dużą skalę 
w przyszłości.  
SŁOWA KLUCZOWE ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ 
Asfalt, droga, hałas, bezpieczeństwo. 
ZAKRES STOSOWANIA DANEJ TECHNOLOGII  
(1) Dotychczas w Polsce wybudowano odcinki doświadczalne – około 50 km i miały miejsce ich pierwsze 
wdrożenia. 
(2) Możliwość stosowania do nawierzchni autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych. Ograni-
czenie stosowania: odcinki dróg narażone na silne zanieczyszczenie spowodowane ruchem lokalnym. 
Technologię asfaltu porowatego zaleca się stosować w obszarach zurbanizowanych oraz cennych przyrod-
niczo, przez które prowadzone są trasy szybkiego ruchu, emitujące hałas komunikacyjny. Technologia  
asfaltu porowatego może być stosowana do nawierzchni autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg kra-
jowych. Ograniczeniem dla stosowania tej technologii są odcinki dróg narażone na silne zanieczyszczenie 
spowodowane ruchem lokalnym.  
PRZYBLIŻONY KOSZT TECHNOLOGII 
Stosowanie technologii asfaltu porowatego jest rozwiązaniem tańszym niż budowa ekranów akustycznych. 
Technologia nawierzchni porowatych wymaga jednak wyższych kosztów utrzymania niż nawierzchni stan-
dardowych ze względu konieczność czyszczenia nawierzchni. 
STOPIEŃ WDROŻENIA TECHNOLOGII  
(1) Technologia posiada niezależne oceny lub potwierdzenia zgodności ze standardami technicznymi i zo-
stała wdrożona przez co najmniej kilku producentów na pełną skalę techniczną. 
(2) W Polsce komercyjnie niewdrożona. 
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POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
TRL8 – Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Potwierdzono osiągnięcia do-
celowego poziomu technologii. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ W POLSCE 
Producenci mieszanek MA. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ NA ŚWIECIE 
Producenci mieszanek MA. 
PRZYKŁADY OBECNEGO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII 
Warstwa ścieralna nawierzchni drogowej. 
KORZYŚCI Z WDROŻENIA DANEJ TECHNOLOGII 
Technologia asfaltu porowatego pozwala na obniżenie emisji hałasu komunikacyjnego o około 2–5 dB. 
Zastosowanie asfaltu porowatego nie wymaga stosowania drogich ekranów akustycznych. Istotna dla tej 
technologii jest poprawa bezpieczeństwa ruchu – ograniczenie rozprysku wodnego, likwidacja odblasku 
świetlnego w nocy, poprawiona szorstkość. 
KOMPONENTY TECHNOLOGII ROZUMIANE JAKO JEDNOSTKI, PODSYSTEMY LUB INNE TECHNOLOGIE 
WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ TECHNOLOGII 
Brak. 
STOPIEŃ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU DANEJ TECHNOLOGII  
Wysoki. 
OCENA EKSPERCKA TECHNOLOGII 

 
 
EWENTUALNA PRZEWAGA TECHNOLOGII W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH ALTERNATYWNYCH TECHNOLOGII 
Lepsza redukcja hałasów w porównaniu z technologiami alternatywnymi, takimi jak: technologie Mma  
(mieszanki mineralno-asfaltowe), BBTM (beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw). 

 
  

konkurencyjność

użyteczność

aspekty społeczne

aspekty ekologiczne

Wartość oceny eksperta Maksymalna wartość oceny

5
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NAZWA TECHNOLOGII 

Tech3: Nawierzchnie „perpetual” 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII 
Technologia nawierzchni „perpetual” dotyczy nawierzchni długowiecznych asfaltowych, projektowanych 
i wykonywanych na obciążenie ruchem na okres obliczeniowy równy lub dłuższy niż 50 lat. Zakłada się, 
że nawierzchnia będzie wymagała okresowo, co 15–20 lat wymiany warstwy ścieralnej. Cechą nawierzchni typu 
„perpetual” jest to, że wszystkie warstwy konstrukcyjne wykonane są z nawierzchni mineralno-asfaltowych.  
Nawierzchnia „perpetual” charakteryzuje się cienką warstwą ścieralną odporną na koleinowanie, grubą 
i sztywną warstwą wiążącą oraz cienką warstwą podbudowy o zwiększonej trwałości zmęczeniowej, leżą-
cej na stabilnym podłożu. 
CEL STOSOWANIA TECHNOLOGII 
Wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni drogowych. 
SŁOWA KLUCZOWE ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ 
Cienka podbudowa o zwiększonej trwałości zmęczeniowej, cienka szorstka warstwa ścieralna, warstwa 
wiążąca odporna na odkształcenia trwałe. 
ZAKRES STOSOWANIA DANEJ TECHNOLOGII  
(1) Dotychczas w Polsce nie stosowana. 
(2) Możliwość zastosowania do budowy nawierzchni dróg wysokich kategorii ruchu, możliwość wykorzy-
stania na skalę masową. 
PRZYBLIŻONY KOSZT TECHNOLOGII 
Koszt budowy i utrzymania nawierzchni „perpetual” w ciągu 50 lat jest niższy od nawierzchni tradycyjnych. 
STOPIEŃ WDROŻENIA TECHNOLOGII  
(1) Technologia posiada niezależne oceny lub potwierdzenia zgodności ze standardami technicznymi i zo-
stała wdrożona przez co najmniej kilku użytkowników na pełną skalę techniczną. 
(2) W Polsce komercyjnie niewdrożona. 
POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
TRL7 – Zademonstrowano prototyp technologii w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzano demonstracje 
prototypu w warunkach operacyjnych. Prototyp powinien odzwierciedlać projektowany system, a demon-
stracja powinna być przeprowadzona w docelowym środowisku operacyjnym. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ W POLSCE 
Przedsiębiorstwa wykonawcze nawierzchni asfaltowych, uczelnie techniczne i instytuty badawcze. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ NA ŚWIECIE 
Przedsiębiorstwa wykonawcze nawierzchni asfaltowych, uczelnie techniczne i instytuty badawcze.  
PRZYKŁADY OBECNEGO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII 
Obwodnica Raszyna pod Warszawą – w trakcie testowania. 
KORZYŚCI Z WDROŻENIA DANEJ TECHNOLOGII 
Nawierzchnia „perpetual” charakteryzuje się wysoką trwałością. Uzyskuje się ją przez: zaprojektowanie 
warstwy podbudowy o wysokiej trwałości zmęczeniowej; warstwy wiążącej o wysokiej sztywności i grubo-
ści, która decyduje o dużej trwałości nawierzchni, oraz warstwy ścieralnej odpornej na koleinowanie 
i szczelnej, o wysokim współczynniku tarcia i obniżonej emisji hałasu.  
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KOMPONENTY TECHNOLOGII ROZUMIANE JAKO JEDNOSTKI, PODSYSTEMY LUB INNE TECHNOLOGIE 
WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ TECHNOLOGII 
Cienka, podatna warstw ścieralna z mieszanki SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) lub BBT (beton  
asfaltowy do bardzo cienkich warstw), gruba warstwa wiążąca z betonu asfaltowego odpornego na kolei-
nowanie, podbudowa – cienka warstwa z betonu asfaltowego o dużej trwałości zmęczeniowej. 
STOPIEŃ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU DANEJ TECHNOLOGII  
Wysoki. 
OCENA EKSPERCKA TECHNOLOGII 

 
 
EWENTUALNA PRZEWAGA TECHNOLOGII W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH ALTERNATYWNYCH TECHNOLOGII 
Wyższe zaawansowanie technologiczne pod względem stosowanych warstw konstrukcyjnych. Technolo-
gie alternatywne: technologie o zwiększonej grubości warstw asfaltowych. 
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NAZWA TECHNOLOGII 

Tech4: Beton cementowy tradycyjny 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII 
Nawierzchnia z betonu cementowego jest zespołem warstw ułożonych na naturalnym lub ulepszonym pod-
łożu. W konstrukcji nawierzchni z betonu wyróżniamy: górną warstwę nawierzchni, tj. płytę betonową, pod-
budowę, ulepszone podłoże (warstwa mrozoodporna, wzmacniająca podłoże), ułożone na podłożu natural-
nym. Można wyróżnić nawierzchnie betonowe niezbrojone i niedyblowane oraz dyblowane i z kotwami, jak 
też inne, na przykład ze zbrojeniem ciągłym lub z włóknami rozproszonymi. 
CEL STOSOWANIA TECHNOLOGII 
Wydłużenie okresu eksploatacji dróg (bez generalnych remontów) do ponad 30 lat. Nawierzchnie z betonu 
cementowego tradycyjnego stosuje się ze względu na ich wysoką trwałość, możliwość stosowania surow-
ców miejscowych oraz cechy eksploatacyjne związane z bezpieczeństwem ruchu. 
SŁOWA KLUCZOWE ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ 
Beton nawierzchniowy, cement, mieszanka betonowa, dyble, kotwy, kruszywo, alkalia. 
ZAKRES STOSOWANIA DANEJ TECHNOLOGII  
(1) Dotychczas w Polsce wybudowano kilkaset kilometrów dróg (autostrad, dróg ekspresowych i krajo-
wych) z betonu cementowego. Technologia jest często stosowana w obecnie realizowanych kontraktach 
GDDKiA. 
(2) Możliwość zastosowania różnych kategorii dróg – od dróg gminnych po nawierzchnie autostrad.  
PRZYBLIŻONY KOSZT TECHNOLOGII 
Koszty budowy i utrzymania w okresie 20 lat nawierzchni betonowej są niższe niż nawierzchni w technologii 
asfaltowej. 
STOPIEŃ WDROŻENIA TECHNOLOGII  
(1) Technologia posiada niezależne oceny lub potwierdzenia zgodności ze standardami technicznymi i zo-
stała wdrożona przez co najmniej kilku użytkowników na pełną skalę techniczną. 
(2) W Polsce komercyjnie wdrożona.  
POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
TRL9 – Sprawdzano technologię w warunkach rzeczywistych. Zastosowanie technologii w warunkach do-
celowych. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ W POLSCE 
Strabag, Eurovia, Skanska, PORR, Astaldi, Budpol. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ NA ŚWIECIE 
Strabag, Eurovia, Skanska, PORR, Astaldi, Actiona, Gomaco. 
PRZYKŁADY OBECNEGO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII 
Nawierzchnie betonowe z płyt dyblowanych dróg krajowych i autostrad w obecnie realizowanych kontrak-
tach GDDKiA, nawierzchnie z betonu cementowego wałowanego na drogach samorządowych (głównie 
gminnych). 
KORZYŚCI Z WDROŻENIA DANEJ TECHNOLOGII 
Poprawa właściwości technicznych (dobre cechy eksploatacyjne) i trwałości (odporność na odkształcenia 
trwałe) nawierzchni drogowych, co przekłada się na efekt ekonomiczny (rzadsze remonty), brak podatności 
na koleinowanie, jasny kolor, a zatem mniejsze nagrzewanie nawierzchni, bezpieczeństwo, możliwość wy-
korzystania lokalnych surowców mineralnych (kruszyw) oraz wysoka nośność i zdolność do przenoszenia 
obciążeń.  
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KOMPONENTY TECHNOLOGII ROZUMIANE JAKO JEDNOSTKI, PODSYSTEMY LUB INNE TECHNOLOGIE 
WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ TECHNOLOGII 
Technologia produkcji cementu i mieszanki betonowej, technologia produkcji dodatków i domieszek do be-
tonu, technologia produkcji kruszyw, technologia pielęgnacji betonu, technologia utrzymania nawierzchni 
z betonu tradycyjnego. 
STOPIEŃ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU DANEJ TECHNOLOGII  
Wysoki. 
OCENA EKSPERCKA TECHNOLOGII 

 
 
EWENTUALNA PRZEWAGA TECHNOLOGII W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH ALTERNATYWNYCH TECHNOLOGII 
Wysoka trwałość nawierzchni, jasny kolor, pełna odporność na koleinowanie, niższe nakłady na remonty 
niż w przypadku technologii asfaltowych. 
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NAZWA TECHNOLOGII 

Tech5: Lepiszcza ze zwiększoną zawartością elastomeru 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII 
Asfalt wysokomodyfikowany wytwarzany jest w rafinerii z dodatkiem specjalnych polimerów, których wy-
soka ilość dodatku w temperaturach wytwarzania nie powoduje nadmiernego wzrostu lepkości lepiszcza. 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami wysokomodyfikowanymi charakteryzuje 
się bardzo szerokim temperaturowym zakresem lepkosprężystości. Jest odporna na zniszczenia: odkształ-
cenia trwałe w wysokich temperaturach, spękania niskotemperaturowe oraz wysoka trwałość zmęcze-
niowa. Technologia dotyczy lepiszczy ze zwiększoną zawartością elastomeru używanego do produkcji mie-
szanek mineralno-asfaltowych MMA, stosowanych do warstw konstrukcyjnych asfaltowych nawierzchni 
drogowych o zwiększonej trwałości. 
CEL STOSOWANIA TECHNOLOGII 
Podwyższenie odporności na zniszczenia i zwiększenie trwałości nawierzchni asfaltowych. Stosuje się 
do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni o długim okresie eksploatacji, nawierzchni odpornych 
na duże obciążenie ruchem i surowych warunków klimatycznych. Stosowana do następujących mieszanek 
mineralno-asfaltowych: betonu asfaltowego, mieszanek grysowo-mastyksowych SMA, betonu asfaltowego 
do cienkich warstw BBTM i asfaltu porowatego. Technologia ta jest zalecana do wykonywania nawierzchni 
o wysokiej kategorii ruchu KR5 – KR7. 
SŁOWA KLUCZOWE ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ 
Lepiszcza wysokomodyfikowane, elastomery, podwyższona trwałość. 
ZAKRES STOSOWANIA DANEJ TECHNOLOGII  
(1) Obecnie stosowana. 
(2) Możliwość zastosowania do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni o długim okresie eksploatacji, 
nawierzchni odpornych na duże obciążenie ruchem i surowe warunki klimatyczne; do wykonywania na-
wierzchni o wysokiej kategorii ruchu KR5 – KR7.  
PRZYBLIŻONY KOSZT TECHNOLOGII 
Koszt budowy jest wyższy niż tradycyjnej nawierzchni asfaltowej, ale jest to rekompensowane długim okre-
sem eksploatacji nawierzchni. 
STOPIEŃ WDROŻENIA TECHNOLOGII  
(1) Technologia posiada niezależne oceny lub potwierdzenie zgodności ze standardami technicznymi i zo-
stała wdrożona przez co najmniej kilku użytkowników na pełną skalę techniczną. 
(2) W Polsce komercyjnie wdrożona.  
POZIOMY GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
TRL9 – Sprawdzano technologię w warunkach rzeczywistych. Wykorzystywanie technologii w warunkach 
docelowych. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ W POLSCE 
Orlen, Lotos. 
WYTWÓRCY/PRODUCENCI ZWIĄZANI Z DANĄ TECHNOLOGIĄ NA ŚWIECIE 
Shell, BP, Total, Nynas, Orlen, Lotos.  
PRZYKŁADY OBECNEGO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII 
Warstwy ścieralne w technologii SMA. 
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA DANEJ TECHNOLOGII 
Podwyższenie odporności na zniszczenia, trwałość nawierzchni asfaltowych. Technologia asfaltów wysoko-
modyfikowanych wykazuje wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi lepiszczami modyfikowanymi, takimi 
jak: szerszy korzystny temperaturowy zakres lepkosprężystości, większa odporność na spękania niskotem-
peraturowe, wyjątkowo wysoka trwałość zmęczeniowa, większa odporność na koleinowanie. Stosowanie 
tego lepiszcza umożliwia budowę nawierzchni drogowych typu „perpetual”. 
KOMPONENTY TECHNOLOGII ROZUMIANE JAKO JEDNOSTKI, PODSYSTEMY LUB INNE TECHNOLOGIE 
WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ TECHNOLOGII 
Proces modyfikacji lepiszcza elastomerami. 
STOPIEŃ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU DANEJ TECHNOLOGII  
Wysoki. 
OCENA EKSPERCKA TECHNOLOGII 

 
EWENTUALNA PRZEWAGA TECHNOLOGII W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH ALTERNATYWNYCH TECHNOLOGII 
Technologia alternatywna to lepiszcza gumowo-asfaltowe. Brak przewagi lepiszcza ze zwiększoną zawar-
tością elastomeru nad technologią alternatywną. 
 
 
  

konkurencyjność

użyteczność

aspekty społeczne

aspekty ekologiczne

Wartość oceny eksperta Maksymalna wartość oceny

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
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Załącznik 9  
III część kwestionariusza oceny technologii 
Ocena technologii nawierzchni drogowych w Polsce  
pod kątem określenia trajektorii jej rozwoju 
 
NAZWA TECHNOLOGII: 
 

 
W LATACH 

2015–2020 2021–2030 po 2030 roku 
Jakie wymierne korzyści 
przyniesie upowszechnienie 
technologii w zakresie 
ochrony środowiska? 

                     

Jakie problemy przyniesie 
upowszechnienie technologii 
w zakresie ochrony  
środowiska? 

                     

Jakie wymierne korzyści 
społeczne przyniesie  
upowszechnienie  
technologii? 

                     

Jakie problemy społeczne 
przyniesie upowszechnienie 
technologii? 

                     

Jakie wymierne korzyści 
dla zdrowia ludzi i jakości 
życia ludzkiego przyniesie 
upowszechnienie  
technologii? 

                     

Jakie problemy dla zdrowia 
ludzi i jakości życia  
ludzkiego przyniesie  
upowszechnienie  
technologii? 

                     

Jakie wymierne korzyści 
estetyczne przyniesie  
upowszechnienie 
 technologii? 

                     

Jakie problemy estetyczne 
przyniesie upowszechnienie 
technologii? 
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W LATACH 

2015–2020 2021–2030 po 2030 roku 

Czy upowszechnienie się 
technologii może być  
źródłem problemów  
społecznych? 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu  

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

Czy upowszechnienie się 
technologii może  
bezpośrednio prowadzić 
do naruszeń powszechnie 
obowiązujących norm  
moralnych lub przepisów 
prawa? 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu  

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

Czy upowszechnienie  
technologii przyczyni się 
do rozwoju krajowej gałęzi 
przemysłu? 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

 nie  
 w niewielkim stopniu  
 w pewnym stopniu  
 w istotnym stopniu  
 w bardzo istotnym stopniu 

W której fazie rozwoju 
znajdzie się technologia? 

 technologia rozpoczyna-
jąca cykl życia – posiada 
znaczący potencjał  
dalszego rozwoju  
 technologia w fazie  
dynamicznego rozwoju  
 technologia w fazie  
powszechnego stosowania 
na rynku  
 technologia dojrzała  
w fazie schyłkowej  
 technologia przestarzała 
– nie posiada potencjału 
dalszego rozwoju 

 technologia rozpoczyna-
jąca cykl życia – posiada 
znaczący potencjał  
dalszego rozwoju  
 technologia w fazie  
dynamicznego rozwoju  
 technologia w fazie  
powszechnego stosowania 
na rynku  
 technologia dojrzała  
w fazie schyłkowej  
 technologia przestarzała 
– nie posiada potencjału 
dalszego rozwoju 

 technologia rozpoczyna-
jąca cykl życia – posiada 
znaczący potencjał  
dalszego rozwoju  
 technologia w fazie  
dynamicznego rozwoju  
 technologia w fazie  
powszechnego stosowania 
na rynku  
 technologia dojrzała  
w fazie schyłkowej  
 technologia przestarzała 
– nie posiada potencjału 
dalszego rozwoju 

Jakie jest niezbędne  
wyposażenie laboratorium 
rozwijającego technologię? 

                  

Jaki jest niezbędny  
przyrost nakładów  
finansowych na rozwój 
technologii? 

 niski przyrost <5 mln zł 
 średni przyrost 5–50 mln zł 
 wysoki przyrost >50 mln zł 

 niski przyrost <5 mln zł 
 średni przyrost 5–50 mln zł 
 wysoki przyrost >50 mln zł 

 niski przyrost <5 mln zł 
 średni przyrost 5–50 mln zł 
 wysoki przyrost >50 mln zł 
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W LATACH 

2015–2020 2021–2030 po 2030 roku 
Jakie badania przemysłowe* 
są niezbędne do rozwoju 
danej technologii? 
*Badania te obejmują tworzenie 
elementów składowych  
systemów złożonych,  
szczególnie do oceny  
przydatności technologii  
rodzajowych, z wyjątkiem  
prototypów objętych zakresem 
prac rozwojowych. 

                  

Obszary potencjalnych  
zastosowań technologii. 

                  

Jakie komponenty*  
technologii są niezbędne 
do rozwoju danej technologii? 
*Rozumiane jako inne  
technologie wchodzące  
w skład danej technologii. 

                  

Jakie kwalifikacje są  
niezbędne do rozwoju  
danej technologii? 

                  

Jakie prace badawcze  
– w zakresie badań  
podstawowych*  
– są niezbędne do rozwoju 
danej technologii? 
*Podejmowane w celu  
zdobywania nowej wiedzy  
o podstawach, zjawiskach  
i obserwowalnych faktach bez 
nastawienia na bezpośrednie 
praktyczne zastosowanie.  

                  

Jakie prace rozwojowe* są 
niezbędne do rozwoju  
danej technologii? 
*Wykorzystywanie dostępnej 
wiedzy i umiejętności  
do planowania produkcji  
oraz tworzenia i projektowania 
nowych, zmienionych  
lub ulepszonych technologii. 

                  

Jakie podmioty będą  
tworzyły daną technologię? 
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