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Wprowadzenie
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania stanowi proces potencjalnie
obarczony licznymi problemami merytorycznymi, technicznymi i organizacyjnymi, ale jednak kluczowym wyzwaniem, najtrudniejszym do rozwiązania
na obecnym etapie rozwoju kraju, pozostaje transfer rozwiązań do gospodarki.
Stąd też w celu efektywnego wdrożenia opracowanych innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych w zakresie technicznego wspomagania
zrównoważonego rozwoju niezbędne są działania o charakterze systemowym
ukierunkowane na generowanie przyszłościowych kierunków badawczych,
ocenę uzyskanych rozwiązań, poszukiwanie mechanizmów i struktur ich
transferu do gospodarki oraz bieżącą ewaluację realizowanych programów
badawczych. Kluczowe znaczenie mają specjalnie tworzone w tym celu platformy organizacyjne i informatyczne wspomagające transformację wiedzy
i transfer technologii oraz kształcenie i doskonalenie kadry dla innowacyjnej
gospodarki.
Zagadnienia te stanowiły obszar prac prowadzonych w zadaniach badawczych realizowanych w Grupie Problemowej „Systemy transformacji wiedzy,
transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
Program Strategiczny ukierunkowany był z jednej strony na opracowanie
zaawansowanych rozwiązań produktowych i procesowych przygotowanych
do wdrożeń gospodarczych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów
technicznych, a z drugiej na rozwiązania systemowe wspomagające wdrażanie
opracowanych rozwiązań do gospodarki. Problematyka badawczo-rozwojowa
Programu obejmowała pięć głównych grup problemowych dotyczących:

8
––
––

Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych

aparatury badawczej i unikatowych urządzeń technicznych,
zaawansowanych technologii wspomagających procesy wytwarzania
i eksploatacji,
–– systemów i metod racjonalnego wykorzystania zasobów,
–– systemów diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych
–– oraz systemów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych rozwiązań do gospodarki,
które powinny umożliwić wspomaganie techniczne i operacyjne podejmowanych zadań technologicznych oraz skuteczną aplikację i komercjalizację
uzyskanych oryginalnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Prace realizowane w tej grupie obejmowały:
–– badania w ramach foresightu technologicznego ukierunkowane na typowanie przyszłościowych kierunków badań,
–– opracowanie metod i modeli ewaluacji projektów i programów badawczych,
–– opracowanie autorskiego systemu kompleksowej oceny technologii obejmującego zintegrowane moduły oceny: dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego oraz poziomu innowacyjności,
–– opracowanie nowatorskich procedur komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na poszukiwanie efektywnych mechanizmów
i struktur wdrażania innowacji,
–– tworzenie platform organizacyjnych i informatycznych wspomagających
współpracę oraz upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań,
–– analizę uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych determinujących
procesy rozwoju i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań,
–– opracowanie specjalistycznych programów kształcenia i doskonalenia
kadr ukierunkowanych na ustawiczne doskonalenie umiejętności i kwalifikacji w obszarze zaawansowanych technologii.
Działania o charakterze systemowym podjęte w Programie Strategicznym
ukierunkowane były na wspomaganie praktycznego wykorzystania rezultatów Programu w gospodarce oraz tworzenia i rozwijania sieci współpracy
z instytucjami naukowymi i przemysłem. Cel prac stanowiło usprawnienie
procesu upowszechniania, komercjalizacji i wdrażania do gospodarki produktowych i procesowych rozwiązań innowacyjnych poprzez opracowanie,
weryfikację i zastosowanie nowatorskich modeli, metod, procedur, systemów
operacyjnych i aplikacji informatycznych (rys. 1).
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Rys. 1.

Powiązanie realizacji zadań badawczych o charakterze technologicznym z działaniami zapewniającymi
wsparcie systemowe w zakresie transformacji wiedzy i transferu technologii
Źródło: opracowanie własne.

Zaproponowane rozwiązania metodyczne w zakresie wsparcia systemowego zweryfikowane zostały w odniesieniu do ponad 170 rozwiązań technicznych wypracowanych w Programie Strategicznym. Rozwiązania metodyczne zostały wykorzystane we współpracy z gospodarką w celu usprawnienia
procesu wdrażania opracowanych rozwiązań stanowiących rezultat zadań
badawczych o charakterze technologicznym, a także świadczenia usług dla
przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w zakresie dokonywania ocen
rozwiązań technicznych i przygotowywania opinii o innowacyjności. W trakcie realizacji programu podpisano ponad 500 umów transferu wyników prac
B+R do zastosowań gospodarczych.
Adam Mazurkiewicz
Beata Poteralska

1

Analiza warunków
mikro- i makroekonomicznych
determinujących rozwój technologii
Innowacje – z definicji – kojarzą się z produktami i usługami. Jednak siła
oddziaływania nowych rozwiązań produktowych i usługowych i tym samym ich pozytywny wpływ na gospodarkę będą tym większe, im bardziej
ich wdrożeniu będą sprzyjać uwarunkowania administracyjne: w rozumieniu
przepisów, norm i instrumentów regulujących kreowanie innowacji oraz uwarunkowania biznesowe: interpretowane jako ogół czynników ułatwiających
prowadzenie działalności gospodarczej takich jak: system finansowy, system
kształcenia, rynek pracy, uwarunkowania społeczno-kulturowe.
W Programie Strategicznym w ramach grupy zadań Nowatorskie systemy
wspomagające i stymulujące transformację wiedzy i transfer technologii w odniesieniu
do polityki krajowej i międzynarodowej w obszarze innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki zrealizowano prace dotyczące analiz uwarunkowań systemu innowacji Polski w układzie krajowym oraz regionalnym. Obejmują one zadania:
–– Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych
uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych,
–– Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji.
W ramach pierwszego z wymienionych zadań badawczych przeprowadzono analizy procesów innowacyjnych polskiej gospodarki, w tym jej atutów
i słabości, a także przygotowano rekomendacje dotyczące obszarów wymagających zainteresowania i wsparcia ze strony państwa. Rezultat prac stanowi
kompleksowe repozytorium wiedzy obejmujące: wyniki analiz czynników
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determinujących poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarek oraz
metod oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarek; wyniki
oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności wybranych krajów wzorcowych i ich porównania względem polskiej gospodarki; charakterystyki publicznych instrumentów wsparcia innowacyjności stosowanych w wybranych
krajach wzorcowych oraz w Polsce; rekomendacje dotyczące wprowadzenia
zmian do instrumentarium wsparcia innowacyjności i konkurencyjności stosowanego w Polsce. W wyniku realizacji zadania opracowano także metodyki
wspierające procesy: prowadzenia oceny stanu i analizy porównawczej trendów innowacyjności gospodarek w skali makro oraz metodyki prowadzenia
oceny porównawczej narzędzi wspomagania innowacyjności gospodarek.
Natomiast w ramach zadania badawczego pt. Metodyka badania i oceny
stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji opracowano metodykę, która pozwala na: identyfikację kluczowych czynników innowacyjności sektorów oraz regionów;
wyznaczenie miejsca wytypowanych działów na mapie innowacyjności polskiego przemysłu; identyfikację mocnych i słabych stron oraz rankingowanie
poziomu innowacyjności wybranych działów oraz regionów; prowadzenie
monitoringu innowacyjności oraz prognozowanie rozwoju wybranych zaawansowanych techniczne grup producenckich przetwórstwa przemysłowego
powiązanych z aplikacjami Programu Strategicznego.
Wyniki prac w zakresie narzędzi wsparcia innowacyjności stosowanych
w Polsce wykorzystane są w tworzonym generatorze projektów ukierunkowanym na skorelowanie propozycji generowanych projektów naukowo-badawczych z aktualnymi konkursami na finansowanie projektów badawczych
zarówno w ramach programów europejskich, w tym głównie Programu Horyzont 2020, jak i wdrożonego w kraju w układzie centralnym i regionalnym
Programu Inteligentny Rozwój. Opracowaną metodykę badania i oceny stanu
i uwarunkowań wzrostu innowacyjności zastosowano do oceny tendencji rozwojowych branż obejmujących produkty Programu Strategicznego.

1.1.

Innowacyjność i konkurencyjność
gospodarek

Poszerzające się współzależności między krajami w decydującym stopniu
wpływają na międzynarodową konkurencyjność ich gospodarek. Korzystne
efekty wyrażają się w ułatwionym dostępie do międzynarodowych rynków
towarów i usług, kapitału, pracy oraz wiedzy. Natomiast negatywne oddziaływanie procesów integracyjnych w gospodarce światowej odnoszące się do
sfery ekonomicznej jest zauważalne w szczególności w kontekście wystąpienia
zjawisk kryzysowych w danym kraju (regionie) i ich przenoszenie na pozostałe
gospodarczo powiązane państwa. Potęguje to i tak dostatecznie trudne uwarunkowania rynkowe związane z koniecznością sprostania globalnej konkurencji.
Na tle szans i zagrożeń związanych z utrwalaniem się i pogłębianiem procesów
integracyjnych na świecie oraz zmianą globalnego układu sił gospodarczych
kluczowe znaczenie zyskuje umiejętne kształtowanie polityki innowacyjnej państwa, która powinna prowadzić do wykorzystania szans rozwojowych związanych z aktualnymi oraz przyszłymi przewagami konkurencyjnymi gospodarki.
Przynależność do konkretnej struktury polityczno-gospodarczej, np. UE.
w przeważającej mierze determinuje, jakie rodzaje publicznych instrumentów
wsparcia innowacyjności są wdrażane w danym kraju przynajmniej w tym zakresie, który wynika z umów podpisanych z Komisją Europejską regulujących
wykorzystanie funduszy unijnych.
W Polsce znajduje to odzwierciedlenie w strukturze i tematyce wdrażanych krajowych programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2007–2013 oraz 2014–2020.
Przykładem takiego ujednolicenia kierunku polityki innowacyjnej i konkurencyjnej jest opracowanie krajowych i regionalnych strategii inteligentnych
specjalizacji [1], zgodnie z metodologią zaproponowaną przez KE, które będą
determinować tematykę regionalnych instrumentów wsparcia wdrażanych
w krajach Wspólnoty w kolejnej perspektywie finansowej (do roku 2020).
Upodabnianiu się instrumentarium wsparcia innowacyjności poszczególnych krajów UE służy również globalny trend umiędzynarodowienia działalności biznesowej i badawczej, w odpowiedzi na który znaczenie zyskują
instrumenty umożliwiające zacieśnianie się międzynarodowej współpracy
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aktorów narodowych systemów innowacji. Skutkuje to tworzeniem międzynarodowych programów, do których przystępują agencje wsparcia zlokalizowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, umożliwiając krajowym
instytucjom badawczym oraz biznesowym realizację projektów we współpracy międzynarodowej. Do takich programów należą m.in. Akcje era.net,
Program COST, Program Eureka.
Jednocześnie dynamizm narodowych systemów innowacji i specyfika
uwarunkowań gospodarczych poszczególnych krajów uzasadnia brak w literaturze przedmiotu zarówno wzorcowego modelu polityki innowacyjnej,
jak i modelowego zestawu publicznych instrumentów wsparcia [Izsák et al.
2013].
Mimo to kreujący politykę innowacji często korzystają z tzw. najlepszych praktyk dot. wdrażania tych instrumentów wsparcia, które okazały
się sukcesem w innych krajach. Ma to miejsce np. na poziomie całej UE, która
w ramach Programu Horyzont 2020 wdrożyła Instrument MSP (SME Instrument) [2] będący odzwierciedleniem instrumentu stosowanego od wielu lat
w USA o nazwie SBIR (Small Business Innovation Research) [3]. Takie powielanie wzorców występuje także na poziomie poszczególnych krajów. Przykładowo w 2004 r. Holandia wprowadziła program pn. STW Valorisation Grant
inspirowany amerykańskim SBIR, a Stany Zjednoczone skorzystały z wzorca
unijnego dotyczącego ukierunkowania regionalnego instrumentów wsparcia, implementując w 2013 r. Program National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) [4].
Przyjęcie takiego kierunku polityki innowacyjnej wydaje się być uzasadnione, często jednak nie prowadzi do uzyskania oczekiwanych efektów
stosowania danego instrumentu wsparcia. Wynika to przede wszystkim
z występowania specyficznych uwarunkowań społecznych, gospodarczych
i kulturowych danego kraju i związanych z nimi indywidualnych wyzwań
polityki innowacyjnej, których nie da się rozwiązać transferem samego instrumentu, który często nie okaże się efektywny w innych niż występujących w kraju wzorcowym – uwarunkowaniach, przy innym modelu systemu
edukacji, systemu finansowego, innej strukturze przemysłu, przy niższym
poziomie rozwoju gospodarczego, w odmiennej kulturze społecznej, która wpływa stymulująco lub hamująco na działalność innowacyjną, wobec
ograniczonych powiązań występujących pomiędzy aktorami narodowego
systemu innowacji.
Dlatego misją kreujących politykę innowacyjną staje się zapewnienie takiej konstelacji instrumentów, by harmonizowały z pozostałymi elementami
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tworzącymi narodowy system innowacji. Jednocześnie wybór instrumentów
jest ciągłym procesem uczenia się: narodowe systemy innowacji są bowiem
strukturami dynamicznymi, w których efekty uzyskiwane po zastosowaniu
konkretnych instrumentów wsparcia determinują zmianę mocnych i słabych
stron systemów, co z kolei wymaga zmiany w strukturze wdrażanego zestawu instrumentów wsparcia.
Z tych powodów rozwiązania wzorowane na systemach stosowanych
w innych krajach powinny być zawsze dopasowane do potrzeb konkretnej
gospodarki i powinny uwzględniać jej mocne i słabe strony, a ich wprowadzenie powinno być poprzedzone:
–– diagnozą stanu innowacyjności gospodarki – wskazaniem jej głównych
problemów,
–– sformułowaniem kluczowych celów polityki innowacyjnej oraz wytyczeniem priorytetów.
Takie założenia przyjęto w prowadzonych badaniach w zadaniu Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań
w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających
procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych realizowanych w Programu Strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, które ukierunkowano na dokonanie analizy procesów
innowacyjnych polskiej gospodarki, w tym jej atutów i słabości, a także przygotowanie rekomendacji dotyczących obszarów wymagających zainteresowania i wsparcia ze strony państwa.
Za główne etapy prowadzonych analiz uznano:
–– analizę stanu innowacyjności gospodarki polskiej wg rankingów międzynarodowych [5–7],
–– analizę porównawczą instrumentów wsparcia innowacyjności wybranych
gospodarek [8–11],
–– ocenę skuteczności instrumentów wsparcia innowacyjności stosowanych
w Polsce w latach 2007–2013 i sformułowane w rekomendacji [12, 13].
Analiza stanu innowacyjności gospodarki polskiej
wg rankingów międzynarodowych
Innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego krajów,
regionów i organizacji. W dużej mierze zmiany poziomu innowacyjności w makroskali przynoszą rezultat w postaci zmian pozycji konkurencyjnej danego kraju
na arenie międzynarodowej. Innowacyjność i konkurencyjność gospodarek jest
stymulowana wieloma czynnikami. Prekursorem badań w tej dziedzinie był
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A. Smith [14], który podkreślał znaczenie specjalizacji i podziału pracy, następnie przedstawiciele ekonomii neoklasycznej tj. J. Schumpeter [15], R. Solow [16],
T. Swan [17] postulowali potrzebę inwestowania w kapitał fizyczny oraz infrastrukturę, natomiast obecnie uwypukla się takie czynniki jak: edukacja i szkolenia,
postęp techniczny, stabilizacja makroekonomiczna, ład organizacyjny, zaawansowanie i efektywność rynku. Zaprezentowane czynniki są istotne i nie wykluczają
się nawzajem, co więcej, mogą mieć równorzędne znaczenie, co jest również podkreślane we współczesnej literaturze ekonomicznej [18]. Wymienione grupy czynników stanowią przedmiot badań poziomu innowacyjności i konkurencyjności
gospodarek realizowanych przez takie instytucje jak: Bank Światowy, Światowe
Forum Ekonomiczne, Institut européen d’administration des daffaires (INSEAD),
Komisja Europejska, Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem (IMD).
W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele metodyk oceny innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej w skali makro opracowanych przez
instytucje międzynarodowe, w tym m.in.:
–– Innovation Union Scoreboard methodology (Komisja Europejska/Uniwersytet w Maastricht) [19];
–– Global Innovation Index (GII) methodology (INSEAD1) [20];
–– Knowledge Assesment Methodology (KAM) (Bank Światowy) [21];
–– Global Competitiveness Index (GCI) methodology (Światowe Forum Ekonomiczne) [22];
–– World Competitiveness Yearbook methodology (Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem – IMD) [23].
Badania realizowane w tym zakresie w Polsce są w przeważającej mierze
ukierunkowane na diagnozę uwarunkowań i stanu innowacyjności gospodarki przy wykorzystaniu metodyk międzynarodowych (m.in. Zygierewicz [24],
Jasiński [25], Marciniak [26], Kryk, Piech [27], Lis [28]). Relatywnie nieliczna
liczba badaczy prowadzi prace ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie
metodyk oceny stanu innowacyjności gospodarki w skali makro (Rybiński i in.
[29]), meso, tj. sektora dóbr inwestycyjnych (Sitkowska [30]) i regionu (Feltynowski i Nowakowska [31]) oraz w skali mikro dotyczącej przedsiębiorstwa
(Baczko i in.[32]).

INSEAD (fr. Institut européen d’administration des affaires) – jedna z największych prywatnych
szkół zarządzania i biznesu na świecie, założona w 1957 roku. Posiada dwa kampusy: we Francji (Fontainebleau, Île-de-France) oraz w Singapurze. W rankingach Financial Times i The Wall Street Journal
INSEAD regularnie plasuje się wśród kilkunastu najlepszych szkół biznesu na świecie jako najwyżej
notowana szkoła europejska.
1
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Pozycja Polski
w rankingach GCI oraz GII

Z uwagi na dostępność danych statystycznych ocenę innowacyjności
i konkurencyjności polskiej gospodarki przeprowadzono z uwzględnieniem
dwóch metodyk międzynarodowych: Global Innovation Index (GII2) i Global
Competitiveness Index (GCI3) (rys. 1.1.1).
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Rys. 1.1.1. Pozycja Polski w rankingach innowacyjności i konkurencyjności w latach 2007–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie [33, 34].

Globalny Indeks Innowacyjności został opracowany w 2007 r. przez ekonomistów INSEAD
(fr. Institut eur-opéen d’administration des affaires). Wskaźniki wchodzące w skład GII kwalifikuje się
do dwóch podstawowych grup: „czynników kreowania innowacyjności” oraz „wyników działalności
innowacyjnej”. W ramach pierwszej grupy czynników, tj. innovation input wyróżniono kategorie: instytucje, potencjał ludzki, ICT i infrastruktura, zaawansowanie rynku, zaawansowanie działalności biznesowej. Natomiast grupę innovation output tworzą: wyniki działalności naukowej oraz efekty działalności
twórczej. Ogółem metodyka GII wyróżnia 60 mierników innowacyjności, które są wykorzystywane do
przeprowadzenia oceny poziomu innowacyjności 125 gospodarek [20, 34].
3
Metodologia oceny konkurencyjności gospodarek Światowego Forum Ekonomicznego jest rozwijana od 1979 r. Podejście uwzględnia szeroką gamę czynników (ogółem 117) wpływających na konkurencyjność i produktywność gospodarki, pogrupowanych w 12 „filarów konkurencyjności”: (1) Instytucje,
(2) Infrastruktura, (3) Uwarunkowania makroekonomiczne, (4) Opieka zdrowotna i edukacja na poziomie
podstawowym, (5) Szkolnictwo wyższe, (6) Efektywność rynku towarów i usług, (7) Elastyczność rynku
pracy, (8) Rozwój rynków finansowych, (9) Zdolność absorpcyjna technologii, (10) Wielkość rynku, (11)
Poziom rozwoju środowiska gospodarczego, (12) Innowacyjność. Analizy konkurencyjności z wykorzystaniem indeksu GCI są prowadzone w odniesieniu do 144 krajów [22, 33].
2
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Ocena wg Globalnego Indeksu Innowacyjności (GII)
W 2014 roku w Globalnym Rankingu Innowacyjności Polska uzyskała
notę 40,64 (maksymalna wartość wskaźnika wynosiła 100), co dawało 45
pozycję (na 143 analizowane kraje) i oznaczało awans o 11 miejsc w stosunku do roku 2007. W grupie krajów Unii Europejskiej jedynie Grecja
i Rumunia uzyskały słabszy rezultat (odpowiednio: 50 i 55 miejsce). Na
podstawie wartości wskaźników odpowiadających za kreowanie innowacji
Polska zajęła 40 lokatę (47,31), natomiast wartość wskaźników wyrażających efekty innowacji plasuje Polskę na 48 pozycji (33,98). W pierwszym
przypadku (stymulowanie innowacyjności) Polska wyprzedziła sześć
krajów unijnych: Węgry (41), Słowację (43), Grecję (44), Chorwację (50),
Bułgarię (54), Rumunię (65). Natomiast uwzględniając drugie kryterium
(efekty działalności innowacyjnej) wśród krajów Unii Europejskiej, które
uzyskały słabszą od Polski pozycję w rankingu znalazły się jedynie Litwa
(52) i Grecja (58).
Metodyka GII pozwoliła również na dokonanie identyfikacji mocnych
i słabych stron Polski w zakresie poszczególnych wskaźników innowacyjności. Wśród mocnych stron na uwagę zasługują: stabilny system polityczno-administracyjny (komponent: instytucje), relatywnie korzystne warunki
uzyskania kredytu (komponent: zaawansowanie rynku), duża liczba studentów (komponent: jakość czynnika ludzkiego/potencjał innowacyjny) oraz
udział produktów i usług tzw. przemysłów kreatywnych w eksporcie ogółem. Natomiast słabe strony gospodarki Polski w zakresie innowacyjności
obejmują: niskie przychody z wartości niematerialnych i prawnych (komponent: wyniki działalności innowacyjnej), niska liczba nowo zakładanych
przedsiębiorstw (komponent: wyniki działalności innowacyjnej), nieskuteczne prawo i duże obciążenie przepisami (komponent: instytucje), a także słabą skłonność do kooperacji pomiędzy aktorami narodowego systemu
innowacji (komponent: zaawansowanie środowiska biznesowego/ekosystem
innowacji).
Ocena według Globalnego Indeksu Konkurencyjności (GCI)
W 2014 roku wartość zintegrowanego wskaźnika konkurencyjności
dla Polski wyniosła 4,46 (maksymalna wartość wskaźnika wynosiła 7),
pozwoliło to Polsce zająć 42 pozycję na 148 analizowanych krajów i oznaczało awans o 9 pozycji w stosunku do roku 2007. Za Polską sklasyfikowano następujące kraje UE: Czechy (46), Litwa (48), Włochy (49), Portugalia (51), Łotwa (52), Bułgaria (57), Cypr (58), Słowenia (62), Węgry (63),
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Chorwacja (75), Rumunia (76), Słowacja (78), Grecja (91). Najniższe wartości w ramach poszczególnych filarów konkurencyjności uzyskały wskaźniki: transparentność systemu stanowienia polityki (120), zachęty podatkowe
(116), absorpcja technologii w przedsiębiorstwach (114), elastyczność rynku pracy (112), dostępność kapitału wysokiego ryzyka (104), wydatki firm
na B+R (103). Natomiast wskaźniki o najwyższych wartościach (odnoszące
się bezpośrednio do zagadnień innowacyjności i konkurencyjności) obejmowały: rozmiar rynku wewnętrznego (20), system udzielania kredytów
(32), dostępność usług badawczych i szkoleniowych (33), intensywność
lokalnej konkurencji (38), wnioski patentowe na mln mieszkańców (40)
i jakość instytucji naukowo-badawczych (55).
Pomimo pozytywnego trendu przedstawiającego systematyczną poprawę pozycji Polski w rankingach GCI i GII w latach 2007–2014 (rys. 1)
przeprowadzone analizy innowacyjności gospodarki z uwzględnieniem
wybranych metodyk międzynarodowych sytuują Polskę z reguły na ostatnich miejscach list rankingowych w porównaniu z krajami Unii Europejskiej.
Polska uzyskuje zdecydowanie lepszy rezultat w przypadku zastosowania
metodologii GCI4 opracowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, w której analizuje się konkurencyjność gospodarki. Ta metodologia uwzględnia
różnice w poziomie rozwoju poszczególnych krajów stanowiących przedmiot analiz, a ocena przeprowadzona z jej wykorzystaniem wydaje się rzetelnie odzwierciedlać stan faktyczny. Przy czym należy mieć na uwadze fakt,
że awans Polski w rankingu GCI uzyskano częściowo w wyniku poprawy
krajowych wskaźników konkurencyjności; jednocześnie osiągnięcie to było,
w pewnym stopniu, rezultatem pogorszenia indeksów w krajach, które
uprzednio zajmowały wyższe pozycje.
Niejednoznaczne oceny odnośnie do innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki uzyskiwane z zastosowaniem metodyk międzynarodowych GCI i GII były powodem opracowania autorskiego zestawu wskaźników [6] i dokonania analizy poziomu pozycji innowacyjnej
polskiej gospodarki z ich wykorzystaniem. Opracowana metodyka oceny
innowacyjności w skali makro wyróżnia osiem komponentów innowacyjności:

Metodologia GCI uwzględnia trzy etapy rozwoju gospodarki: opartej na czynnikach (factor driven), na wydajności (efficiency-driven) oraz innowacjach (innovation-driven), a następnie stosownie do
etapu, na którym znajduje się analizowany kraj, nadawane są wagi poszczególnym filarom konkurencyjności, które mają większe znaczenie na danym etapie rozwoju gospodarczego.
4
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stymulanty innowacyjności:
1. Instytucje i regulacje;
2. Finansowanie;
3. Infrastruktura i technologie,
4. Kształcenie;
–– efekty działalności innowacyjnej:
5. Tworzenie wiedzy;
6. Zastosowanie, dyfuzja wiedzy;
7. Rynek pracy;
8. Jakość życia.
Ogółem wyodrębniono 27 wskaźników szczegółowych (rys. 1.1.2). Następnie, metodą ekspercką, wygenerowano kluczowe wskaźniki w ramach
każdego komponentu:
–– stopień ochrony własności intelektualnej (Instytucje i regulacje);
–– wydatki firm na B+R (Finansowanie);
–– absorpcja nowych technologii na poziomie firm (Infrastruktura i technologie);
–– kształcenie ustawiczne (Kształcenie);
–– współpraca nauka–biznes (Tworzenie wiedzy);
–– przychody ze sprzedaży produktów wysokiej techniki (Zastosowanie,
dyfuzja wiedzy);
–– produktywność siły roboczej (Rynek pracy);
–– wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Jakość życia).
Przyjęto następującą formułę oceny [29]: jeżeli występuje dynamika rosnąca wskaźnika – do łącznej punktacji należy dodać 1, jeżeli malejąca, to
należy odjąć 1, w przypadku silnych zmian należy dodać lub odjąć 2. Jeżeli
otrzymana wartość jest bliska lub większa od 8, to należy uznać gospodarkę
za bardzo innowacyjną, jeżeli jest bliska -8 lub niższa – za gospodarkę mało
innowacyjną.
Dynamikę wyznaczonych wskaźników oceniano na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego oraz organizacji międzynarodowych. Wyniki oceny w ujęciu szczegółowym omówiono w [6].
Wytypowane wskaźniki stanowiące podstawę oceny innowacyjności gospodarki Polski ze wskazaniem dynamiki zmian poszczególnych wskaźników
oraz źródeł informacji, na podstawie których dokonano oceny, przedstawiono
w tabeli 1.1.1.

Rys. 1.1.2.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [6].
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Tabela 1.1.1. Ocena innowacyjności Polski na podstawie autorskiego zestawu miar innowacyjności
Wskaźnik

Kierunek zmian

Źródło
danych

Ocena
punktowa

Stopień ochrony własności
intelektualnej
(Instytucje i regulacje)

Stabilizacja na niskim poziomie

GUS

0 pkt

Wydatki firm na B+R (Finansowanie)

Stabilizacja na niskim poziomie

GUS

0 pkt

Absorpcja nowych technologii na
poziomie firm
(Infrastruktura i technologie)

Powolny i nieznaczny wzrost
dynamiki

GUS

1 pkt

Kształcenie ustawiczne
(Kształcenie)

Stabilizacja na niskim poziomie

Eurostat,
MPiPS

0 pkt

Współpraca nauka–biznes
(Tworzenie wiedzy)

Malejąca dynamika

GUS

-1 pkt

Przychody ze sprzedaży produktów
wysokiej techniki
(Zastosowanie, dyfuzja wiedzy)

Stabilizacja na niskim poziomie

GUS

0 pkt

Produktywność siły roboczej
(Rynek pracy)

Malejąca dynamika

Eurostat,
MPiPS, GUS

-1 pkt

Wskaźnik rozwoju społecznego HDI
(Jakość życia)

Rosnąca dynamika

UNDP

2 pkt

Okres oceny: lata od 1990–1995 do 2009–2010
Źródło: opracowanie własne.

Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki z zastosowaniem
autorskiego zestawu wskaźników kluczowych wskazuje, iż trudno jednoznacznie wyznaczyć trendy w zakresie innowacyjności. Część z analizowanych wskaźników pokazuje poprawę sytuacji w tym zakresie (Wskaźnik
rozwoju społecznego HDI, Absorpcja nowych technologii na poziomie firm),
inne pogorszenie (Współpraca nauka–biznes, Produktywność siły roboczej)
lub brak zmian (Stopień ochrony własności intelektualnej, Wydatki firm na
B+R, Kształcenie ustawiczne, Przychody ze sprzedaży produktów wysokiej
techniki). Wszystkie jednak należą do relatywnie niskich w porównaniu z innymi krajami UE.
Uzyskane wyniki oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności Polski z wykorzystaniem indeksów międzynarodowych oraz autorskiej metodyki
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wskazują na pewne niedociągnięcia w polityce gospodarczej i przemysłowej,
które przyczyniają się do niezadowalającego stanu innowacyjności gospodarki.
Wśród nich należy wymienić m.in.:
–– brak systemowego wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie centralnym, regionalnym oraz lokalnym (w szczególności w odniesieniu
do sektora MSP5), który utrudnia wykorzystanie dostępnych środków;
–– niedostosowanie regulacji prawno-podatkowych (ulg inwestycyjnych) do
potrzeb firm innowacyjnych;
–– skomplikowane i długotrwałe procedury związane z dostępem do finansowania zewnętrznego (kredyty, fundusze strukturalne);
–– brak rozwiązań sprzyjających współpracy nauki i gospodarki, transferowi
wiedzy i własności intelektualnej oraz budowaniu przewag konkurencyjnych opartych na popytowym podejściu do innowacji;
–– słabość krajowej podaży postępu technicznego;
–– niewystarczający popyt ze strony dominujących w gospodarce mikro
i małych przedsiębiorstw;
–– słabość infrastruktury instytucjonalnej sprzyjającej innowacyjności.
Wyszczególnione bariery innowacyjności oraz trudności w sformułowaniu jednoznacznej oceny poziomu innowacyjności zdeterminowały tematykę dalszych prac badawczych, ukierunkowując je na wskazanie niezbędnych
działań naprawczych, które należy podjąć oraz instrumentów wspomagających procesy innowacyjne, które należy wdrożyć, aby kapitał intelektualny
oraz innowacyjność decydowały o zrównoważonym rozwoju gospodarczym
oraz wzroście dobrobytu polskiego społeczeństwa. Konsekwentnie, dalsze
analizy dotyczyły dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacyjności
w wybranych krajach przodujących pod względem poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego.
Analiza porównawcza instrumentów wsparcia
innowacyjności wybranych gospodarek
Zbadano pozycję innowacyjną i konkurencyjną wybranych krajów wzorcowych w celu identyfikacji ich mocnych i słabych stron oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki (gospodarcze, technologiczne, polityczne,
społeczne) wpływają na poprawę lub pogorszenie pozycji innowacyjnej i konkurencyjnej wybranych krajów wzorcowych.

5

W tej grupie przedsiębiorstw jedynie 15% wykazuje aktywność innowacyjną. Za: [24].
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Założono, że wybrane gospodarki zrzeszone w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zostaną poddane analizie; kraje, które współpracują z OECD w ramach Programu pn. Enhanced Engagement, tj.
Brazylia, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki oraz Rosja, która jest
w trakcie negocjacji akcesyjnych z OECD. Pozwoliło to wskazać wstępną
grupę 39 gospodarek. Ze względu na zbliżony poziom rozwoju gospodarczego wielu ze wskazanych krajów podjęto decyzję o zawężeniu tej grupy.
W tym celu przeprowadzono:
–– analizę pozycji innowacyjnej i konkurencyjnej krajów w latach 2007–
–2012 na podstawie rankingów międzynarodowych: Globalnego Indeksu
Konkurencyjności – GCI oraz Globalnego Indeksu Innowacyjności – GII;
–– analizę poziomu PKB oraz PKB na mieszkańca w latach 2000–2012;
–– analizę dynamiki PKB oraz PKB na mieszkańca w latach 2001–2012.
W wyniku przeprowadzonych analiz wyodrębniono trzy grupy krajów
i wskazano reprezentujące je gospodarki:
–– w grupie gospodarek o najwyższej pozycji innowacyjnej i konkurencyjnej
do dalszych analiz wytypowano: Szwecję, Szwajcarię, Stany Zjednoczone,
–– w grupie gospodarek o najwyższym poziomie PKB i PKB na mieszkańca
do dalszych analiz wytypowano: Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię,
Francję,
–– w grupie gospodarek o najbardziej intensywnej dynamice wzrostu poziomu PKB i PKB na mieszkańca do dalszych analiz wytypowano: Chiny, Indie, Rosję, Czechy, Polskę.
Przesłankę do przeprowadzenia pogłębionych prac analitycznych nad
uwarunkowaniami innowacyjności gospodarek stanowiła analiza pozycji,
które kraje objęte badaniem zajmowały w światowych rankingach konkurencyjności i innowacyjności (tab. 1.1.2).
Liderem rankingów wskazanych w tabeli 1.1.2 jest Szwajcaria (pierwsze
miejsce w obydwu indeksach w 2014 r.). W analizowanym okresie Szwajcaria
utrzymała zajmowaną pozycje pomimo negatywnego oddziaływania globalnego kryzysu gospodarczego. Pozytywne trendy pod względem pozycji
konkurencyjnej i innowacyjnej zanotowano także w Polsce i Chinach (które,
według rankingu GII wyprzedzają Polskę odpowiednio o 13 i 166 pozycji).
Natomiast niższą odporność na sytuację w gospodarce światowej wykazy-

Jednak dystans ten stopniowo się zmniejsza: w latach 2007–2008 różnica wynosiła 20 i 24 miejsca
rankingowe na korzyść Chin i Czech.
6
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wały gospodarki: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,
których pozycja innowacyjna i konkurencyjna obniżała się w kolejnych latach
i do 2012 r. (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) nie uległa znaczącej poprawie.
Podobnie niekorzystne trendy w zakresie konkurencyjności i innowacyjności
charakteryzują Indie oraz Rosję, które pomimo wysokiej dynamiki rozwoju
gospodarczego zajmują miejsca w 6 dziesiątce rankingów innowacyjności
(GII) i konkurencyjności (GCI). Dodatkowo Indie charakteryzuje bardzo
niekorzystna tendencja spadkowa w tym zakresie (23 miejsce w 2007 r., 76
w 2014 r. wg rankingu GII).
Przeprowadzone analizy pozwoliły wskazać charakterystyki gospodarek, które w głównej mierze wpływają na wyniki na polu konkurencyjności
i innowacyjności osiągane w poszczególnych krajach. Ze względu na powtarzalność zidentyfikowanych czynników, wyniki przedstawiono w podziale
na (1) kraje o najwyższym poziomie: innowacyjności, konkurencyjności, PKB
i PKB w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz (2) na kraje o najwyższej
dynamice poziomu PKB i PKB/mieszkańca.
Główne charakterystyki krajów zaliczonych do pierwszej grupy obejmują:
–– wysoki udział wydatków przedsiębiorstw przeznaczanych na prace
B+R,
–– wysoki poziom komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce,
–– wysoka jakość instytucji badawczych,
–– wysoka jakość kształcenia na poziomie uniwersyteckim i wyższym,
–– intensywna współpraca instytucji sfery nauki i biznesu,
–– wysoka wydajność pracy,
–– niekorzystna struktura wiekowa społeczeństwa i trendy demograficzne,
–– zbyt duża rola państwa w gospodarce, w tym: wysoki udział wydatków
państwa przeznaczanych na cele społeczne,
–– model rozwoju oparty na długu (a nie realnym wzroście) – wzrost gospodarczy występuje w wyniku pobudzania popytu wzrostem zadłużenia w sektorze publicznym i prywatnym.
Podstawowe charakterystyki krajów zaliczonych do drugiej grupy obejmują:
–– bardzo wysoka dynamika rozwoju wyrażona rosnącym poziomem PKB,
–– struktura eksportu (duży udział produktów zaawansowanych technologicznie),
–– model komercjalizacji w gospodarce nowych rozwiązań charakteryzujący się maksymalnie krótkim czasem, jaki upływa od powstania koncepcji
do przekazania wyrobu do finalnego odbiorcy,
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korzystna struktura wiekowa społeczeństwa i trendy demograficzne,
wysoka dynamika rozwoju wybranych, zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu: m. in. informatycznego, farmaceutycznego, elektronicznego,
zbiurokratyzowanie,
korupcja,
niski poziom wolności ekonomicznych.

Tabela 1.1.2. Pozycja analizowanych krajów w rankingach innowacyjności i konkurencyjności w latach 2007–2014

Globalny
Indeks
Innowacyjności (GII)

Trend GII

Szwecja

Stany Zjednoczone

Niemcy

Wielka Brytania

Francja

Chiny

Indie

Rosja

Czechy

Polska

Trend GCI

Szwajcaria

Globalny
Indeks
Konkurencyjności
(GCI)

Okres objęty oceną

Metoda oceny
i trend zmian indeksu

Kraje poddane ocenie

2007–2008

2

4

1

5

9

18

34

48

58

33

51

2008–2009

2

4

1

7

12

16

30

50

51

33

53

2009–2010

1

4

2

7

13

16

29

49

63

31

46

2010–2011

1

2

4

5

12

15

27

51

63

36

39

2011–2012

1

3

5

6

10

18

26

56

66

38

41

2012–2013

1

4

7

6

8

21

29

59

67

39

41

2013–2014

1

6

5

4

10

23

29

60

64

46

42

2007–2014

↑

→

↓

→

→

↓

↑

↓

↓

↓

↑

2007–2008

6

12

1

2

3

5

29

23

54

32

56

2008–2009

7

3

1

2

4

19

37

41

68

33

56

2009–2010

4

2

11

16

14

22

43

56

64

27

47

2010–2011

1

2

7

12

10

22

29

62

56

27

43

2011–2012

1

2

10

15

5

24

34

64

51

27

44

2012–2013

1

2

5

15

3

20

35

66

62

28

49

2013–2014

1

3

6

13

2

22

29

76

49

26

45

2007–2014

↑

↑

↓

↓

→

↓

→

↓

↑

↑

↑

Źródło: opracowanie własne na podstawie [33], [34].
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Przeprowadzono analizę instrumentów wspomagania innowacyjności
i konkurencyjności w tych krajach w celu ustalenia pozycji polskiej gospodarki na tle badanych krajów oraz zaproponowania kierunków rozwoju
polityki państwa, w szczególności w aspekcie instrumentarium wsparcia
innowacyjności.
Podstawowe źródło danych, które wykorzystano do przeprowadzenia
analiz porównawczych instrumentów wsparcia innowacyjności wybranych
gospodarek, stanowiły badania narodowych systemów, strategii i narzędzi w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone pod auspicjami Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy ERAWATCH [35]. Zgodnie
z klasyfikacją ERAWATCH instrumenty wsparcia innowacyjności objęte
analizą przyporządkowano do pięciu głównych obszarów strategicznej
interwencji [36]:
1. Strategia B+R,
2. Realizacja B+R (nauka i przemysł),
3. Kadry dla B+R,
4. Przedsiębiorczość,
5. Kultura innowacji i ochrona własności intelektualnej.
Wyboru instrumentów wsparcia do przeprowadzenia szczegółowych analiz dokonano po przyporządkowaniu instrumentów stosowanych w krajach
objętych analizą do obszarów strategicznej interwencji (tabela 3). Pozwoliło to
wskazać obszar, do którego jest adresowana największa liczba instrumentów
wsparcia. W zdecydowanej większości analizowanych krajów jest nim priorytet pn. Realizacja B+R, który obejmuje narzędzia ukierunkowane na intensyfikację prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w instytucjach naukowych oraz w przedsiębiorstwach. Wydaje się, że wielość narzędzi wsparcia
adresujących ten obszar świadczy o jego priorytetowym znaczeniu dla kreujących narodową politykę innowacyjną w tych krajach. Jedynie w przypadku Czech, Indii oraz Chin za kluczowe uznano inne priorytety, do których
przyporządkowano połowę wszystkich instrumentów wsparcia stosowanych
w tych krajach. Były to priorytety: Przedsiębiorczość (w Czechach i Indiach) oraz
Strategia B+R (w Chinach).
Duża liczba narzędzi adresujących strategiczne obszary interwencji w poszczególnych krajach uniemożliwiała dokonanie szczegółowych analiz porównawczych. Z tego powodu podjęto decyzję o zawężeniu liczby analizowanych
instrumentów i przeprowadzeniu analiz na reprezentatywnej grupie narzędzi
wsparcia. Przyjęto założenie, że analizą zostaną objęte wszystkie kraje oraz
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4 główne obszary interwencji7, tj.: 1) Strategia B+R, 2) Realizacja B+R, 3) Kadry dla
B+R oraz 4) Przedsiębiorczość reprezentowane przez jeden wybrany instrument.
Tabela 1.1.3. Liczba instrumentów wsparcia stosowanych w krajach objętych analizą

1. Strategia B+R

2. Realizacja
B+R (nauka
i przemysł)

3. Kadry dla B+R

4. Przedsiębiorczość

5. Kultura
innowacji
i ochrona
własności
intelektualnej

Obszary strategicznej interwencji
Instrumenty
ogółem

Szwajcaria

8

12

8

4

3

28

Szwecja

5

14

2

6

1

32

Stany Zjednoczone

8

12

8

4

0

32

Holandia

7

7

0

6

2

29

Wielka Brytania

5

19

3

10

2

39

Niemcy

2

16

5

5

1

22

Francja

2

24

6

9

1

42

Czechy

3

6

1

12

1

23

Chiny

10

3

4

1

2

20

Rosja

2

12

2

2

0

18

Indie

5

0

1

5

0

11

Polska

10

18

6

9

3

46

Instrumenty ogółem

67

143

46

73

15

339

Kraj

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [35].

Z pominięciem 5 obszaru, tzn. Kultura innowacji i ochrona własności intelektualnej, co wynikało
z niedostatecznej liczby instrumentów adresujących strategiczny obszar interwencji pn. Kultura innowacji, ochrona własności intelektualnej. W niektórych krajach występował tylko jeden instrument dotyczący
tego priorytetu (Szwajcaria, Holandia, Francja, Czechy), podczas gdy w innych krajach w ogóle nie przewidziano wsparcia w tym obszarze (Stany Zjednoczone, Indie, Rosja). Ponadto pośrednio ten aspekt procesu innowacji był adresowany instrumentami ukierunkowanymi na wzmocnienie innych, strategicznych
obszarów interwencji takich jak: Realizacja B+R, Kadry B+R oraz Przedsiębiorczość. Z tych samych
powodów z przeprowadzenia szczegółowych analiz instrumentów wsparcia adresujących zagadnienia
kultury innowacji oraz ochrony własności intelektualnej, zrezygnowali autorzy raportu pt. Lessons from
a decade of innovation policy [37] przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym dokonano
analizy polityk innowacyjności krajów UE-27, a także Szwajcarii i Norwegii.
7
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Dokonano wyboru reprezentatywnej grupy instrumentów stanowiących
przedmiot analiz szczegółowych, uwzględniając kryteria jakościowe i ilościowe. Kryterium ilościowe stanowiła liczba instrumentów adresujących szczegółowe priorytety polityki innowacyjnej, co pozwoliło zawęzić zakres analiz
do instrumentów adresujących 4 priorytety: (1.2.1, 2.1.1, 3.2.1, 4.3.1) z 308 priorytetów szczegółowych wskazanych na rysunku 1.1.3.
1. Strategia B+R

1.2.1.
Długookresowa
strategiczna
polityka badawcza

2. Realizacja B+R
(nauka i biznes)

2.1.1.
Doskonałość
w planowaniu,
realizacji
i zarządzaniu B+R
w jedn. badawczych

3. Kadry B+R

3.2.1.
Zatrudnianie kadry
naukowej

4. Przedsiębiorczość

5. Kultura
innowacji, PWI

4.3.1.
Wsparcie
innowacyjnych
start-up’ów

Rys. 1.1.3. Klasyfikacja instrumentów wsparcia w podziale na strategiczne obszary interwencji – ujęcie
schematyczne
Źródło: opracowanie własne na podstawie [35], [36].

Natomiast do kryteriów jakościowych zaliczono: genezę uruchomienia
instrumentu, pola badawcze i technologiczne adresowane przez instrument,
typ badań i aspekt procesu innowacji adresowany przez instrument, czas obowiązywania instrumentu, kryteria i proces wyboru projektów i beneficjentów,
całkowity budżet i sposób finansowania projektów, efekty uzyskane w wyniku
zastosowania instrumentu.
W wyniku tak przyjętych kryteriów do dalszych, szczegółowych analiz
wytypowano 48 instrumentów wsparcia (tab. 1.1.4).
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Pozostałe priorytety są scharakteryzowane w [36, s. 44–45].

ANR Thematic Programmes

Programme BETA

Innovation 2020

Technology Platforms

Technology Development and
Demonstration Program

Wsparcie badań naukowych dla
budowy GoW

Francja

Czechy

Chiny

Rosja

Indie

Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [35].

Entrepreneurial Regions

Foresight Programme

National Centres of Competence in
Research
Designed Materials
incl. Nanomaterials
National Network for Manufacturing
Innovation
Technical-Scientific Attaches

Innotech (In-tech/ Hi-tech)

Scientific personnel of the innovative
Russia

Development of Science and
Technology in 2013–2020
The New Millenium Indian Technology
Leadership
Initiative

KadTech

INSPIRE

111 Plan

Programmes: 863, 973

Research Tax Credit
Inter Non-Governmental Organisation
INGO II

RETURN

Rubicon
Collaborative Awards in Science and
Engineering
Validation of the Innovative Potential
of scientific research
CIFRE convention

Open Technology Programme
Collaborative Research and
Developent Programme
Thematic R&D Programmes

NIH Director’s Pioneer Award

VINNMER

Lead-Agency Process

Star Metrics

Strategic Research Centres

National Research Programmes

2. Realizacja B+R
1. Strategia B+R
2.1.1. Doskonałość w planowaniu,
3. Kadry dla B+R
1.2.1. Długookresowa strategiczna
realizacji i zarządzaniu B+R w jedn. 3.2.1. Zatrudnianie kadry naukowej
polityka badawcza
badawczych

Niemcy

Stany
Zjednoczone
Holandia
Wielka
Brytania

Szwecja

Szwajcaria

Kraj

Obszary strategicznej interwencji

Tabela 1.1.4. Zestawienie instrumentów wsparcia objętych szczegółową analizą funkcjonujących w badanych krajach

New Connect

Techno-entrepreneurs Promotion
Programme

Start

Technological Fund of Funds
START OP Enterprise
and Innovation
National Key New Products
Programme

High-tech Start-up Fund

Small Business Innovation Research
Programme
Valorisation Grants
UK Innovation
Investment Fund

VINN NU

CTI Start – up

4. Przedsiębiorczość
4.3.1. Wsparcie innowacyjnych
start-up’ów
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Wnioski z przeprowadzonych analiz instrumentów
wsparcia innowacyjności
Trzy najbardziej dominujące kategorie instrumentów wsparcia wdrażane
w analizowanych krajach w ostatniej dekadzie w aspekcie liczby i poziomu
finansowania to:
–– tematyczne, wieloletnie programy badawcze finansujące projekty ze środków publicznych z zachowaniem zasad konkurencyjności (kontrast dla
instrumentu wsparcia o charakterze instytucjonalnym finansującym badania statutowe);
–– programy ukierunkowane na realizację prac o charakterze badawczym
i rozwojowym finansowane wspólnie przez państwowe instytucje naukowe i przedsiębiorstwa;
–– bezpośrednie wsparcie B+R w przedsiębiorstwach poprzez przyznawanie
grantów i udzielanie pożyczek.
Mając na uwadze poziom finansowania badań i innowacji, instrumenty
ukierunkowane na podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji,
świadczenie usług doradczych dot. zarządzania innowacjami, budowanie sieci
instytucji wsparcia (pośredniczących w transferze innowacji) mają relatywnie
ograniczony udział w budżetach instytucji finansujących. Podobnie, często
przywoływany w dokumentach strategicznych czynnik warunkujący tworzenie innowacyjnych rozwiązań, tj. wykwalifikowana kadra (w szczególności
pracownicy naukowo-badawczy), nie znajduje dostatecznego odzwierciedlenia w strukturze budżetów przeznaczanych na B+R analizowanych krajów,
w których mechanizmy umożliwiające podnoszenie umiejętności kadry naukowej stanowią niewielki odsetek w ogólnej liczbie instrumentów wsparcia (może to świadczyć o niepowodzeniu tego aspektu polityki innowacyjnej
analizowanych krajów).
Istotnym trendem ostatniej dekady jest przeniesienie nacisku ze wsparcia
indywidualnych instytucji na rzecz projektów realizowanych we współpracy kilku podmiotów, wychodząc z założenia, że ich efekty z dużym prawdopodobieństwem będą odznaczać się wysokim poziomem innowacyjności
i umożliwią osiągnięcie wartości dodanej w postaci komercjalizacji na szerszą (niż w przypadku indywidualnie realizowanych projektów) skalę. Jakkolwiek granty nadal pozostają najczęstszą formą finansowania innowacyjnych
projektów w przedsiębiorstwach, zauważalne jest częstsze wykorzystywanie
subsydiowanych pożyczek. Zwiększyła się liczba instrumentów premiujących
opracowywanie i wdrażanie innowacji o charakterze organizacyjnym, marketingowym, czy też bazujących na wzornictwie przemysłowym i kreowaniu
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nowych rynków9. W dalszym ciągu istotnym priorytetem finansowania pozostaje tworzenie innowacyjnych firm start-up, funduszy podwyższonego ryzyka oraz mechanizmów transferu technologii ukierunkowanych na komercjalizację rezultatów B+R na rynku.
Średni czas obowiązywania instrumentów wsparcia w analizowanych
krajach (należących do UE) wynosi 7 lat (czas ten jest zdecydowanie dłuższy
w przypadku Stanów Zjednoczonych i wynosi 16 lat). Ustalono, że w krajach
o lepszej pozycji konkurencyjnej i innowacyjnej czas funkcjonowania danego
instrumentu jest dłuższy niż w krajach zajmujących słabsze miejsca w rankingach innowacyjności i konkurencyjności. Może to świadczyć o dojrzałości systemów i polityk wsparcia innowacji w krajach zaawansowanych gospodarczo
i ich krótszej historii w krajach znajdujących się na niższym poziomie rozwoju
gospodarczego.
Pola badawcze, które w analizowanych krajach uznano za strategiczne
(uruchamiając środki finansowe przeznaczone na rozwój badań w tych dziedzinach) obejmowały: zaawansowane technologie produkcyjne, elektronikę,
fotonikę, technologie energetyczne, biotechnologie, technologie biomedyczne,
zaawansowane materiały, ICT, nanonauki i nanotechnologie, zdrowie, żywienie, mobilność, bezpieczeństwo, transport i komunikację, klimat, technologie
kosmiczne.
Wśród instrumentów funkcjonujących min. 10 lat w ośmiu z analizowanych krajów, ewaluacji poddano wszystkie instrumenty, wskazując na pozytywne efekty osiągane w wyniku ich wykorzystania, o czym świadczą rekomendacje o kontynuacji danego instrumentu. Wśród pozytywnych efektów
wymieniano m.in.: korzyści finansowe z innowacyjnych rozwiązań, które
powstały dzięki funkcjonującym instrumentom, liczbę opatentowanych innowacji, liczbę utworzonych miejsc pracy, poziom zaangażowania finansowego instytucji sektora prywatnego, utworzone sieci współpracy pomiędzy

Aktualnie coraz więcej przedsiębiorstw buduje swoją przewagę konkurencyjną nie na podstawie
sygnałów płynących z rynku, ale poprzez wykreowanie zupełnie nowego rynku. Stosowane są dwie strategie: (1) innowacji przyrostowych, w której przedsiębiorcy (we współpracy z naukowcami, projektantami,
artystami, dostawcami oraz innymi przedsiębiorstwami z branży) szukają nowych zastosowań dla istniejących rozwiązań (np. zegarek Swatch jako element ubioru) lub (2) innowacji przełomowych, w której
przedsiębiorcy proponują połączenie radykalnych innowacji technologicznych z radykalną innowacją ich
znaczenia – zastosowania (Apple i rodzina produktów wykorzystująca technologię mp3: iTunes, iPod,
iTunes Store). Dlatego też w literaturze do działalności badawczo-rozwojowej coraz częściej zalicza się
również wzornictwo. Za: [37, 38].
9
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podmiotami sektora nauki i biznesu, liczbę publikacji. Ze względu na krótki
okres obowiązywania, nie przeprowadzono ewaluacji instrumentów funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Rosji i w Polsce.
Dokonana analiza instrumentów wsparcia funkcjonujących w poszczególnych krajach wskazuje na raczej stabilną politykę w dziedzinie badań i innowacji (w szczególności w krajach znajdujących się na podobnym poziomie
rozwoju gospodarczego), dowodząc, że wprowadzenie zauważalnych zmian
wymaga albo dłuższego okresu, albo mocniejszego bodźca prowadzącego
do reform. Najistotniejsze zmiany wprowadzono w Polsce i Czechach (co jest
związane z przystąpieniem tych krajów do UE i uzyskaniem dostępu do funduszy strukturalnych), Chinach, Rosji i Indiach (co z kolei jest następstwem
dynamicznego rozwoju tych gospodarek).
Analiza odzwierciedla również dość jednolite podejście kreujących narodową politykę innowacji w krajach objętych analizą odnośnie do zestawu stosowanych instrumentów wsparcia pomimo istotnych niekiedy różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy tymi krajami. Z jednej strony wynika to
z przyjęcia i realizacji wspólnych dla wszystkich analizowanych krajów celów
rozwojowych, tj. podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, a z drugiej strony jest efektem powielania najlepszych praktyk dot.
wdrażania tych instrumentów wsparcia, które okazały się sukcesem w krajach
współpracujących (lub których wprowadzenie jest uwarunkowane przynależnością do konkretnej struktury polityczno-gospodarczej, np. UE). Przyjęcie
takiego kierunku polityki innowacyjnej często odbywa się kosztem pomijania
specyficznych uwarunkowań społecznych, gospodarczych i kulturowych danego kraju i związanych z nimi wyzwań polityki innowacyjnej oraz wpływa
na brak oczekiwanych efektów stosowania danego instrumentu wsparcia10.
Niemniej jednak, pomimo pewnych cech wspólnych charakteryzujących
instrumentarium wsparcia innowacyjności stosowane w krajach objętych badaniem, w wyniku analizy zidentyfikowano pięć modeli prowadzonej polityki
innowacyjnej (tab. 1.1.5).

Przykładowo w Indiach rezultaty wielu krajowych programów badawczych nie odpowiadały
potrzebom społeczno-gospodarczym kraju. Udział sektora prywatnego był minimalny, większość programów zarządzanych było przez instytucje rządowe, często nieefektywnie i nieskutecznie zarządzające
złożonymi programami wspierania innowacyjności. W wyniku niewystarczających zysków z poniesionych nakładów, nie tylko nieefektywnie zostały wykorzystane poniesione wydatki, ale utracone zostały
możliwości rozwoju i szanse stojące przed Indiami. Za: [39].
10
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W Szwajcarii, Szwecji oraz w Niemczech nacisk jest położony na programy B+R realizowane wspólnie przez publiczne instytucje badawcze i przedsiębiorstwa, wsparcie funduszy pożyczkowych i kapitału wysokiego ryzyka;
znamienne jest bardzo ograniczone stosowanie ulg podatkowych na B+R.
W Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji polityka innowacyjna jest ukierunkowana na mechanizmy transferu technologii i komercjalizację wyników prac
B+R uzyskiwanych w państwowych ośrodkach badawczych (m.in. w celu uzasadnienia publicznych wydatków ponoszonych na sektor B+R), silne wsparcie
przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych, kapitału wysokiego ryzyka oraz
pośrednich instrumentów wsparcia B+R w przedsiębiorstwach (ulg podatkowych).
Tabela 1.1.5. Modele polityki wsparcia innowacyjności
Kraj

Model

Szwajcaria
Szwecja
Niemcy

Współpraca B+R nauki i biznesu

Holandia
Wielka Brytania
Francja

Komercjalizacja wyników B+R

Stany Zjednoczone
Czechy

B+R i innowacje w sektorze biznesu

Chiny

Doskonałość sektora nauki

Rosja
Indie
Polska

Intensyfikacja publicznych i prywatnych prac B+R

Źródło: opracowanie własne na podstawie [37].

Narodowy system innowacji Stanów Zjednoczonych i Czech charakteryzuje kluczowe znaczenie bezpośrednich instrumentów wsparcia B+R i innowacji w przedsiębiorstwach, a także szerokie stosowanie ulg podatkowych na
B+R w sektorze biznesu. Znamienne jest stosowanie podobnego zestawu instrumentów wsparcia przez kraj, który jest liderem w obszarze rozwoju B+R,
jak i kraj, który operuje na zdecydowanie niższym poziomie rozwoju w tym
zakresie. Wsparcie sektora biznesu w Stanach Zjednoczonych jest dyktowane
stałą koniecznością wyprzedzenia światowej konkurencji w dziedzinie B+R.
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W przypadku Czech poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarki oczekuje się
w wyniku zwiększenia intensywności i złożoności prac B+R realizowanych
w przedsiębiorstwach oraz zwiększenia zaawansowania technologicznego
sektora biznesu.
W Chinach kluczowe znaczenie ma zarówno intensyfikacja B+R w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, z przewagą tego pierwszego
(m.in. z uwagi na specyfikę systemu gospodarczego w tym kraju). Znaczenie
ma budowanie wielkich regionalnych klastrów innowacji oraz realizacja dużych krajowych programów badawczych. Znamienny jest nieznaczny udział
przedsiębiorstw krajowych w finansowanie prac B+R oraz uzależnienie się
gospodarki od zagranicznych technologii.
Organy kreowania polityki innowacyjnej Polski, Rosji oraz Indii koncentrują się na podniesieniu intensywności prac badawczo-rozwojowych prowadzonych zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego,
przy czym wsparcie sektora biznesu ma priorytetowe znaczenie w tych krajach (jakkolwiek z różnym skutkiem). Główne instrumenty wsparcia biznesu
obejmują m.in. ulgi podatkowe na B+R i absorpcję technologii. Największą
słabością systemów innowacji tych krajów jest ograniczony udział sektora
prywatnego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Zwiększenie popytu na realizację i komercjalizację wyników B+R
odbywa się często poprzez tworzenie nowych lub włączanie istniejących dużych przedsiębiorstw państwowych (głównie w Rosji). Takie działanie podaje w wątpliwość kierunek przyjętej polityki i stawia pytanie o zasadność
wypełniania luki w zapotrzebowaniu na B+R w sektorze biznesu strukturami państwowymi.
W krajach zaawansowanych gospodarczo stale uaktualnia się instrumentarium wsparcia procesów innowacyjnych, legitymizując te narzędzia, które
mają za zadanie wzmacnianie powiązań pomiędzy sektorami publicznym
i prywatnym. W krajach charakteryzujących się silną dynamiką wzrostu gospodarczego podejmuje się inicjatywy, które stopniowo mają doprowadzić
do utworzenia skonsolidowanego i tym samym warunkującego skuteczność
systemu innowacji.
Podsumowując, wydaje się, że główną rekomendacją umożliwiającą przygotowanie skutecznie działającego zestawu instrumentów wsparcia innowacji w Polsce jest rozpoznanie, które z obecnie funkcjonujących mechanizmów
wsparcia odpowiadają unikalnemu kontekstowi ekonomicznemu polskiej
gospodarki, przynosząc największe korzyści poprzez wzmocnienie mocnych
a zniwelowanie słabych stron krajowego systemu innowacji.

36

Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Konsekwentnie uzyskane rezultaty wyznaczyły kierunki dalszych badań,
obejmujące opracowanie rekomendacji dla Polski związanych z: wprowadzeniem nowych, modyfikacją lub utrzymaniem aktualnie stosowanych narzędzi
wsparcia innowacyjności.
Ocena skuteczności instrumentów wsparcia
innowacyjności stosowanych w Polsce w latach
2007–2013 i sformułowanie rekomendacji
Ocena skuteczności instrumentów wsparcia innowacyjności stosowanych
w Polsce w latach 2007–2013 w stosunku, do których zakończono proces wdrożeniowy, z uwzględnieniem analizy porównawczej efektów wdrożeniowych
osiągniętych w latach 2004–2006 była kolejnym celem prowadzonych badań.
Ponadto opracowano rekomendacje dla instrumentów wspierania innowacyjności dla III okresu unijnego budżetowania, czyli lat 2014–2020 [12], [13].
Obszarem badawczym analizy objęto instrumenty wspierania innowacyjności wdrażane w Polsce w latach 2007–2013, wobec których zakończono
proces wdrożeniowy.
Przyjęto następujące kryteria wyboru instrumentów wspierania innowacyjności:
–– okres wdrożeniowy: rozpoczęcie – 2007 r. i zakończenie – 2013 r.,
–– wartość budżetu przypadającego na instrument: powyżej 5% udział instrumentu w globalnym budżecie wsparcia unijnego analizowanych instrumentów, wynoszącym 8 517 977 130,00 euro,
–– liczba projektów objętych wsparciem świadcząca o szerokiej grupie docelowej beneficjentów.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru zakresem badawczym objęto
osiem instrumentów wspierania innowacyjności:
1. Wsparcie projektów celowych.
2. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe.
4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
5. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.
6. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
7. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.
8. Kredyt technologiczny.
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Wymienionych osiem badanych instrumentów wspierania innowacyjności realizowanych w okresie siedmiu lat 2007–2013 dysponowało łącznym
budżetem w wysokości 5 433 782 763 euro, tj. 63,80% wartości globalnego budżetu zaplanowanego na ten okres11.
Metoda ewaluacji instrumentów wspierania innowacyjności obejmowała
następujące etapy:
–– Weryfikację zgodności celu badanego instrumentu innowacyjności z celami głównymi i szczegółowymi Strategii innowacyjności i efektywności
gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”oraz unijnej klasyfikacji priorytetów polityki innowacyjnej.
–– Weryfikację empiryczną oddziaływania instrumentów wspierania innowacyjności na zmiany wskaźników kluczowych i uzupełniających istotnych dla kreowania jak i pomiaru efektów innowacyjności – ewaluacja
ex post.
–– Zbadanie oddziaływania instrumentu innowacyjności na zidentyfikowane
mocne i słabe strony innowacyjności Polski oraz szanse i zagrożenia.
–– Ewaluację ex ante instrumentu innowacyjności – sformułowanie rekomendacji.
W procesie weryfikacji empirycznej instrumentów wspierania innowacyjności zastosowano wskaźniki kreowania, jak i pomiaru efektów innowacyjności w ujęciu makroekonomicznym – gospodarki krajowej oraz
międzynarodowym. Wskaźniki te umożliwiły ocenę zarówno poziomu oraz
trendów innowacyjności polskiej gospodarki, a okres badawczy obejmował
głównie lata 2004–2006 i 2007–2013. Pełną listę wskaźników przedstawiono
w tabeli 6.
Z przeprowadzonej analizy i interpretacji wskaźników kreowania jak i pomiaru efektów innowacyjności w Polsce należy wnioskować, iż środki unijne
przeznaczone na finansowanie instrumentów wspierających innowacyjność
w okresie wdrożeniowym 2007–2013:
–– pozwoliły na utrzymanie poziomu sprzedaży produktów przemysłowych
wysokiej i średniowysokiej techniki na poziomie analogicznym jak w latach 2004–2006;
–– nie poskutkowały znaczącym zwiększeniem udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R, który wahał się średnio na poziomie 40–30%;

Łącznie 10 mld euro, z tej kwoty 8,65 mld euro to środki UE, pozostała część jest finansowana
z budżetu państwa [40].
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nie przyczyniły się wymiernie do zwiększenia dynamiki współpracy sektora nauki i biznesu;
–– nie przyniosły rezultatu w postaci zwiększenia w wymiarze ogólnym liczby patentów w przeliczeniu na mln mieszkańców czy w udziale zgłoszeń
światowych;
–– nie wywołały znaczącej poprawy dynamiki zakupu/sprzedaży licencji,
prac badawczo-rozwojowych, środków automatyzacji procesów produkcyjnych, usług konsultingowych oraz pozostałych technologii przez
przedsiębiorstwa.
Przeprowadzone analizy pozwoliły zidentyfikować następujące problemy
(słabości) związane z wdrożeniem instrumentów, które występują zarówno po
stronie sektora nauki, biznesu, jak i administracji publicznej (tab. 1.1.7).
We wnioskach z przeprowadzonych analiz [12], [13] podkreślano, że skutki wykorzystania funduszy unijnych są rozłożone w czasie. Możliwe wobec
tego, że pozytywne konsekwencje realizacji przedsięwzięć finansowanych
z funduszy europejskich będą odczuwane w późniejszych latach. Można
oczekiwać efektu synergii, do którego z pewnością przyczyni się wsparcie
finansowe przewidziane dla Polski w perspektywie 2014–2020. Osiągnięcie
tych efektów będzie możliwe, jeżeli instrumenty stymulujące wzrost innowacyjności będą w szerszym zakresie skoncentrowane na:
–– rozwijaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi i badawczymi w formie konsorcjów, partnerstwa publiczno-prywatnego i innych form współpracy;
–– ograniczeniu luki finansowej, która ujawnia się na styku projektów badawczych i wdrożeniowych, czyli w okresie pomiędzy testowaniem projektu a jego komercjalizacją – poprzez rozszerzenie systemu poręczeń
oraz gwarancji, czyli instrumentów pozafinansowych wspieranych na
wcześniejszych etapach instrumentami finansowymi (preferencyjnymi
pożyczkami i wydłużonymi terminami spłaty); instrumentami o charakterze zwrotnym i bezzwrotnym – dla tzw. inwestycji radykalnych;
–– intensywnym wykorzystaniu istniejącej w Polsce infrastruktury B+R;
–– zdynamizowaniu działania firm wyspecjalizowanych w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów unijnych (inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych);
–– podniesieniu świadomości wśród podmiotów (beneficjentów unijnych
i krajowych instrumentów wsparcia) w zakresie metod komercjalizacji
i wdrożeń, w tym ich aspektów dochodowych oraz sposobów ich finansowania na wcześniejszych etapach realizacji.
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Tabela 1.1.6. Wskaźniki kreowania i pomiaru działalności innowacyjnej
Wskaźniki kreowania innowacyjności
i konkurencyjności

Wskaźniki pomiaru działalności
innowacyjnej

1. Wydatki firm na B+R (w % PKB).
2. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które
współpracowały w zakresie działalności
innowacyjnej w % przedsiębiorstw aktywnych
innowacyjnie (udział w %).
3. Wydatki krajowe brutto (GERD), wydatki
rządowe oraz wydatki przedsiębiorstw na
R&D (BERD) w Polsce w latach 1990–2012
(w cenach stałych, w mln USD, PPPs).
4. Wydatki rządowe i przedsiębiorstw na R&D
oraz wydatki finansowane przez krajowy sektor
przemysłowy w Polsce w latach 1987–2012
(w proc. wydatków krajowych na R&D, GERD).
5. Wydatki filii zagranicznych przedsiębiorstw
międzynarodowych na R&D działających
w Polsce w latach 2000–2009 (w proc.
wydatków ogółem przedsiębiorstw).
6. Wydatki rządowe na badania w Polsce w latach
2004–2011 (w proc. krajowych wydatków
ogółem).
7. Wydatki krajowe brutto na R&D (GERD) Polsce
w latach 1992–2012 (roczne zmiany w proc.).
8. Wydatki krajowe brutto na R&D w Polsce
w latach 2001–2011 (w% PKB).
9. Źródła sektorowe funduszy finansowania wydatków
przedsiębiorstw w Polsce w latach 1994–2011
(w mln USD, w cenach stałych, PPPs).
10. Wydatki przedsiębiorstw według rodzaju badań
finansowanych w Polsce w latach 2005–2010
(w mln USD, w cenach stałych, PPPs).
11. Nakłady brutto na środki trwałe w Polsce
w latach 1994–2013 (w proc. PKB, roczne
zmiany w proc., w cenach stałych).
12. Przedsiębiorstwa sektora MSP wprowadzające
innowacje produktowe lub procesowe
w zakresie działalności innowacyjnej w Polsce
w latach 2003–2012 (w proc.).
13. Przedsiębiorstwa przemysłowe ponoszące
nakłady na działalność innowacyjną –
przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 50 osób
i więcej w Polsce w latach 2003–2012 (w proc.).

1. Liczba zgłoszeń patentowych do USPTO
(przypadająca na mln mieszkańców).
2. Liczba przedsiębiorstw, które zakupiły
i sprzedały: licencje, prace badawczo-rozwojowe,
środki automatyzacji procesów produkcyjnych, usługi
konsultingowe, inne technologie.
3. Przychody netto ze sprzedaży produktów wysokiej
i średniowysokiej techniki w przedsiębiorstwach
przetwórstwa przemysłowego (w % przychodów
netto).
4. Pozycja Polski w rankingach międzynarodowych.
5. Liczba patentów zgłoszonych w zakresie technologii
ICT przez Polskę do USPTO (ICT patent grants)
w latach 1980–2010, w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców (w liczbie na mln mieszkańców).
6. Liczba patentów (tradic patents families) zgłoszonych
przez Polskę w latach 1985–2012 (w liczbie).
7. Liczba patentów (tradic patents families) zgłoszonych
przez Polskę w latach 1985–2012 (w proc. zgłoszeń
światowych).
8. Liczba zgłoszeń patentowych ogółem (tradic
patents families) w Polsce w latach 1985–2011,
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (w liczbie na
mln mieszkańców).
9. Liczba patentów (tradic patents families) zgłoszonych
przez Polskę do Układu Współpracy Patentowej
(Patent Coorporation Treaty, PCT) w latach
1984–2010 (w liczbie).
10. Przychody netto ze sprzedaży produktów
innowacyjnych, podmiotów zaliczanych do wysokiej
i średniowysokiej techniki.
11. Udział eksportu wysokiej techniki w Polsce
w latach 2003–2012 – w przychodach netto
ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach
przemysłowych z sekcji przetwórstwo przemysłowe
(w proc.), w liczbie przedsiębiorstw oraz w eksporcie
ogółem (w proc.).
12. Struktura eksportu produktów przemysłowych
wysokiej, średniej i niskiej techniki Polski w latach
1994–2011 (w proc.).
13. Struktura rynku przedsiębiorstw innowacyjnych
w Polsce w latach 2003–2012 (w proc.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13].
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Tabela 1.1.7. Problemy praktyczne ograniczające efektywne wykorzystanie publicznych instrumentów wsparcia
w Polsce
•

Bariery
po stronie
sektora
nauki

•
•
•
•
•
•
•

Bariery
po stronie
sektora
biznesu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bariery
po stronie
administracji •
publicznej
•
•
•

wykonawcami projektów są w zdecydowanej większości pojedyncze jednostki naukowe,
w mniejszości przedsięwzięcia realizowane są w ramach konsorcjów naukowo-biznesowych
– efektem tego są liczne, rozproszone i często o niskim poziomie komercyjnym projekty – co
zniechęca przedsiębiorstwa do współpracy;
podejmowanie badań na własne potrzeby lub zbyt późne angażowanie przedsiębiorstw
w projekt, a w konsekwencji niedopasowanie przedmiotu badań do potrzeb rynku i późniejsze
problemy z komercjalizacją wyników;
przedkładanie korzyści naukowych nad biznesowymi przez realizatorów projektów;
niepewność co do obowiązujących uregulowań dotyczących generowania dochodu przez projekty;
brak wiedzy nt. komercjalizacji;
brak elastyczności kadry naukowej (w aspekcie czasowego zatrudnienia
w sektorze biznesu);
niska elastyczność jednostek naukowych (np. w aspekcie uruchamiania niezależnych firm
spin-off) i w efekcie niska przedsiębiorczość kadry naukowej.
brak zidentyfikowanych potrzeb (bądź nieliczne) przedsiębiorstw, w zakresie potrzebnych
rozwiązań, wynalazczości itd.,
niski poziom poszanowania dla praw własności intelektualnej,
niedofinansowanie krajowego sektora MSP,
niechęć do podejmowania podwyższonego ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć
o charakterze B+R,
brak kompetentnej kadry zorientowanej na innowacje i myślenie długoterminowe,
trudność w dostępie do informacji nt. możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.
nierozwinięty system pomocy publicznej o charakterze finansowym (bezzwrotnym i zwrotnym)
i pozafinansowym;
zbyt skromny i szeroko uwarunkowany system ulg fiskalnych12,
występowanie luki finansowej na styku projektów badawczych i wdrożeniowych13,
nierozwinięte mechanizmy wsparcia tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych
(z zastosowaniem częściej pomocy publicznej);
niedopasowanie skali dofinansowania do potrzeb przedsiębiorstw (zbyt wysokie minimalne lub
zbyt niskie maksymalne progi wartości przedsięwzięcia innowacyjnego,
zbyt skomplikowane i czasochłonne procedury konkursowe;
niekompetentna kadra w instytucjach pośredniczących w transferze innowacji,
niewystarczająca informacja o powstającej infrastrukturze lub realizowanych projektach badawczych
i rozwojowych i ich efektach możliwych do szerszego wykorzystania przez sektor biznesu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12], [13].

Na przykład ulga podatkowa przysługuje na zakup nowych technologii finansowanych wyłącznie ze
środków własnych przedsiębiorcy (nie uwzględniono możliwości finansowania unijnego); wiele interpretacji
urzędów skarbowych w ostatnich latach odrzuciło prawo podatników do korzystania z tych ulg. Źródło: [12], [13].
13
W projektach o podwyższonym ryzyku prace rozwojowe zawężają możliwości pozyskiwania
środków finansowych z innych programów lub funduszy VC, a produkt nie jest przygotowany do komercjalizacji. Źródło: [12], [13].
12
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Uwzględniając, iż polskie instrumenty innowacyjności, które będą obowiązywać w latach 2014–2020, muszą: być zgodne z wytycznymi unijnymi,
odnosić się do wniosków z przeprowadzonych ocen wdrażania i efektywności instrumentów realizowanych w poprzednich latach, korzystać z dobrych
praktyk krajów – liderów innowacyjności, jak również uwzględniać krajowe
problemy wdrożeniowe (słabości) – sformułowano następujące rekomendacje.
• Rekomendacje uwzględniające priorytety unijne:
–– Przedmiot tematyczny wniosku – powinien rozwiązywać problemy
regionalne, uwzględniając aspekty krajowych inteligentnych specjalizacji.
–– Wnioskodawcy powinni dążyć do zawiązywania konsorcjów, klastrów i innych form sieci współpracy, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego (takie działania powinny być dodatkowo premiowane
podczas oceny merytorycznej wniosków).
• Rekomendacje uwzględniające wzorce krajów – liderów innowacyjności:
–– Instrumenty powinny uwzględniać szeroką formułę podmiotową
(wnioskodawcy) i przedmiotową (tematyczną) na poziomie strategicznym, rozpisaną na liczne osie priorytetowe, działania i poddziałania pozwalające na koncentracje na poziomie operacyjnym.
–– Instrument powinien przewidywać różne formy wsparcia i zachęt,
z których wnioskodawca mógłby korzystać, jednocześnie zapewniając synergię pomocy finansowej (zwrotnej, bezzwrotnej; ulg podatkowych; dostępu do preferencyjnych pożyczek i kredytów; gwarancji,
poręczeń itd.) oraz pomocy pozafinansowej (oferowanej przez instytucje publiczne, otoczenia biznesu, biura doradcze, biura współpracy naukowo-biznesowej, placówki transferu wiedzy oraz instytucje
systemu wdrażania).
–– Wszystkie instrumenty powinny przewidywać możliwość zatrudnienia pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, przy realizacji
B+R+I, w tym projektach kończących się komercjalizacją. Taką formą
wspólnej współpracy powinny być zainteresowane zarówno firmy
(przyjmujące), jak i instytucje sektora nauki (kierujące) oraz pracownik naukowy; służyłyby temu stosowne zachęty finansowo-pozafinansowe oraz zwrotne i bezzwrotne.
• Rekomendacje uwzględniające problemy wdrożeniowe instrumentów:
–– Uproszczenie i ujednolicenie procedur składnia wniosków.
–– Zwiększenie skali informacyjnej nt. możliwości składania wniosków.
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––
––

––

––

Zwiększenie znaczenia kryteriów „biznesowych” w ocenie dorobku
pracowników naukowych,
Rozszerzenie kryteriów przyznawania dodatkowych punktów przy
ocenie merytorycznej wniosków (pozwalających na uwzględnienie
specyficznych uwarunkowań regionalnych oraz wspierających współpracę nauko-biznesową).
Propagowanie informacji nt. procesu komercjalizacji, w tym aspektów dochodowych z nim związanych wśród przedsiębiorstw sfery
gospodarczej i instytucji non-profit (instytutów badawczych, uczelni,
i innych jednostek sektora nauki) oraz wprowadzenie zachęt do rekrutacji pracowników z doświadczeniami w zakresie komercjalizacji).
Uruchomienie mechanizmów wsparcia tworzenia konsorcjów naukowo-biznesowych, partnerstwa publiczno-prywatnego, wykorzystania
infrastruktury B+R, synchronizacji badań przeprowadzanych w sektorze nauki z potrzebami przedsiębiorstw.

***
Pozycja naukowa i technologiczna krajów przodujących w międzynarodowych rankingach innowacyjności i konkurencyjności (np. Szwecji, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych) była budowana przez wiele lat. Swoją
pozycję konkurencyjną oraz innowacyjną sukcesywnie poprawiają inne państwa,
takie jak Chiny oraz w mniejszym zakresie Indie. Redefinicja światowej mapy
wpływów w dziedzinie innowacji (w tym zwiększenie roli Polski w tym zakresie)
będzie wymagać sprostania wielu wyzwaniom, wśród których należy wymienić
m.in. skoordynowanie polityk: innowacyjnej, przemysłowej, gospodarczej, edukacyjnej realizowanych na poziomach centralnym i regionalnym; zaangażowanie
na szeroką skalę sektora biznesu w prace badawcze, rozwojowe i przedsięwzięcia
innowacyjne realizowane we współpracy z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, umiędzynarodowienie sektorów nauki i przemysłu oraz zapewnienie
efektywnego systemu finansowania działalności badawczo-rozwojowej.
W wyniku analiz prowadzonych w zadaniu Monitorowanie skuteczności
wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych w ramach Programu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” za kluczowe uznano następujące czynniki, które determinują
pozycję innowacyjną i konkurencyjną krajów: poziom i źródła finansowania
prac B+R; rodzaje oraz przeznaczenie instrumentów wsparcia innowacyjności,
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powiązania pomiędzy krajowymi priorytetami badawczymi, sektorami high-tech i sektorami tworzącymi innowacje.
Przeprowadzone analizy wykazały daleko idącą skalę dysproporcji pod
względem poziomu większości analizowanych wskaźników kreowania innowacyjności i konkurencyjności oraz wskaźników obrazujących osiągnięte efekty działalności innowacyjnej pomiędzy krajami wysokorozwiniętymi (w szczególności Szwajcarią, Szwecją oraz Stanami Zjednoczonymi), a gospodarkami
Chin, Indii, Rosji, Polski oraz Czech.
Główne wyzwania związane z budowaniem zdolności innowacyjnych
i konsekwentnie przewag konkurencyjnych ww. gospodarek (w szczególności
Polski) w aspekcie wytypowanych czynników kluczowych obejmują:
Wyzwania odnoszące się do poziomu nakładów i źródeł finansowania
działalności B+R:
• zwiększenie poziomu i tempa wzrostu nakładów na sferę B+R w relacji
do tempa wzrostu PKB,
• zwiększenie udziału przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R,
do poziomu przekraczającego zaangażowanie budżetu państwa w tym
obszarze,
• zapewnienie, by w strukturze nakładów na działalność B+R dominowały
badania stosowane i prace rozwojowe.
Wyzwania odnoszące się do instrumentów wsparcia innowacyjności:
• wdrożenie efektywnych zachęt dla firm skłaniających do inwestowania
w B+R,
• zdynamizowanie współpracy podmiotów sektora nauki i badań,
• tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
• dopasowanie instrumentów wsparcia do poszczególnych etapów procesu
innowacji,
• dopasowanie polityki długookresowej do zmieniających się warunków
gospodarczych (możliwość wprowadzania zmian w zakresie funkcjonujących instrumentów wsparcia).
Wyzwania odnoszące się do zapewnienia korelacji pomiędzy krajową
strategią badań i strukturą gospodarki:
• wprowadzanie nowych instrumentów wsparcia innowacyjności ukierunkowanych na wybrane sektory, obejmujące obok przemysłów wysokich
technologii działy tradycyjne o zdecydowanie niższym poziomie zaawansowania technicznego,
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wykreowanie warunków umożliwiających przedsiębiorstwom zaawansowanym technologicznie uzyskanie dostępu do kapitału (w tym intelektualnego) warunkującego rozwój innowacji,
zwiększenie poziomu internacjonalizacji gospodarki (to szansa na rozwój
np. w przypadku niewystarczającego popytu wewnętrznego na innowacyjne rozwiązania),
zrównoważenie odgórnego formułowania priorytetów rozwojowych oraz
oddolnych inicjatyw innowacyjnych sektora biznesu w celu wykorzystania przewag konkurencyjnych gospodarki,
uwzględnienie krajowego kontekstu społecznego i ekonomicznego w procesie formułowania inteligentnych specjalizacji gospodarki (regionów).
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1.2

Analiza stanu i uwarunkowań innowacyjności
wybranych obszarów gospodarki polskiej

Identyfikacja i analizy czynników wpływających na wzrost innowacyjności różnych obszarów gospodarki (działów przetwórstwa przemysłowego,
grup producenckich, jak również regionów) są niezbędnym elementem systemu projektowania rozwoju innowacyjności, a tym samym poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarki. Nasilona konkurencja, stale rosnące tempo
postępu technologicznego oraz zróżnicowanie istniejących i powstawanie
nowych potrzeb społecznych wyzwalają w przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się warunków i ustalania przewag konkurencyjnych.
Czynniki wpływające na zmiany innowacyjności są przedmiotem zainteresowań zarówno sfery badawczej, jak również gremiów kształtujących uwarunkowania polityczne. Innowacyjność stanowi niezmiennie istotny element
polityki UE, przez długi czas była rozumiana i opisywana głównie w kategoriach korzyści ekonomicznych, a więc miała służyć przede wszystkim
zwiększeniu konkurencyjności gospodarki. Zdaniem autorów raportu pt.
Innowacyjność w 2010 r. „źródeł innowacyjności jest wiele i niebagatelną rolę
w procesie innowacyjnym odgrywają uwarunkowania kulturowe i społeczne”, a także „transfer wiedzy i technologii, ale przede wszystkim przemiany w sferze kulturowej i wzrost kapitału społecznego, a zatem stymulujące
innowacje nietechnologiczne” [1]. Badania jakościowe oraz ilościowe tego
raportu potwierdzają przekonanie, że: poziom innowacyjności związany jest
z poziomem potencjału kreatywnego. Spostrzeżenie to zawiera ważną sugestię dla polityki proinnowacyjnej: instrumenty wspierania innowacyjności
nakierowane na transfer wiedzy i technologii są czynnikiem koniecznym,
lecz niewystarczającym polityki proinnowacyjnej. Z badań przeprowadzonych przez K. Klincewicza [2], dotyczących analizy korelacji pomiędzy potencjałem kreatywnym regionów a poziomem ich rozwoju wynika, że zwiększenie podaży innowacji wymaga poprawy potencjału kreatywnego, w tym
szczególnie w Polsce. Badania te stanowią zachętę do dalszego rozwoju metodyki badań nad potencjałem kreatywnym z poszukiwaniem możliwości
uzyskania porównywalnych danych statystycznych. Kreowanie nowych idei
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jest bardzo ważną determinantą działalności innowacyjnej obok wdrażania
pomysłów w procesach wytwarzania i kierowania ich rozwojem, absorpcji
i adaptacji nowych rozwiązań, czy dyfuzji innowacji wewnątrz i na zewnątrz
przedsiębiorstw oraz wprowadzania udoskonaleń [3].
Konieczność wczesnego wykrywania niekorzystnych tendencji w gospodarce w obszarze innowacyjności przemysłu zmusza do dokonywania
retrospektywnych ocen w celu wypracowania odpowiednich mechanizmów
stymulujących rozwój techniki i poprawę innowacyjności. W tym celu niezbędne jest stosowanie odpowiednich wskaźników oceny.
Powszechnie przyjętym przez Komisję Europejską wskaźnikiem oceny innowacyjności jest Scorboard Innovation Index (SII) stosowany między
innymi do wskazania najlepszych wzorców polityki innowacyjnej. Z analizy formuł stosowanych przez Komisję Europejską wynika, że wskaźniki
kompozytowe pozwalają łatwiej interpretować wspólny cel (oceny agregatowe innowacyjności) na podstawie wielu odrębnych wskaźników [4],
[5]. Okazały się one szczególnie przydatne w analizach porównawczych
poszczególnych krajów. Przykład zastosowania analizy porównawczej do
oceny sektorów przetwórstwa przemysłowego w krajach Europy Środkowej
przedstawił K. Männik [6].
W unijnych badaniach służących wyznaczeniu SII wykorzystywane były
głównie konstrukcje wskaźników wykorzystujące średnią arytmetyczną oraz
średnią harmoniczną [7]. Wskaźniki te w funkcjach komunikacji i konkurencji powinny być uzupełniane wielowymiarową oceną mocnych i słabych
stron innowacyjności w celu dostarczenia informacji wspomagających decyzje polityczne w obszarze poprawy pozycji i poziomu innowacyjności.
W Polsce w tworzeniu miar syntetycznych dużą rolę odegrali m.in.:
T. Borys, M. Cieślak, W. Pluta, K. Jajuga, T. Grabiński, K. Zając oraz wielu
innych [8], [9]. Duża różnorodność metod i ich zastosowań wynika między
innymi z obszarów, w których są stosowane np. w rolnictwie [10], w transporcie [11], w budownictwie [12], także do oceny projektów drogowych [13].
Z makroekonomicznego punktu widzenia mówi się o innowacyjności
gospodarki/regionów. Innowacyjność tę rozumie się jako zdolność i chęć
podmiotów do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych
koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji materialnej i niematerialnej (usługi), wprowadzania nowych metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia
i rozwijania infrastruktury oraz zasobów wiedzy [14].
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W wyznaczaniu cząstkowych i syntetycznego wskaźnika innowacyjności
ważnymi zagadnieniem są potencjał i poziom innowacyjności. Potencjał innowacyjny (powiatów i województw) wyjaśniany jest przez R. Guzika [15] jako zdolność do wytwarzania, dyfuzji i konsumpcji innowacji przez badane jednostki.
Potencjał innowacyjny można zdefiniować jako zbiór czynników charakterystycznych dla ocenianej zbiorowości wpływających na jego zdolność do
udziału w procesach innowacyjnych [16]. Dobrze rozwinięty i sprawnie funkcjonujący potencjał innowacyjny ma wpływ na rozwój ekonomiczny, ponieważ
powoduje wzrost produktywności i konkurencyjności danego obszaru.
Poziom innowacyjności związany jest z klasyfikowaniem, grupowaniem
badanych obiektów na podstawie analizowanych wskaźników cząstkowych
i syntetycznych. Generalnie można wyodrębniać trzy typy układów terytorialnych [17]:
–– zdolne do generowania innowacji,
–– niezdolne do generowania innowacji, ale zdolne do ich absorpcji i dyfuzji,
–– niezdolne ani do jednego, ani do drugiego.
Metodologia unijna wskazuje na ocenę poziomu innowacyjności obejmującą następujące grupy [5]:
–– liderzy innowacji,
–– naśladowcy, państwa których SII jest równy lub wyższy od średniej,
–– umiarkowani innowatorzy, kraje doganiające, w których SII jest poniżej
średniej,
–– grupa pościgowa, wartości SII zdecydowanie poniżej średniej.
Zastosowanie metod oceny innowacyjności, wyznaczenie potencjału innowacyjnego oraz poziomu innowacyjności, jak również jej liderów umożliwia
gruntowne analizy szans i możliwości gospodarki oraz funkcjonujących w niej
przedsiębiorstw. Badanie trendów rozwojowych jest niezwykle przydatne
w analizach konkurencyjności branż produktowych.
W badaniach europejskich i krajowych następuje ewolucja wykorzystywanych metod analizy wielowymiarowej innowacyjności w ocenie sektorowej [18], [19] oraz doskonalenie statystyki europejskiej14. Komisja Europejska
wypracowała narzędzia oceny porównawczej w ramach Sectoral Innovation
Watch (SIW) – (Europe INNOVA) [20]. Wyniki prac SIW mają szczególne znaczenie dla określenia dystansu technicznego polskiego przemysłu maszynowego w porównaniu z liderami europejskimi. Przeprowadzone badania według

14

Zmiana systemu European Valuation Application na Table, Graph, Map.
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metodologii Europe INNOVA [21] pokazują, że sektory maszynowe Polski,
Węgier i Słowacji posiadają niski poziom innowacyjności, ale wysokie tempo
wzrostu, dzięki temu mogą być one uznane za kraje doganiające. Liderami zaś
w sektorze maszynowym UE-27, według tych badań, tj. o wysokim poziomie
innowacyjności i wysokim tempie wzrostu są: Belgia, Norwegia i Niemcy.
Z badań europejskich przeprowadzonych w 19 dziedzinach gospodarczych w UE-27, Japonii i USA wynika, iż Unia Europejska skupia się nadal na
tradycyjnym przemyśle: maszynowym, wyrobów metalowych, natomiast USA
i Japonia głównie na technologiach wspomagających przemysł (biotechnologie, nanotechnologie i techniki ICT) . W urządzeniach pomiarowych i kontrolnych, według względnego technologicznego wskaźnika specjalizacji Revealed
comparative advantage (RCA), wiodącym krajem są przede wszystkim Stany
Zjednoczone przed Unią Europejską i Japonią, natomiast w elektronicznych
komponentach zdecydowaną przewagę nad USA i UE-27 posiada Japonia [18].
Główny nurt unijnych i światowych analiz innowacyjności poświęcony
jest badaniom porównawczym krajów i regionów [22], [23]. Obecnie w Polsce
podejmowane są działania na rzecz usystematyzowania dokonywania okresowych ocen potencjału regionów, temu też podporządkowana jest statystyka
przedmiotu w przekroju wojewódzkim (NUTS-2), podregionów (NUTS-3) etc.
Mimo rozproszenia baza statystyczna zarówno krajowa (Bank Danych Lokalnych GUS i statystyka regionalna), jak i unijna (Table Graph Map) jest bardzo
bogata. Sprzyja to rozwojowi „Inteligentnej specjalizacji” służącej identyfikowaniu wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślaniu
przewagi konkurencyjnej każdego regionu w konsekwencji opracowania wizji
ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia [24]. Coraz więcej przykładów
obecnego programowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazuje na to, że „Inteligentny Rozwój” powinien wychodzić
poza dotychczasowe ramy (przemysłu) i może się wiązać z rozwojem sektora
publicznego. W efekcie „Inteligentny Rozwój” powinien nie tylko „dążyć do
regionalnych osiągnięć naukowych, lecz również wspierać innowację praktyczną („inną niż technologiczną15”) oraz obejmować przyjmowanie i rozpowszechnianie wiedzy i innowacji, a także wdrażanie nowych zintegrowanych
systemów sieci wiedzy, platform wiedzy, wymiany nowych idei, pomysłów
(przez portale społecznościowe) [25].

W tym: innowacje społeczne i usługowe, działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, nowe modele biznesowe i działania dotyczące zapotrzebowania, takie jak zamówienia publiczne.
15

1. Analiza warunków mikro- i makroekonomicznych determinujących rozwój technologii

53

W badaniach unijnych większość polskich regionów została sklasyfikowana jako Modest innovator, natomiast jedynie województwo mazowieckie
zaliczono do Moderate innovator (high). Trzy województwa polskie (małopolskie, dolnośląskie, pomorskie) zaliczono do grupy Modest-high, które
utrzymują się w tej grupie od 2007 r. [26]. W badaniach tych innowacyjność wszystkich regionów europejskich określono przy wykorzystaniu 12
wskaźników stanowiących elementy szerszej palety wskaźników Innovation
Union Scoreboard (IUS) pozyskiwanych do oceny innowacyjności na poziomie
krajów. Na przestrzenną polaryzację rozwoju regionalnego zwraca uwagę
K. Malik [27], a na jego wielowymiarowy charakter W. Kosiedowski [28].
Następuje ona przede wszystkim między wielkimi miastami o cechach metropolitalnych (tzw. bieguny wzrostu) a obszarami peryferyjnymi. O szansach rozwojowych poszczególnych obszarów decydują w większym stopniu
funkcjonalne powiązania z metropoliami, w mniejszym zaś czynniki dawniej kluczowe, takie jak dostęp do surowców czy odległość od potencjalnych
rynków zbytu. Nowe czynniki rozwoju obejmują przede wszystkim: jakość
kapitału ludzkiego, specyficzną infrastrukturę teleinformatyczną, jakość instytucji otoczenia biznesu.
Podjęte w ramach zadania badawczego Metodyka badania i oceny stanu
i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii
wytwarzania i eksploatacji w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”
badania objęły: ocenę tendencji rozwoju produkcji wybranych grup produktów zaawansowanej techniki, ocenę (potencjału i poziomu) innowacyjności w sektorze zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii
wytwarzania i eksploatacji, ocenę stanu oraz uwarunkowań wzrostu innowacyjności w regionach w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji oraz opracowanie procedury wspomagania procesów
decyzyjnych w obszarze zaawansowanych technologii na szczeblu władz
regionalnych.
Celem realizacji zadania była identyfikacja stanu, kierunków i możliwości rozwoju potencjału innowacyjnego w różnych obszarach gospodarowania.
Monitoring zachodzących zmian w innowacyjności polskich regionów
został przeprowadzony z wykorzystaniem rozszerzonego wachlarza wskaźników obejmujących różne obszary innowacyjności (zasoby ludzkie i kreowanie nowej wiedzy, działalność B+R, działalność innowacyjną, patentowanie i technologie ICT, finansowanie innowacji, nowoczesność, infrastrukturę
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wsparcia, infrastrukturę gospodarczą) [29]. Poziom innowacyjności większości polskich województw, oprócz śląskiego, podkarpackiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, wyznaczony zarówno w metodzie rozszerzonej (przez
42 wskaźniki zgrupowane w wymienionych modułach/obszarach innowacyjności), jak i w metodzie uproszczonej był identyczny. Dało to podstawę
do przyjęcia metody uproszczonej w analizie dynamicznej innowacyjności
regionów, wyznaczonej przez kluczowe czynniki innowacyjności (KCI) [30].
W wyniku prac przeprowadzonych w ramach zadania opracowano metodykę badania innowacyjności wspomaganą przez aplikację informatyczną, w szczególności uwzględniono procedury wyznaczania kluczowych
czynników stymulujących wzrost innowacyjności w sektorze zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii. Zastosowanie metodyki
pozwoliło na wyznaczanie słabych i mocnych stron, ze wskazaniem możliwości poprawy i szans rozwojowych badanych obszarów gospodarki
polskiej (działów przetwórstwa przemysłowego, grup producenckich oraz
regionów).
Metodyka wielowymiarowej oceny innowacyjności
Przedmiot badań
Dążeniem podjętych w ramach prezentowanego zadania badań innowacyjności wytypowanych działów sektora wysokiej i średniowysokiej
techniki (produkcji: chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów metalowych,
wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń technicznych) było ustalenie rankingów agregatowych, cząstkowych
i poszczególnych wskaźników (przyjętych cech) dla wyznaczenia w sumarycznym wymiarze stanu zaawansowania technologii wytwarzania i eksploatacji przyjętego obszaru badawczego. Badania ukierunkowano głównie
na obszary skorelowane z produktami zaplanowanymi do opracowania
w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, dlatego też przedmiot badań został wyłoniony w kontekście powiązania i podobieństwa
produktów grup producenckich i działów przetwórstwa przemysłowego
ze względu na właściwości techniczne i funkcjonalne do rezultatów materialnych tego Programu. Schemat powiązań aplikacji Grup Problemowych
PS z grupami producenckimi i działami przetwórstwa przemysłowego
z sektora zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii zaprezentowano na rysunku 1.2.1.
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28.9 – produkcja pozostałych maszyn
specjalnego przeznaczenia

28.2 – produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia

28.1 – produkcja maszyn ogólnego
przeznaczenia

27.9 – produkcja pozostałego
sprzętu elektrycznego

27.1 – produkcja silników elektrycznych
i aparatury rozdzielczej i sterowniczej

26.5 – produkcja instrumentów
i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych, badawczych

26.1 – produkcja elementów
i układów elektronicznych

25.6 – obróbka metali i nakładanie
powłok na metale

20.5 – produkcja pozostałych
wyrobów chemicznych

PKD 28 – maszyny i urządzenia

PKD 27 – urządzenia elektryczne

PKD 26 – wyroby elektroniczne
i optyczne

PKD 25 – wyroby metalowe gotowe

PKD 20 – chemikalia i wyroby
chemiczne

Rys. 1.2.1. Powiązanie rezultatów Programu Strategicznego z obszarem badawczym – wybranymi grupami producenckimi i działami przetwórstwa przemysłowego
(odbiorcami rezultatów materialnych)
Źródło: opracowanie własne.

Systemy
diagnostyki
i bezpiecznej
eksploatacji
obiektów
technicznych

V

Systemy i metody
racjonalizacji
wykorzystania
zasobów
w procesach
wytwarzania
i eksploatacji

IV

Aparatura
badawcza oraz
unikatowe
urządzenia
techniczne

III

Zaawansowane
technologie
wspomagające
procesy eksploatacji
i wytwarzania
obiektów

II

Systemy
transformacji
wiedzy, transferu
zaawansowanych
technologii
i komercjalizacji

1. Analiza warunków mikro- i makroekonomicznych determinujących rozwój technologii

55

56

Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Złożoność tematyki innowacyjności, liczność i różnorodność elementów wpływających na jej zmiany determinuje wielowymiarowość ocen
jej stanu oraz skomplikowanie zagadnień koniecznych do uwzględnienia
w procesach wyznaczania trendów i uwarunkowań poprawy innowacyjności w sektorze zaawansowanych i średnio-zaawansowanych technologii.
Zagadnienia te powinny podlegać systematycznym badaniom obejmującym zarówno rozwój nowych i adaptację istniejących metod oceny innowacyjności oraz badania trendów zmian, jak również prognozowanie szans
zastosowania projektowanych nowych wyrobów na rynkach konkurencyjnych [31–34].
Model algorytmiczny wielowymiarowej oceny innowacyjności
Zdaniem większości współczesnych autorów, np. T. Grabiński i in. [35],
D. Witkowska [36] A. Zielaś [37], dobór cech nie powinien być subiektywny,
a oparty na określonej procedurze grupowania danych. Według procedury,
opracowanej w zadaniu badawczym Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania
i eksploatacji w Programie Strategicznym [29], ustalono wstępny zestaw cech
(zmiennych) na podstawie kryteriów merytorycznych, który poddano analizie
formalnostatystycznej i następnie w wyniku zastosowania macierzy korelacji
wyznaczono kluczowe czynniki innowacyjności. Powstała zredukowana macierz wskaźników KCI została wykorzystana w analizie potencjału innowacyjnego badanych obszarów gospodarki. Identyfikacja i badanie czynników
wpływających na zmiany poziomu innowacyjności wskaźników syntetycznych
wybranych działów wymagały ustalenia rankingów agregatowych i cząstkowych wskaźników przyjętego obszaru badawczego. W wielowymiarowej analizie porównawczej innowacyjności wyróżniono etapy [8] przedstawione na
rysunku 1.2.2.
Ważnym etapem było doprowadzenie do porównywalności rodzajowej,
a więc ujednolicenie charakteru zmiennych diagnostycznych. Wśród wskaźników przeważają stymulanty, jak w większości przypadków znanych z literatury przedmiotu, różnych zastosowań, a nieliczne destymulanty zostały
przekształcone w stymulanty [8, 10].
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Macierz z wyjściowymi zmiennymi
Ustalenie kierunku preferencji zmiennych
Przyjęcie wag dla zmiennych diagnostycznych
Normalizacja zmiennych
Agregacja zmiennych znormalizowanych
Zredukowana macierz zmiennych diagnostycznych
Agregacja zmiennej syntetycznej (agregatowej)

Rys. 1.2.2. Procedura porządkowania – algorytm grupowania danych
Źródło: opracowanie własne.

Innowacyjność badanych obszarów, w roku t określono jako macierz Xt,
która zawiera n obszarów (działów, grup producenckich, regionów etc.) m-wymiarowych (wskaźników). Wytypowanie macierzy ze zmiennymi wyjściowymi, normalizacja zmiennych, wyznaczenie kluczowych czynników innowacyjności, przyjęte miary syntetyczne oraz narzędzie wspomagające analizę
wielowymiarową w układzie dynamicznym stanowiły komponenty modelu
algorytmicznego. W normalizacji zmiennych posłużono się formułą Min-Max,
a do potrzeb wyznaczenia syntetycznej oceny potencjału innowacyjnego wykorzystano zalecany przez Unię Europejską wskaźnik zwany Regional National
Summary Innovation Index (RNSII). Zastosowane formuły oraz miejsce opracowanego narzędzia wspomagającego ocenę wkładu oraz detalizacji odchylenia
syntetycznego miernika w modelu algorytmicznym wielowymiarowej analizy
porównawczej innowacyjności ujęto w schemacie, rys. 1.2.3.
W przeprowadzonej ocenie poziom innowacyjny (grup producenckich
i działów przetwórstwa przemysłowego oraz regionów) ustalono według grupowania klasyfikacyjnego:
I

dział mocny, gdy d j〉 d +s;

II

średniomocny, gdy d 〈dj≤ d +s;

−

−

−

−

−

średniosłaby, gdy d -s 〈dj≤ d ;
−

słaby (białe plamy), gdy d j≤ d -s

III
IV

gdzie miernik rozwoju dj odpowiada poziomowi syntetycznego wskaź−
nika innowacyjności badanego obszaru, zaś d , s – odpowiednio oznaczają:
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe badanego wskaźnika.
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START – Inicjacja modelu
wyznaczenie macierzy
z wyjściowymi zmiennymi
Destymulanty
– przekształcenie

Ustalenie kierunku preferencji
charakteru zmiennych
System (zbiór) wskaźników
Przyjęcie wag dla zmiennych
diagnostycznych

Narzędzie wspomagające
wielowymiarową ocenę
w układzie dynamicznym

Normalizacja zmiennych
1
n
X ijkt
=

Macierz korelacji

1

’
’
( X ijkt
) p − (min X ijkt
)p
1

1

’
’
(max X ijkt
) p − (min X ijkt
)p

WYZNACZENIE GŁÓWNYCH
CZYNNIKÓW

Macierz zmiennych
znormalizowanych

Zredukowana macierz
zmiennych cząstkowych

Budowa zmiennej syntetycznej

Rezultaty – analiza mocnych
i słabych stron innowacyjności
badanych obszarów

Narzędzie wspomagające ocenę
wkładu oraz detalizacji odchylenia
syntetycznego miernika

Opracowanie zaleceń
– kierunków poprawy
KONIEC

Rys. 1.2.3. Schemat modelu algorytmicznego wielowymiarowej analizy porównawczej innowacyjności ze
wskazaniem miejsc narzędzi wspomagających ocenę wkładu oraz detalizacji odchylenia syntetycznego
miernika
Źródło: opracowanie własne.

W celu identyfikacji siły skorelowania wskaźników zastosowano matrycę
korelacji, którą obliczono dla wskaźników w ramach każdego bloku tematycznego przeprowadzanej oceny innowacyjności. Uporządkowano zmodyfikowaną macierz wskaźników spełniających warunek co najmniej korelacji
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przeciętnej. Do przeprowadzenia ocen innowacyjności przyjęto zmodyfikowany zestaw wskaźników dopasowany do każdego obszaru badawczego.
Identyfikacja czynników wpływających na zmiany poziomu wskaźników
syntetycznych w ocenie innowacyjności obszarów gospodarki
i wykorzystanie we wspomaganiu procesów decyzyjnych
Istotnymi elementami wielowymiarowej analizy porównawczej innowacyjności dotychczas nierozwiązanymi w ocenie innowacyjności były: wpływ
czynników wyjaśniających zmienną syntetyczną oraz mechanizm powstawania odchyleń syntetycznego miernika.
Ustalenie miejsca badanego obszaru
w rankingu innowacyjności

Ustalenie pozycji
badanego obszaru

Postęp (zmian) w cząstkowej
i agregatowej ocenie innowacyjności
badanego obszaru

Ustalenie kierunku
zmian w badanym obszarze

Przedstawienie tendencji rozwojowych
danego zakresu (i szans) w badanym
obszarze, z uwzględnieniem dystansu
dzielącego badany obszar względem
lidera

Wyznaczenie dystansu i luki
strategicznej
Identyfikacja tendencji rozwojowych

Identyfikowanie specyficznych cech
i aktywów badanego obszaru w dziedzinie
zaawansowanych technologii

Wyznaczenie zakresów specjalizacji
badanego obszaru w dziedzinie
zaawansowanych technologii przez
analogię do wskaźnika Florence’a

Ustalenie głównych determinant
i barier rozwojowych występujących
w przedmiotowych obszarach wzrostu
(potencjałach-modułach)

Identyfikacja mocnych
i słabych stron

Opracowanie zaleceń dla wspomagania decyzji w obszarze
zaawansowanych technologii

Rys. 1.2.4. Procedura wspomagania procesów decyzyjnych w obszarze zaawansowanych technologii
Źródło: opracowanie własne na podstawie [38, 39].
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Zaprojektowano aplikację informatyczną umożliwiającą kwantyfikację
wkładu (udziału) zmiennych cząstkowych w rezultacie oceny syntetycznej
oraz zmiennych objaśniających w zmiennej cząstkowej. W opracowanej procedurze identyfikacji czynników wpływających na zmiany poziomu wskaźników oceny innowacyjności polskich obszarów gospodarki uwzględniono
zasilanie rezultatami przeprowadzonych analiz innowacyjności. W wielowymiarowej analizie dynamicznej zaprojektowano odpowiednie narzędzia
wspomagające oszacowanie wpływu zmiennych cząstkowych na odchylenie zmiennej syntetycznej, które było niezbędnym elementem procedury
wspomagania decyzji dotyczących innowacyjności badanych obiektów,
w tym zwłaszcza w obszarze zaawansowanych technologii, rys. 1.2.4.
Na potrzeby oceny potencjału i poziomu innowacyjności regionów
w przeprowadzonych pracach zastosowano zmodyfikowaną metodę oceny
innowacyjności grup i działów przetwórstwa przemysłowego.
Przedstawienie etapów realizacji prac i uzyskanych rezultatów
Analiza stanu i uwarunkowań innowacyjności
wybranych obszarów gospodarki polskiej
Grupy producenckie
Syntetyczna analiza mocnych i słabych stron innowacyjności wybranych
grup producenckich przetwórstwa przemysłowego dokonana została przy
wykorzystaniu ponad dwudziestu wskaźników zgrupowanych w pięciu modułach, tabela 1.2.1.
Wyniki przeprowadzonej oceny innowacyjności grup producenckich
wskazują, że liderem wśród badanych grup jest produkcja instrumentów
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych (PKD 26.5), ze wskaźnikiem agregatowym wynoszącym 0,72416. Produkcję instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych charakteryzowały „mocne”
(I poziom innowacyjności) wskaźniki cząstkowe w trzech modułach: intensywności (inwestycji, B+R, innowacji); produktywności energii; efektów działalności

Wartości, jakie przyjmuje wskaźnik statystyczny RNSII, należą do przedziału liczbowego <0,
1> oraz zgodnie z przyjętym założeniem Europejskiej Tablicy Wyników Innowacyjności użyte do jego
konstrukcji wskaźniki mają charakter stymulant. W związku z takim założeniem – bliższa jedności wartość wskaźnika oznacza wyższą innowacyjność.
16
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innowacyjnej, a w pozostałych modułach wskaźniki średniomocne (III poziom
innowacyjności).
Tabela 1.2.1. Mocne i słabe strony innowacyjności badanych grup producenckich w ocenie modułowej na
podstawie uzyskanych wartości wskaźników agregatowych
Wskaźnik innowacyjności
według modułów

ogółem

IntenNowoProdukcja (grupa producencka): Kreowasywność Produkczesność
(inwesty- tywność
nie nowej
i technowiedzy
energii
cji, B+R,
logie ICT
innowacji)

Efekty
IIAijt
działalno(22
ści inno- wskaźniwacyjnej
ków)

Instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych,
badawczych (PKD 26.5)

0,392

0,531

1,000

0,856

0,841

0,724

Silników elektrycznych i aparatury
rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej (PKD 27.1)

0,247

0,802

0,511

0,905

0,552

0,604

Pozostałych wyrobów
chemicznych (PKD 20.5)

0,344

0,554

0,289

0,252

0,821

0,452

Pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia (PKD 28.9)

0,195

0,366

0,531

0,540

0,605

0,448

Pozostałych maszyn ogólnego
przeznaczenia (PKD 28.2)

0,078

0,405

0,427

0,803

0,383

0,419

Pozostałego sprzętu
elektrycznego (PKD 27.9)

0,523

0,367

0,401

0,000

0,524

0,363

Maszyn ogólnego przeznaczenia
(PKD 28.1)

0,075

0,266

0,242

0,231

0,399

0,243

Obróbka metali i nakładanie
powłok na metale; obróbka
skrawaniem (25.6)

0,057

0,298

0,336

0,481

0,000

0,235

Elementów i układów
elektronicznych (PKD 26.1)

0,335

0,455

0,065

0,154

0,068

0,215

Wartość średnia d

0,250

0,449

0,423

0,469

0,466

0,411

Odchylenie standardowe s

0,153

0,154

0,245

0,313

0,276

0,163

−

Poziom innowacyjności:
I – mocny

II – średniomocny

III – średniosłaby

IV – słaby

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań i danych GUS [40, 41].
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Produkcja silników elektrycznych i aparatury rozdzielczej (PKD 27.1)
uzyskała mocne oceny w przypadku dwóch modułów: nowoczesność i technologie ICT i produktywności energii, a w przypadku intensywności (inwestycji, B+R, innowacji) oraz efektów działalności innowacyjnej średniomocne,
natomiast średniosłaba ocena dotyczyła kreowania nowej wiedzy. W przeprowadzonej ocenie innowacyjności trzy grupy producenckie: produkcja
pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5), produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9), produkcja pozostałych maszyn
ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2) zostały sklasyfikowane na II poziomie
innowacyjności. Każda z tych grup wykazuje odmienne zagadnienia wymagające wsparcia zewnętrznego, a w największym stopniu grupa PKD 28.2,
w której obszarem niezbędnym do wzmocnienia jest moduł I kreowanie
nowej wiedzy.
Ostatnią pozycję w opracowanym rankingu uzyskała grupa producencka
zajmująca się produkcją elementów i układów elektronicznych (PKD 26.1),
w której występuje pilna potrzeba dofinansowania zwłaszcza obszaru w dużej mierze wpływającego na najsłabszą ocenę w dziedzinie intensywności (inwestycji, B+R, innowacji organizacyjnych), produktywności energii oraz efektów
działalności innowacyjnej, gdzie wystąpiła kumulacja niskich (8/9) wartości
wszystkich wskaźników tego modułu. Analizując innowacyjność badanych
grup producenckich w przekroju wyodrębnionych modułów problemowych
zauważa się, że:
–– największą rozpiętość wskaźników odnotowano w module III intensywność (inwestycji, B+R, innowacji); od 0,065 w produkcji elementów i układów elektronicznych (PKD 26.1) do 1,0 w produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych (PKD 26.5),
–– stosunkowo najmniejsze zróżnicowanie poziomu innowacyjności wystąpiło w module I kreowania nowej wiedzy; od 0,057 w obróbce metali i nakładaniu powłok na metale; obróbce skrawaniem do 0,523 w produkcji
pozostałego sprzętu elektrycznego.
Działy przetwórstwa przemysłowego
Syntetyczna analiza mocnych i słabych stron innowacyjności pięciu działów produkcji: chemikaliów i wyrobów chemicznych – PKD 20, wyrobów
z metali – PKD 25, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26, urządzeń elektrycznych – PKD 27, maszyn i urządzeń – PKD 28 przetwórstwa
przemysłowego dokonana została przy wykorzystaniu dziewiętnastu wskaźników KCI zgrupowanych w pięciu modułach: zasoby ludzkie i kreowanie
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nowej wiedzy, intensywność działalności B+R, finansowanie innowacji, nowoczesność i produktywność zasobów i energii [42]. Wyniki agregatowej oceny
innowacyjności (tabela 1.2.2) wskazują, że liderem wśród badanych dwudziestu czterech działów przetwórstwa przemysłowego w analizowanych latach
(2009, 2011, 2012) była produkcja wyrobów farmaceutycznych.
Tabela 1.2.2. Poziom i potencjał innowacyjności działów przetwórstwa przemysłowego w latach 2009, 2011
i 2012 (kolejność według wyników 2012 r.)
Działy produkcji, z uwzględnieniem
miejsc w rankingu:

2009

2011

2012

Syntetyczny potencjał innowacyjny
(2012)

1. Wyrobów farmaceutycznych – lider

I

I

I

0,427

2. Wyrobów elektronicznych i optycznych

I

I

I

0,332

8. Wyrobów z metali

II

II

II

0,253

12. Urządzeń elektrycznych

II

I

III

0,228

16. Chemikaliów i wyrobów chemicznych

III

III

III

0,209

18. Maszyn i urządzeń

III

II

III

0,203

Źródło: opracowanie własne.

Lidera charakteryzowały „mocne” wskaźniki cząstkowe w dwu modułach: zasoby ludzkie i kreowanie nowej wiedzy i intensywność działalności B+R, zaś
najniższy w finansowaniu innowacji i działalności innej niż B+R. Natomiast „lider” badanych działów (PKD 26) uzyskał mocne oceny w przypadku dwóch
modułów: nowoczesności i produktywności zasobów i energii, a tylko w odniesieniu do zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy średniomocne. W przypadku
pozostałych modułów dział ten powinien uzyskać wsparcie dla poprawy intensywności B+R oraz finansowania innowacji, rys. 1.2.5.
W przeprowadzonej ocenie innowacyjności trzy działy produkcji (urządzeń elektrycznych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń) zostały
sklasyfikowane na III poziomie innowacyjności. Każdy z tych działów wykazuje odmienne obszary wymagające wsparcia zewnętrznego, a w największym stopniu niezbędnymi do wzmocnienia są intensywność B+R oraz zasoby
ludzkie i kreowanie nowej wiedzy. Rozpiętość stopnia wykorzystania (wartość
wskaźnika cząstkowego bądź syntetycznego potencjału innowacyjnego pomnożona przez 100) w 2012 r. badanych działów w przekroju wyodrębnionych
modułów przedstawiono na rysunku 1.2.5.
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maszyn i urządzeń
wyrobów elektronicznych i optycznych (oraz komputerów)

Moduł IV
Nowoczesność
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Rys. 1.2.5. Stopień wykorzystania potencjału innowacyjnego w badanych działach przetwórstwa przemysłowego,
w ocenie modułowej i syntetycznej (2012 r.)
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy rozpiętości wskaźników przedstawionych (w tabeli 1.2.2 i na
rysunku 1.2.5) w układzie problemowym zauważa się, że:
–– najwyższe notowania i największą rozpiętość wskaźników odnotowano
w module dotyczącym nowoczesności; od 0,25 w produkcji chemikaliów
i wyrobów chemicznych do 0,64 w produkcji wyrobów elektronicznych
i optycznych,
–– bardzo duże zróżnicowanie poziomu rozwoju wystąpiło w dziedzinie finansowania innowacji,
–– stosunkowo najmniej korzystne wskaźniki wystąpiły w ocenie cząstkowej
intensywności B+R oraz zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy.
Regiony polskie
W koncepcji pomiaru innowacyjności regionu (województwa) przyjęto
następujące podstawowe założenia [43]: system pomiaru innowacyjności regionu powinien zapewnić ciągłość i kompleksowość procesu monitorowania
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wskaźników przy wykorzystaniu oficjalnej statystyki, bazę odniesienia stanowi krajowa i unijna statystyka regionalna z zakresu innowacji przemysłu
i sektora usług, istnieje potrzeba włączenia wskaźników dotyczących infrastruktury (instytucjonalnej i informacyjnej) dla rozwoju innowacji i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).
Przy wyznaczeniu potencjału innowacyjnego regionów uwzględniono:
–– przestrzenne zróżnicowanie i jego powiązanie z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego;
–– wpływ wewnętrznych (endogenicznych) czynników oraz uwarunkowań
zewnętrznych;
–– wpływ na konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną regionów [44],
[45], [46].
W przeprowadzonej analizie potencjału innowacyjnego regionów przyjęto
następujące grupy (moduły) wskaźników oceny innowacyjności: zasoby ludzkie; działalność B+R; działalność innowacyjną przemysłu i usług; finansowanie innowacji; patentowanie i ICT; wyposażenie techniczne/nowoczesność; infrastrukturę wspierającą działalność innowacyjną; infrastrukturę gospodarczą.
Przedstawione w tabeli 3 wyniki pokazują, iż w ośmiu województwach
ogólny poziom innowacyjności w 2010 r. nie zmienił się w odniesieniu do
2007 r.
Były to województwa: mazowieckie (1 miejsce), łódzkie (3), pomorskie
(7), podkarpackie (8), kujawsko-pomorskie (9), podlaskie (10), lubuskie (11),
lubelskie (12). Wzrost poziomu innowacyjności dotyczył województwa: śląskiego (2 lokata z 5.), wielkopolskiego (6 z 8.), świętokrzyskiego (14 z 16.).
W pozostałych województwach odnotowano spadek o jedną pozycję. W ocenie innowacyjności stosunkowo najsłabsze wyniki odnotowano w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim (IV poziom). Przyjęto, że poziomy
III i IV stanowiące o średnio słabych i słabych stronach innowacyjności dają
podstawę do szczególnego wsparcia, zgodnie ze strategią badanych regionów.
Analizując wyniki w układzie modułowym, należy zauważyć, iż najczęściej występowało pogorszenie (spadek) w działalności innowacyjnej
(5 województw), w finansowaniu innowacji (5 województw), nowoczesności
(6 województw), działalności B+R (4 województwa). Dokonały się również
pozytywne zmiany, bowiem odnotowano poprawę sytuacji w zakresie finansowania innowacji w pięciu województwach, w działalności innowacyjnej
w czterech województwach oraz podobnie w zakresie patentowania i zastosowania technologii ICT.

IV
0,45
0,19

spadek IV**
0,50
0,09

spadek IV**

I
wzrost II**
II
II
spadek II
wzrost III
spadek III
II
wzrost II
II
III
spadek IV
wzrost II**
IV

Działalność innowacyjna

Uwaga: **wzrost lub spadek o dwie grupy poziomu innowacyjności
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostatu [47].

III
0,37
0,21

spadek IV

spadek III

zachodnio-pomorskie (9)

warmińsko-mazurskie (14)
Wartość średnia (d)
Odchylenie standardowe (s)

Działalność B+R
I
wzrost I
II
II
I
wzrost II
III
II
spadek III
wzrost III
spadek IV
spadek III
IV
III

Zasoby
ludzkie

I
II
II
I
wzrost I
II
II
IV
III
III
IV
III
III
IV

mazowieckie (1)
śląskie (5)
łódzkie (6)
dolnośląskie (3)
małopolskie (2)
wielkopolskie (8)
pomorskie (4)
podkarpackie (7)
kujawsko-pomorskie (11)
podlaskie (10)
lubuskie (12)
lubelskie (13)
opolskie (15)
świętokrzyskie (16)

Województwo według rankingów
oceny syntetycznej 2010 (2007)

IV
0,46
0,14

III

I
wzrost I
spadek II
II
III
II
II
III
III
wzrost II
wzrost I
wzrost III
spadek III
spadek IV

Patentowanie i ICT

wzrost II
0,40
0,14

III

I
II
wzrost II
spadek III
spadek III
spadek III
spadek III**
wzrost I
wzrost II**
III
wzrost III
II
III
spadek III

Finansowanie
innowacji

Moduły oceny innowacyjności

Tabela 1.2.3. Mocne i słabe strony innowacyjności regionów w układzie modułowym i agregatowym w 2010 r.,
z zaznaczeniem zmian osiągniętego poziomu w odniesieniu do 2007 r.

spadek III
0,42
0,15

spadek IV

III
I
wzrost I**
spadek III
spadek III
II
spadek III
I
wzrost II
II
II
wzrost III
IV
spadek II

Nowoczesność

III
0,45
0,13

spadek III

I
wzrost I
II
II
wzrost II**
II
I
III
III
spadek II
spadek IV
spadek IV
IV
wzrost II

Infrastruktura
wsparcia

IV
0,37
0,22

III

III
I
III
II
I
wzrost II
II
III
III
IV
III
III
spadek III
III

Infrastruktura gospodarcza

spadek IV
0,44
0,10

spadek IV

I
wzrost I
II
spadek II
spadek II
wzrost II
II
II
III
III
III
III
spadek III
wzrost III

Ocena
syntetyczna
RNSII
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Znormalizowane wskaźniki dla polskich regionów poddano redukcji, do
której wykorzystano macierz korelacji (tabela 1.2.4). Uporządkowano malejąco
nową macierz wskaźników według sum korelacyjnych. Wskaźniki o najniższych wartościach zostały odrzucone, zaś do dalszych ocen innowacyjności
przyjęto nowe wskaźniki – kluczowe czynniki innowacyjności.
Tabela 1.2.4. Macierz korelacji dla 42 wskaźników do wyznaczenia kluczowych czynników innowacyjności
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X38

X39

X40

X41

X42

X1

1

0,89

0,67

0,79

0,03

0,64

0,83

0,72

0,81

-0,55

0,05

0,35

0,22

X2

0,89

1

0,57

0,63 -0,07 0,76

0,97

0,83

0,80

-0,60 -0,03

0,46

0,21

X3

0,67

0,57

1

0,83 -0,04 0,72

0,60

0,60

0,77

-0,52 -0,07

0,18

0,06

X4

0,79

0,63

0,83

0,69

0,53

0,73

-0,56

0,10

0,13

0,30

X5

0,03 -0,07 -0,04 0,08

0,02 -0,05 -0,04

0,22

-0,01

0,73

0,27

0,47

X6

0,64

0,76

0,72

0,71

X7

0,83

0,97

0,60

X8

0,72

0,83

X38

0,81

0,80

X39

1

0,08
1
0,02

0,71
1

(…)

0,84

0,83

0,86

-0,57 -0,07

0,31

0,26

0,69 -0,05 0,84

1

0,79

0,77

-0,66 -0,07

0,37

0,28

0,60

0,53 -0,04 0,83

0,79

1

0,87

-0,46

0,06

0,60

0,19

0,77

0,73

0,77

0,87

1

-0,53

0,20

0,51

0,25

-0,55 -0,60 -0,52 -0,56 -0,01 -0,57 -0,66 -0,46

-0,53

1

0,17

-0,14

0,14

X40

0,05 -0,03 -0,07 0,10

0,73 -0,07 -0,07

0,06

0,20

0,17

1

0,65

0,53

X41

0,35

0,46

0,18

0,13

0,27

0,31

0,37

0,60

0,51

-0,14

0,65

1

0,37

X42

0,22

0,21

0,06

0,30

0,47

0,26

0,28

0,19

0,25

0,14

0,53

0,37

1

(…)

Σ

0,22

0,86

11,69 10,96 12,22 10,71 5,86 12,29 10,38 12,39

15,50 -8,26

5,68 10,08

4,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostatu [48–50].

Poziom innowacyjności większości polskich województw, oprócz śląskiego, podkarpackiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, wyznaczony zarówno w metodzie rozszerzonej (przez 42 wskaźniki zgrupowane w wymienionych modułach/obszarach innowacyjności), jak i w metodzie uproszczonej był
identyczny. Dało to podstawę do przyjęcia metody uproszczonej w analizie
dynamiki innowacyjności regionów, wyznaczonej przez kluczowe czynniki
innowacyjności, które zaprezentowano w układzie modułowym:
Moduł I – Zasoby ludzkie i kreowanie nowej wiedzy: (EIS1.4) Uczestnictwo
w nauczaniu ciągłym (w % populacji w wieku 25–64 lat); (EIS 1.5)

68

Systemy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Poziom wykształcenia młodych (udział młodych w wieku 19–24 ze
średnim i wyższym wykształceniem w % populacji w młodych);
HRST, w % ludności wskaźnik RIS2006; (EIS 4.1) Zatrudnienie
w usługach wysokiej techniki (w % ogółu pracujących); Badacze
sfery B+R, w % ludności aktywnej; Studenci szkół wyższych na 10
tys. ludności.
Moduł II – Intensywność działalności B+R: (EIS 2.1) Nakłady na sferę B+R w %
PKB (intensywność B+R) (GERD/GDP), w %; (EIS 2.2) Nakłady na
B+R finansowane przez biznes, jako % PKB, tzw. BERD; Nakłady
B+R na 1 mieszkańca; Udział nakładów na B+R w nakładach na
działalność innowacyjną, w %.
Moduł III – Efekty działalności innowacyjnej: (EIS 3.1) Innowacje wprowadzone
w MSP w przetwórstwie przemysłowym, w % ogółu MSP; (EIS
3.3) Nakłady na działalność innowacyjną, w % obrotu (intensywność innowacji); Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje, w % ogółu.
Moduł IV – Technologie ICT: przedsiębiorstwa posiadające bezprzewodowe łącze wąskopasmowe (np. GSM, GPRS, EDGE), w % ogółu przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa posiadające Intranet, w % ogółu przedsiębiorstw; ERP – system informatyczny do planowania zasobów
przedsiębiorstwa, w % ogółu przedsiębiorstw; Szerokopasmowy dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach, w % ogółu przedsiębiorstw.
Moduł V – Nowoczesność: Nakłady na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność
innowacyjną w przemyśle, w tys. zł; Nakłady na 1 przedsiębiorstwo
prowadzące działalność innowacyjną w usługach, w tys. zł; Roboty
na 1 mld wartości brutto środków trwałych; Komputery do sterowania i regulacji procesami na 1 mld wartości brutto środków trwałych.
Moduł VI – Infrastruktura wsparcia i gospodarcza: Liczba szkół wyższych na milion mieszkańców; Liczba jednostek w działalności B+R na milion
ludności; Drogi publiczne na 100 km kwadratowych.
Wyznaczone kluczowe czynniki innowacyjności posłużyły do ustalenia
wskaźników cząstkowych i syntetycznych, zgodnie ze schematem prezentowanym w modelu algorytmicznym. Badane obszary mają znaczenie dla budowania konkurencyjności gospodarki z punktu widzenia szans rozwojowych na
bazie mocnego i średniomocnego potencjału innowacyjnego oraz wskazania
miejsc niezbędnego wsparcia o słabym i średniosłabym potencjale. Szczegółową
analizę polegającą na identyfikacji czynników wpływających na zmiany poziomu wskaźników oceny innowacyjności przedstawiono dla regionów.
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Identyfikacja czynników wpływających na zmiany
poziomu wskaźników oceny innowacyjności regionów
i wykorzystanie rezultatów w procesie decyzyjnym
W opracowanej procedurze identyfikacji czynników wpływających na
zmiany poziomu wskaźników oceny innowacyjności niezbędnym elementem
było ustalenie istotności cząstkowych czynników (stymulujących) wpływających na końcową ocenę innowacyjności regionów. Macierz korelacji (ustalenie
istotności modułów w korelacji z oceną syntetyczną) na danych z 2011 r. przedstawiono w tabeli 1.2.5.
Najbardziej istotnymi czynnikami cząstkowymi (o współczynniku korelacji przekraczającym wartość 0,8) okazały się: infrastruktura wsparcia
i gospodarcza, zasoby ludzkie i kreowanie nowej wiedzy, intensywność B+R
i nowoczesność. Technologie ICT i efekty działalności innowacyjnej w mniej
znaczącym stopniu wpływają na końcową ocenę innowacyjności wszystkich
regionów. Wysokie wartości współczynników korelacji wszystkich wskaźników cząstkowych świadczą o zasadności wyboru modułów oceny.
Tabela 1.2.5. Macierz korelacji wskaźników cząstkowych innowacyjności regionów (dane 2011 r.)
Moduły

Moduł I

MI

1

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

MII

0,602

1

MIII

0,419

0,846

1

MIV

0,655

0,409

0,419

1

Moduł V

Moduł VI

RNSII2011
0,873
0,823
0,744
0,753

MV

0,554

0,542

0,585

0,612

1

MVI

0,871

0,636

0,534

0,671

0,743

1

0,915

RNSII2011

0,873

0,823

0,744

0,753

0,793

0,915

1

0,793

Źródło: opracowanie własne.

Wykorzystanie rezultatów analiz innowacyjności w procesie decyzyjnym na
poziomie regionalnym, zgodnie z procedurą przedstawioną na rys. 1.2.6, wymagało:
–– porównania wyników innowacyjności województwa mazowieckiego z rezultatami obiektu bazowego17,

Z uwagi na to, że mazowieckie jest liderem, wyniki porównano z województwem o najniższym
wskaźniku innowacyjności, tj. województwem opolskim.
17
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badania przyczyn zmian innowacyjności – zastosowania procedury identyfikacji czynników wpływających na zmiany poziomu wskaźników oceny innowacyjności,
wskazania miejsca badanego obiektu (województwa) w odniesieniu do
(pozostałych) regionów w Unii Europejskiej,
przeprowadzenia analizy porównawczej w podregionach województwa
mazowieckiego (wyznaczenie szans i niezbędnego zrównoważenia rozwoju w podregionach badanego obszaru).
START

Wprowadzenie rezultatów
przeprowadzonych analiz
badanego obiektu

Wybór obiektu bazowego
(referencyjnego) i analiza
porównawcza obiektów

Zastosowanie procedury
identyfikacji czynników
wpływających na zmiany poziomu
wskaźników oceny innowacyjności

Wskazanie miejsca badanego
obiektu (województwa)
w odniesieniu do (pozostałych)
regionów w Unii Europejskiej

Wykorzystanie Analizy Eurostatu

Wyznaczenie szans
i niezbędnego zrównoważenia
rozwoju w podregionach
badanego obiektu

Wielowymiarowa Analiza
Porównawcza wybranych aspektów
innowacyjności wewnątrz badanego
obiektu

REKOMENDACJE
dla władz dotyczące wspomagania decyzji
odnośnie do innowacyjności regionu

Rys. 1.2.6. Procedura wykorzystania rezultatów przeprowadzonych analiz w procesie decyzyjnym na poziomie
regionalnym
Źródło: opracowanie własne.

Weryfikację opracowanych procedur przedstawiono dla województwa
mazowieckiego jako regionu wzorcowego w Polsce (lider innowacyjności
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1

2

…

n

Miernik rozwoju Y
osiągnięty przez obiekt
A (YA,t )

YA,1

YA,2

…

YA,n

Miernik rozwoju Y
osiągnięty przez obiekt
B (YB,t )

YB,1

YB,2

…

YB,n

Analiza dystansu (luki
rozwojowej) pomiędzy
obiektami

Okres ( t )

Analiza dynamiki
(trendów rozwoju)
poszczególnych obiektów

w badanych latach 2007, 2010, 2011), a więc stanowiącego odniesienie w analizie dystansu (luki rozwojowej) pomiędzy regionami.
Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych analiz porównawczych
w układzie dynamicznym, zilustrowanych na rys. 1.2.7 pozwala na:
–– analizę dynamiki (trendów rozwoju) poszczególnych województw,
–– pozycjonowanie badanych regionów w poszczególnych latach.
Analiza dynamiki pozwala na analizę dystansu (luki rozwojowej) pomiędzy regionami, natomiast pozycjonowanie województw na analizę zmian zajmowanych pozycji przez poszczególne regiony w porównywanym okresie.

…
Pozycjonowanie obiektów
w poszczególnych okresach (t)
Analiza zmian zajmowanych
pozycji przez poszczególne obiekty
w okresie objętym porównaniami

Rys. 1.2.7. Schemat analizy porównawczej badanych obszarów (uproszczony)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [51].

Z zastosowania procedury identyfikacji czynników wpływających na
zmiany poziomu wskaźników oceny innowacyjności zaprezentowano kilka
wybranych zagadnień, w tym między innymi wyniki analizy wpływu wskaźników cząstkowych (modułów) na ocenę syntetyczną potencjału innowacyjnego województwa mazowieckiego [52] (tabela 1.2.6).
Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1.2.6 wynika, że największy
wpływ na kształtowanie się innowacyjności województwa mazowieckiego wywierają zasoby ludzkie i kreowanie nowej wiedzy (27,5% – moduł I), na drugim
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miejscu intensywność B+R (18% – moduł II), na trzecim technologie ICT (16%
– moduł IV). Znaczenie zaawansowanych technologii (13,7% – moduł V) oraz
infrastruktury wsparcia i gospodarczej było na porównywalnym poziomie.
Tabela 1.2.6. Wpływ wskaźników cząstkowych na ocenę syntetyczną innowacyjności regionu mazowieckiego
w latach 2007, 2010, 2011
Udział modułów w %

Syntetyczny
potencjał
innowacyjny (RNSII)

Lata/
Moduły

Moduł I

2007

28,1

18,5

11,0

15,4

14,2

12,9

0,810

2010

26,6

18,1

12,9

16,1

13,6

12,7

0,845

2011

27,9

17,2

11,4

16,7

13,4

13,4

0,797

Przeciętna

27,5

18,0

11,8

16,0

13,7

13,0

0,817

Moduł II Moduł III Moduł IV Moduł V Moduł VI

Źródło: opracowanie własne.

Stosunkowo najmniejszy wpływ na innowacyjność lidera miały efekty
działalności innowacyjnej (moduł III), bowiem stopień wykorzystania (72%)
był relatywnie niski w stosunku do pozostałych modułów.
Zakładając równomierny rozkład znaczenia wskaźników18, każdy z czynników powinien mieć swój jednakowy wkład w kształtowaniu innowacyjności. W województwie mazowieckim siedemnaście czynników wykazuje wyższy wkład, zaś czynniki związane głównie z zastosowaniem zaawansowanych
technologii mają znacznie niższy udział (rys. 1.2.8).
Przedstawione wyniki potwierdzają najniższy stopień wykorzystania nowoczesności środków automatyzacji (66%) w województwie mazowieckim w porównaniu z pozostałymi modułami (od 72% w przypadku efektów działalności
innowacyjnej do 98% w przypadku zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy).
Zmiany jakie dokonały się, w układzie modułowym, w badanych okresach
i ich wpływ na odchylenie miernika syntetycznego województwa mazowieckiego przedstawiono w tabeli 1.2.7.
Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1.2.7 wynika, że w obu
okresach nastąpiło minimalne pogorszenie oceny w obszarze zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy (moduł I). W pierwszym okresie we wszystkich

18

4,55% przy 22 wskaźnikach.
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pozostałych obszarach wystąpiła poprawa uzyskanych wskaźników, która
miała wpływ na zwiększenie oceny syntetycznej od 0,05% w nowoczesności
środków technicznych (moduł V) do 2% w odniesieniu do uzyskanych efektów
działalności innowacyjnej (moduł III). Natomiast w okresie drugim wszystkie
moduły wpłynęły na pogorszenie finalnej oceny, przy czym w największej skali pomniejszająco wpływały uzyskane efekty działalności innowacyjnej (-1,81%)
oraz intensywność B+R (-1,60%).
Tabela 1.2.7. Wpływ procentowy poszczególnych modułów na odchylenie syntetycznej oceny innowacyjności
województwa mazowieckiego

Wyszczególnienie

Wpływ (w %) modułów na zmianę syntetycznego wskaźnika
Moduł I

Moduł II Moduł III Moduł IV Moduł V Moduł VI

Zmiana
wskaźnika
syntetycznego

2010 vs 2007

-0,28

0,33

2,00

1,16

0,05

0,25

3,49

2011 vs 2010

-0,22

-1,60

-1,81

-0,34

-0,83

-0,03

-4,82

Źródło: opracowanie własne.

Ważnym zagadnieniem jest identyfikacja procesów konwergencji i dywergencji w innowacyjności regionów (mazowieckiego i opolskiego) w latach
2010–2011. Regiony te wybrano z powodu zasadniczych różnic dotyczących
poziomów ich rozwoju. Konwergencją określany jest relatywnie szybszy rozwój biedniejszych regionów w stosunku do regionów bogatszych, powodujący
zmniejszanie dystansu między nimi. Zjawisko przeciwne – zwiększanie się
różnic – nazywane jest dywergencją. W literaturze występują dwie główne
koncepcje konwergencji: konwergencja sigma oraz konwergencja beta. Pierwsza z nich zachodzi, kiedy dyspersja dochodu per capita (lub innego badanego
zjawiska) między regionami zmniejsza się w czasie. Pojęcie konwergencji beta
dotyczy natomiast zależności między średnią stopą wzrostu dochodu per capita a początkowym poziomem dochodu [53]. Wykorzystując znane z literatury
przedmiotu podejście do prezentowanej problematyki [54] zidentyfikowano
procesy konwergencji i dywergencji w innowacyjności polskich regionów
w dwu okresach 2007–2010 i 2010–2011. Miarą występowania konwergencji
typu sigma wśród polskich regionów jest na przykład zmniejszanie się odchylenia standardowego w ocenie innowacyjności (z 0,172 w pierwszym okresie
do 0,165 w drugim okresie).
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Nakłady B+R na 1 mieszkańca (MII)
2.1 Nakłady na sferę B+R w % PKB (intensywność B+R)…
ERP - system informatyczny do planowania zasobów…
Nakłady na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność…
Badacze sfery B+R, w % ludności aktywnej (MI)
HRST, w % ludności wskaźnik RIS2006 (MI)
1.4 Uczestnictwo w nauczaniu ciągłym (w % populacji w…
Liczba jednostek w działalności B+R na milion ludności…
Liczba szkół wyższych na milion mieszkańców (MVI)
1.5. Poziom wykształcenia młodych (udział młodych w…
Szerokopasmowy dostęp do Internetu w…
Nakłady na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność…
Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności (MI)
Przedsiębiorstwa posiadające bezprzewodowe łącze…
2.2 Nakłady na B+R finansowane przez biznes jako %…
3.1 Innowacje wprowadzone w MSP w przetwórstwie…
Udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły…
3.3 Nakłady na działalność innowacyjną, w % obrotu…
Udział nakładów na B+R w nakładach na działalność…
Drogi publiczne na 100 km kwadratowych (MVI)
Liczba komputerów do sterowania i regulacji procesami…
Liczba robotów w przemyśle na 1 mld wartości środków…
-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Rys. 1.2.8. Nadwyżki i niedobory wykorzystania wskaźników kształtujących innowacyjność województwa
mazowieckiego (przeciętna z 3 lat)
Źródło: opracowanie własne.

Procesy konwergencji i dywergencji można analizować przez analogię
tych zjawisk do analizy luki strategicznej. Zmiany, jakie dokonały się w badanych regionach z zaznaczeniem występujących procesów konwergencji
i dywergencji w ocenie innowacyjności w układzie macierzowym w latach
2010–2011, przedstawiono w tabeli 1.2.8.
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Tabela. 1.2.8. Macierz procesów konwergencji i dywergencji w ocenie innowacyjności województw mazowieckiego
i opolskiego w latach 2010–2011
Poziom potencjału innowacyjnego w 2011 r.

<0,9921
>0,9921

Dynamika 2011 vs 2010

<0,4479
Efekt marginalizacji
Dywergencja
(…)

>0,4479
Konwergencja
Efekt spowolnienia
mazowieckie
(…)
Dywergencja
Efekt dystansowania się

Konwergencja
Efekt doganiania
(…)
opolskie

(…)

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy danych tabeli 1.2.8 i wyników przeprowadzonych badań można
zauważyć, że:
–– słabnie przeciętne tempo innowacyjności w kraju z 1,13 w latach 2007–
2010 do 0,99 w latach 2010–2011,
–– województwo mazowieckie pogłębiło efekt spowolnienia w badanych
okresach A i B,
–– województwo opolskie charakteryzujące się niskim potencjałem innowacyjności nieznacznie awansowało, w którym wystąpiła konwergencja
z efektem doganiania.
Szczególnie ważnym w przypadku województwa wzorcowego – lidera
jest wskazanie miejsca badanego obiektu (województwa) na tle liderów innowacyjności
unijnych regionów. Województwo stołeczne zostało, według Regional Innovation Scoreboard 2012 [22], sklasyfikowane na przeciętnym poziomie innowacyjności z tendencją wzrostową z grupy Moderate low w 2007 r. do Moderate-high19
w 2011 r. Z badań przeprowadzonych w ramach zadania Metodyka badania
i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych
technologii wytwarzania i eksploatacji [52] wynika, iż relatywnie niskie pozio-

Każda z kategorii: Modest, Moderate, Follower, Leader stopniowana była dodatkowo przez
podgrupy: low, medium, high [22].
19
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my wskaźników charakteryzujących zastosowanie zaawansowanej technologii wytwarzania w przemyśle mazowieckim potwierdzają relatywnie niską
ocenę innowacyjności tego województwa w odniesieniu do liderów unijnych.
Oznacza to, że województwo mazowieckie, by znaleźć się w grupie: Follower,
a może liderów innowacji ma wiele do zrobienia w wyrównaniu wewnętrznych dysproporcji [55], jak i w odniesieniu do wiodących regionów w Unii
Europejskiej20 [39].
Narzędzie do taksonomicznej oceny innowacyjności regionów jest tak
skonstruowane, że może być wykorzystane do oceny dowolnych obiektów
opisanych wieloma wskaźnikami i dodatkowymi modułami [56]. Zostało ono
wykorzystane, między innymi do wyznaczenia szans i niezbędnego zrównoważenia rozwoju w podregionach badanego obiektu [52].
W badaniu potencjałów i specjalizacji polskich regionów zastosowano
procedurę badawczą obejmującą analizy ilościowe i jakościowe w zakresie
potencjałów gospodarczych i społecznych. W literaturze przedmiotu [24]
przyjmuje się, że specjalizację każdego regionu tworzą głównie zasoby
ludzkie w danym dziale gospodarki regionalnej. Uznanie specjalizacji wymaga, aby skupienie zasobów ludzkich przekraczało 10% przeciętnej krajowej. Miarę służącą do określania specjalizacji regionów stanowi wskaźnik
Florence’a [38], który wykorzystano (przez analogię) do określenia (współczynnika) wyróżnika regionów w obszarze zaawansowanych technologii [57]
(tabela 1.2.9):
WSAi =

AiR AiK
:
AR AK

gdzie:
WSAi – współczynnik specjalizacji środków automatyzacji w i-tym regionie,
AiR – liczba środków automatyzacji i-tego typu w badanym regionie,
AiK – liczba środków automatyzacji i-tego typu w kraju,
AR – ogólna liczba środków automatyzacji w regionie,
AK – ogólna liczba środków automatyzacji w kraju.

W 2011 r. w UE-27 było ocenianych 190 regionów, z tego 41 regionów zaliczono do grupy
Leader (high – 13, medium – 17, low – 11), 58 regionów znalazło się w grupie Follower (high – 27,
medium – 14, low – 17), natomiast do grupy Moderate zaliczono 39 regionów (high – 18, w tym Mazowieckie, medium – 9, low – 12).
20
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Tabela 1.2.9. Wskaźniki specjalizacji regionów w obszarze zaawansowanych technologii w przemyśle (2011 r.)
Środki automatyzacji:
Wyszczególnienie

linie
automatyczne

linie
sterowane
komputerem

centra
obróbkowe

POLSKA

1,00

1,00

1,00

1,00

mazowieckie

1,13

1,11

0,50

opolskie

0,82

1,36

0,98

roboty
obrabiarki
i manipulalaserowe
tory

roboty

komputery

1,00

1,00

1,00

0,68

0,80

0,44

1,12

1,52

1,48

1,59

0,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [49].

podlaskie
warmińskolubelskie -mazurskie lubuskie 1,6%
2,4%
2,6%
3,6%
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
3,6%
3,8%

opolskie
1,5%
mazowieckie
15,5%
śląskie
14,6%

kujawsko-pomorskie
4,6%
podkarpackie
5,1%
pomorskie
5,5%
łódzkie
7,1%

wielkopolskie
11,4%
małopolskie
7,6%

dolnośląskie
9,5%

Rys. 1.2.9. Koncentracja linii automatycznych w przemyśle w regionach w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS [58].

Najwyższe wartości wskaźnika specjalizacji środków automatyzacji występują w województwie śląskim, które wykazuje najwyższą specjalizację
w robotyzacji procesów przemysłowych. Równie wysokie wskaźniki specjalizacji wystąpiły w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim
w wykorzystywaniu obrabiarek laserowych w przemyśle oraz w podkarpackim
i dolnośląskim w zastosowaniu centr obróbkowych. Średniowysoki poziom
wskaźnika specjalizacji wystąpił w województwie opolskim, w wykorzystaniu robotów, obrabiarek laserowych i linii sterowanych komputerem w procesach wytwórczych przemysłu tego regionu. Najwyższy poziom wskaźnika
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specjalizacji dotyczący wykorzystania komputerów do sterowania i regulacji
procesami odnotowano w województwie łódzkim (1,41).
Badaniu podlegały koncentracja linii automatycznych oraz robotów
w przemyśle regionów. Największa koncentracja linii automatycznych występuje w mazowieckim (15,5%), śląskim (14,6%) i wielkopolskim (11,4%),
rys. 1.2.9.
Relatywnie najwięcej linii automatycznych w regionie mazowieckim jest
na wyposażeniu produkcji artykułów spożywczych (26,2%) oraz w produkcji
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (16,6%), a także w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (10,4%) [59].
Przewagi i specjalizacje regionu mazowieckiego powinny być budowane
przy wykorzystaniu wysokiego poziomu potencjału zasobów ludzkich i kreowania nowej wiedzy. W aktywizacji wszystkich obszarów innowacyjności
tego województwa powinny być wykorzystane: zwiększanie zastosowania
komputerów do sterowania i regulacji procesami i robotyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, ulepszanie dróg publicznych, zwiększanie intensywności innowacji i udziału nakładów B+R w działalności innowacyjnej.
Jednocześnie przewagą województwa mazowieckiego jest wyższy od przeciętnego poziom nakładów B+R na 1 mieszkańca i intensywność B+R, liczby badaczy sfery B+R, uczestnictwa w nauczaniu ciągłym, liczby jednostek
B+R i szkół wyższych na milion mieszkańców oraz zastosowania technologii
ICT, w tym: systemu informatycznego (ERP) do planowania zasobów przedsiębiorstw, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz przedsiębiorstw
posiadających bezprzewodowe łącze wąskopasmowe.
***
Intensywny a zarazem nierównomierny rozwój gospodarczy skłania do przeprowadzania badań i analiz, których celem jest identyfikacja stanu, kierunków
i możliwości rozwoju potencjału innowacyjnego w różnych obszarach gospodarowania. W rozdziale przedstawiono metodykę badania innowacyjności wspomaganą przez aplikację informatyczną, opracowaną w ramach zadania badawczego
Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze
zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji w Programie Strategicznym
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, w szczególności uwzględniono procedury wyznaczania kluczowych
czynników stymulujących wzrost innowacyjności oraz identyfikacji czynników
wpływających na zmiany poziomu wskaźników oceny innowacyjności w sektorze
zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii. Opracowana metodyka

1. Analiza warunków mikro- i makroekonomicznych determinujących rozwój technologii

79

znalazła zastosowanie w badaniach wybranych grup producenckich i działów
przetwórstwa przemysłowego oraz gospodarki w układzie regionalnym. Zastosowanie metodyki ułatwia prace związane z wyznaczaniem słabych i mocnych
stron, ze wskazaniem możliwości poprawy i szans rozwojowych badanych obszarów gospodarki, będących podstawą rekomendacji dla władz decyzyjnych.
Głównym założeniem tworzenia systemu monitoringu (oceny) innowacyjności jest pełnienie roli wspomagającej do budowania programów wsparcia
i wyboru projektów, umożliwiającym efektywne wydatkowanie publicznych
środków finansowych, jak również obserwacji zmian w czasie. Wymienione
w rozdziale przykłady zastosowania metodyki badania innowacyjności potwierdziły jej przydatność i możliwości kolejnych aplikacji, m.in. w planowaniu badań i rozwoju innowacyjnych produktów. Badania i analizy innowacyjności dostarczają także istotnych informacji przydatnych przedsiębiorcom
w tworzeniu strategii rozwojowych, np. w decyzjach dotyczących planowania
wolumenu produktów przedsiębiorstwa poprzez umiejscowienie własnej produkcji na konkurencyjnym rynku danej branży.
Przeprowadzona analiza stanowiła przyczynek do analizy dynamicznej
oceny potencjałów rozwojowych, a ponadto uwydatniła potrzebę doskonalenia narzędzi klasyfikacji poziomu rozwoju regionów.
Analiza zmian dynamicznych w ocenie cząstkowej innowacyjności wskazała symptomy pogorszenia sytuacji województwa mazowieckiego skłaniających do podjęcia działań zmierzających do poprawy osiągnięć lidera w zakresie intensywności B+R, nowoczesności, efektów działalności innowacyjnej
oraz w mniejszym wymiarze w odniesieniu do zasobów ludzkich i kreowanie
nowej wiedzy
Na podstawie analizy Regional Innovation Scoreboard wykazano, iż województwo mazowieckie wymaga wsparcia dla dokonania przełomu w zakresie
innowacyjności, mimo że zaliczone zostało do grupy Moderate high i dokonało postępu w obszarze innowacyjności w latach 2007–2011 w ramach grupy
Moderate, nadal znajduje się poza blisko 100 (na 190 regionów) regionami zaliczanymi do grup o najwyższej (Leader) i średniowysokiej (Follower) ocenie
innowacyjności.
Przeprowadzona wielowymiarowa analiza porównawcza wykazała, że:
–– obszarami o największym wpływie na kształtowanie się innowacyjności województwa mazowieckiego są zasoby ludzkie i kreowanie nowej
wiedzy (blisko 1/3), intensywność B+R (prawie 1/5) oraz technologie
ICT (1/6),
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obszarami wymagającymi wsparcia są: efekty działalności innowacyjnej,
infrastruktura wsparcia i gospodarcza oraz zastosowanie zaawansowanej
techniki.
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Foresight jako narzędzie generowania
przyszłościowej tematyki badawczej
Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki determinowana jest efektywną realizacją strategii rozwoju gospodarczego i naukowego zarówno
w perspektywie makroekonomicznej na poziomie kraju, jak i w perspektywie
mikroekonomicznej w odniesieniu do instytucji badawczych i przedsiębiorstw.
W trakcie tworzenia i realizacji strategii rozwojowych istotne znaczenie ma
typowanie na poziomie kraju przyszłościowych kierunków badań oraz przewidywanie i generowanie trendów rozwoju zaawansowanych technologii
w perspektywie średnio- oraz długookresowej. Wyznaczanie przyszłościowych kierunków badań ma kluczowe znaczenie także na poziomie mikro,
a mianowicie dla działalności instytucji badawczych oraz innowacyjnych
przedsiębiorstw, ponieważ wspomaga podejmowanie bieżących decyzji, opracowywanie krótko- i średniookresowej tematyki prowadzonych przez nie prac
badawczych i rozwojowych oraz założeń długookresowej strategii działalności
badawczej i innowacyjnej. W przypadku przedsiębiorstw, zwłaszcza ukierunkowanych na generowanie innowacyjnych produktów i usług, kluczową rolę
odgrywa wczesne rozpoznawanie nowych szans i zagrożeń oraz reagowanie
na zmiany zachodzące w otoczeniu.
Z tego względu istnieje potrzeba wykorzystywania przez przedsiębiorstwa
oraz jednostki badawcze o profilu technologicznym narzędzi wspomagających
przewidywanie i kształtowanie przyszłych kierunków badawczych i aplikacyjnych, a także występujących i przyszłych zmian w otoczeniu w celu uzasadnionego inwestowania w perspektywiczne technologie i kierunki badawcze.
W perspektywie długofalowej takie systemowe działania powinny wpłynąć
na wzmocnienie sektora B+R, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
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oraz poprawę jakości życia społeczeństwa. Foresight stanowi efektywne narzędzie umożliwiające realizację tego celu poprzez typowanie priorytetów
i wskazanie propozycji wspierania ich rozwoju na poziomie instytucji, regionu lub kraju. Zagadnienia te stanowią częsty przedmiot analiz foresightowych
realizowanych w szczególności w krajach europejskich.
Foresight oznacza „przewidywanie”, „patrzenie w przyszłość”, „przezorność”. Terminu tego w kontekście prac badawczo-rozwojowych po raz pierwszy użyli John Irvine i Ben Martin w publikacji „Foresight in science: picking
the winners” w 1984 r. [1].
Projekty typu foresight realizowane są od kilku dziesięcioleci – pierwsze
zostały przeprowadzone w USA i Japonii w latach 60. i 70. XX w. W latach
90. XX w. zaobserwowano wzrost zainteresowania narodowymi projektami
foresight w krajach UE [2]. Foresight zyskał na znaczeniu i obecnie wykorzystywany jest do ukierunkowania polityk w zakresie nauki, technologii i innowacji w wielu krajach oraz na wielu poziomach – ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i korporacyjnym zarówno przez instytucje państwowe, jak
i prywatne [3, 4].
Kluczowe elementy foresightu dotyczące studiów perspektywicznych
oraz uwzględnienia ich wyników w procesach podejmowania decyzji podkreślane są w licznych definicjach. Jedną z najczęściej cytowanych definicji
foresightu jest sformułowana przez Bena Martina w 1995 r.: Foresight to proces
obejmujący systematyczne próby wybiegania w długookresową przyszłość nauki, technologii, ekonomii i społeczeństwa, proces prowadzący do zidentyfikowania obszarów
badań o znaczeniu strategicznym i wschodzących technologii, które mają szansę przynieść jak największe korzyści społeczne i ekonomiczne [5].
Czynniki kształtujące przyszłość mogą być rozumiane bardzo szeroko
jako „zbiór okoliczności, faktów i czynników wpływających na osiągane wyniki” [6]. Znaczenie czynników zmian (sił) podkreśla m.in. J. F. Coates: Foresight stanowi proces umożliwiający pełniejsze zrozumienie sił kształtujących przyszłość
w długim okresie, które powinny być uwzględniane w trakcie tworzenia polityk, strategii, w trakcie procesów planowania i podejmowania decyzji [7].
W celu wygenerowania scenariuszy rozwoju priorytetowych technologii
i kierunków badawczych należy zatem w pierwszej kolejności wskazać czynniki, które mają wpływ na zmiany zachodzące w mikro- i makrootoczeniu
przedsiębiorstw i instytutów technologicznych, a tym samym mające wpływ
na kierunki rozwoju zagadnienia stanowiącego przedmiot analiz foresightowych.
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W praktyce do identyfikacji czynników kluczowych wykorzystywane są
różne metody pozwalające na wybór dwóch lub więcej czynników kluczowych [8]. Analiza literatury przedmiotu wykazała, że w inicjatywach foresightu technologicznego stosowane są następujące metody: analizy strukturalne
[9], metoda GBN [10], metody heurystyczne, metoda KCS oraz STEEPVL.
Przed uwzględnieniem technologii i kierunków badań w scenariuszach
prowadzone jest ich rankingowanie, czyli uszeregowanie z uwzględnieniem
zestawu zdefiniowanych kryteriów. W planowaniu strategicznym i foresighcie
do identyfikacji technologii priorytetowych najczęściej stosowana jest metoda
technologii krytycznych, która umożliwia identyfikację kluczowych działań
i priorytetów w obszarze zaawansowanych technologii, jak również perspektywicznych priorytetów badawczych. Metodę zastosowano m.in. w projekcie
Kluczowe Technologie 2005 [11] we Francji oraz w foresighcie technologicznym w Republice Czeskiej [12] w celu identyfikacji technologii krytycznych
(kluczowych z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego i bezpieczeństwa
narodowego) na szczeblu krajowym. Ponadto opracowano wiele metod rankingowania, stosowanych w zdecydowanie szerszym zakresie niż przedsięwzięcia foresight, wśród których można wyróżnić metody ukierunkowane
na przeprowadzenie rankingowania z uwzględnieniem wybranych kryteriów,
np. o charakterze technicznym, rynkowym, ekologicznym czy społecznym.
Po identyfikacji czynników kluczowych oraz technologii priorytetowych
w projekcie technologicznego foresightu korporacyjnego następuje etap generowania scenariuszy rozwoju technologii.
Scenariusze stanowią najbardziej popularne narzędzie wykorzystywane
w trakcie studiów nad przyszłością [13–15]. Scenariusze w znaczeniu dotyczącym „hipotetycznych następstw przyszłych zdarzeń” były rozwijane od 1940 r.
[16]. Początków stosowania techniki scenariuszowej można dopatrywać się już
podczas II wojny światowej, kiedy została wykorzystana jako narzędzie planowania wojskowego. Od początku lat 70. potrzeba radzenia sobie z rosnącym
poziomem niepewności działania na rynku oraz utrzymania bądź poprawy
konkurencyjności w warunkach rosnącej globalizacji stymulowała zwiększone wykorzystanie scenariuszy jako narzędzia planowania długoterminowego.
Przełom w wykorzystaniu tej techniki na szerszą skalę nastąpił na początku
lat 70. XX wieku w firmie Royal Dutch/Shell Oil Company [17].
W literaturze istnieje wiele definicji scenariuszy, m.in. podane przez
następujących autorów: Kahn (1962) [18], Wack (1985) [19], Malaska (1985)
[20], Porter (1985) [21], Godet (1994, 1997, 2000) [22–24], Schwartz (1991)
[25], Mintzberg (1994) [26], Schoemaker (1995) [27], van der Heijden (1997)
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[28], Ringland (1998) [29], Chermack, Lynham, Ruona (2001) [30], Fink, Siebe, Kuhle (2004) [31], Notten (2005) [32], Klooster, Asselt (2006) [33]. Powszechnie scenariusze rozumiane są jako alternatywne wizje przyszłości
wskazujące kierunki rozwoju danego kraju, regionu, instytucji czy nawet
technologii. W wielu definicjach został uwypuklony aspekt prawdopodobieństwa, np.: zarys prawdopodobnego stanu wydarzeń, przy przyjętych
pewnych założeniach na temat stanu i przebiegu zdarzeń w teraźniejszości
[34], alternatywne, prawdopodobne i spójne obrazy przyszłości, które składają się z logicznie dopasowanych przesłanek oraz opisu ścieżek rozwoju
możliwych wizji przyszłości zbudowanych na podstawie sytuacji obecnej”
[35], opis prawdopodobnej sytuacji w przyszłości, bazujący na kompleksowej sieci czynników decydujących [35], czy jako zbiór przyszłych konfiguracji badanego obszaru tematycznego, które powinny spełniać warunek
spójności, prawdopodobieństwa oraz racjonalności [36].
Na ogół w wyniku prowadzenia przedsięwzięć foresight tworzonych jest
kilka lub kilkanaście scenariuszy, stąd ograniczenie ich liczby do najbardziej
prawdopodobnych wydaje się zasadne ze względu na ich wykorzystywanie
w realnych procesach decyzyjnych. Podane rozumienie scenariuszy z uwypukleniem aspektu prawdopodobieństwa implikuje konieczność redukowania
zdarzeń, które wzajemnie się wykluczają lub nie są możliwe przy zakładanym stanie wiedzy oraz obowiązujących normach [37]. Jest to działanie, które
umożliwia zapewnienie spójności generowanych scenariuszy. W foresighcie
do wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju najczęściej wykorzystuje się następujące metody ilościowe: model Bayesa, metodę Smic-Prob-Expert oraz sieci hierarchiczne.
Metodyka identyfikacji kierunków badawczych istotnych
dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskich
przedsiębiorstw i instytutów technologicznych
W ramach realizacji zadania badawczego „Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki” opracowano metodykę generowania przyszłościowej
tematyki badawczej istotnej dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności
polskich przedsiębiorstw i instytutów technologicznych (rys. 2.1) [38]. Wytypowane kierunki badań obejmujące priorytetowe i przyszłościowe technologie powinny być uwzględniane w uruchamianych kolejnych programach
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badawczych, w tym zwłaszcza programach strategicznych. Identyfikacja innowacyjnych technologii i kierunków badawczych wspomagana jest przez
system informatyczny oraz bazy danych.
Kluczowe aspekty typowania przyszłościowych kierunków prac badawczo-rozwojowych, uwzględnione w ramach proponowanej metodyki, obejmują:
• generowanie wstępnych list czynników zmian i identyfikację czynników
kluczowych,
• rankingowanie technologii,
• wyznaczanie prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju technologii.

Metodyka technologicznego foresightu
SYSTEM EKSPERTOWY
Bazy danych

Algorytm identyfikacji czynników kluczowych

Baza czynników zmian

Algorytm rankingowania technologii

Baza technologii

Algorytm wyznaczania prawdopodobieństwa
scenariuszy rozwoju technologii

Baza kierunków
badawczych
Moduł analityczny

Scenariusze rozwoju technologii o największym
prawdopodobieństwie realizacji
Iteracyjne procedury aktualizacji
bazy danych

Rys. 2.1. Metodyka identyfikacji kierunków badawczych
Źródło: opracowanie własne.

Identyfikacja czynników kluczowych
Jednostki naukowo-badawcze oraz innowacyjne przedsiębiorstwa komercyjne funkcjonują w środowisku podlegającym dynamicznym zmianom
zarówno na poziomie makro (np. polityka innowacyjna UE, uwarunkowania
ekonomiczne, społeczne), jak i mikro (np. otoczenie konkurencyjne). Zatem
w celu identyfikacji priorytetowych technologii i kierunków badawczych
należy wskazać czynniki (tzw. czynniki zmian, spośród których wyłaniane
są najistotniejsze zwane czynnikami kluczowymi) mające wpływ na zmiany
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zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw i instytutów technologicznych. Czynniki mogą dotyczyć różnych zjawisk, np. o charakterze technologicznym, ekonomicznym, środowiskowym, prawnym, mających wpływ na kierunki rozwoju zagadnienia stanowiącego przedmiot analiz foresightowych.
Przyjęto następujący algorytm postępowania:
–– generowanie listy kategorii czynników zmian,
–– generowanie czynników zmian na poziomie mikro i makro wpływających
na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
–– wybór czynników kluczowych.
We współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej [39]
opracowano algorytm generowania wstępnej listy kategorii czynników zmian
(rys. 2.2).
Start
Zdarzenia i fakty

Geneza potrzeb zmian
w zakresie B+R

Wskazanie istotnych zmian
wpływających na B+R

Zjawiska
i trendy

Wstępna lista kategorii czynników
zmian wpływających na B+R

Opinie
ekspertów

Korekta listy kategorii czynników
zmian na poziomie makro

PEST, STEEP,
inne

Opinie
ekspertów

Korekta listy kategorii czynników zmian
na poziomie makro (otoczenie rynkowe)

Analiza
interesariuszy

Opinie
ekspertów

Korekta listy kategorii czynników
zmian na poziomie mikro

Podejście
strategiczne, SWOT

Lista kategorii czynników zmian
wpływających na B+R

Koniec
Rys. 2.2. Algorytm generowania wstępnej listy kategorii czynników zmian
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [39].
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W ramach realizowanych prac uwzględniono następujące grupy czynników: społeczno-organizacyjne, naukowo-techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczno-prawne. Kolejny etap prac stanowiło wygenerowanie
czynników zmian na poziomie mikro i makro wpływających na prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych. Procedura identyfikacji czynników realizowana
w kilku etapach została zaprezentowana na rys. 2.3.
Lista czynników zmian

Czynniki wpływające na badany
obszar tematyczny

Ograniczona lista czynników

Czynniki kluczowe

Rys. 2.3. Procedura identyfikacji czynników kluczowych
Źródło: opracowanie własne.

Jednym z kluczowych etapów foresightu jest identyfikacja newralgicznych czynników zmian o charakterze makro (poziom makroekonomiczny)
lub mikro (poziom przedsiębiorstwa lub jednostki badawczej), czyli tzw.
czynników kluczowych wpływających znacząco na analizowany obszar
tematyczny.
Pierwszy etap identyfikacji czynników kluczowych jest realizowany za
pomocą zmodyfikowanej metody wpływów krzyżowych umożliwiającej
grupowanie poszczególnych czynników zmian badanego obszaru tematycznego według wielkości ich wpływu na zmiany zachodzące w badanym
obszarze. W wyniku zestawienia wpływu czynników charakteryzujących
badany obszar powstaje macierz wpływów bezpośrednich (ang. Matrix of
Direct Influences – MDI) [40], która jest podstawą do klasyfikacji komponentów badanego obszaru. W wyniku przeprowadzania odpowiednich
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obliczeń, w których wykorzystywane są macierze relacji, otrzymywany
jest rozkład czynników w układzie współrzędnych [41]. Następnie przeprowadzana jest klasyfikacja wyróżnionych czynników charakteryzujących
badany obszar do następujących kategorii: czynniki decydujące, czynniki
kluczowe (w tym czynniki pomocnicze i cele), czynniki zależne, czynniki
autonomiczne (w tym czynniki drugorzędne i oderwane) oraz czynniki
regulujące [40]. Wynikiem krzyżowej analizy wpływów jest zbiór czynników, które powinny być uznane za priorytetowe w procesie opracowywania planów strategicznych, ponieważ jakakolwiek ich zmiana ma wpływ
na inne czynniki.
Ze względu na fakt, iż zbiór czynników kluczowych składa się z kilku
lub kilkunastu czynników charakteryzujących się równocześnie dużą siłą
oddziaływania i znacznym stopniem zależności od pozostałych czynników,
niezbędne było opracowanie procedury, która umożliwia wybór określonej
liczby czynników kluczowych lub też ograniczenie liczby czynników kluczowych w zależności od przyjętej metodologii formułowania scenariuszy.
Tradycyjnie stosowana metoda krzyżowej analizy wpływów nie zawiera algorytmu priorytetyzacji czynników, dlatego konieczna była modyfikacja tej
metody i zaimplementowanie procedur rankingowania rozwiązań. W tym
celu zastosowano metodę KCS – Kluczowych Czynników Sukcesu. Analiza
istniejących technik doboru istotnych komponentów systemu umożliwiła opracowanie zintegrowanej metody wykorzystującej KCS oraz krzyżową analizę wpływów, która pozwala na generowanie wielowymiarowych
przestrzeni czynników kluczowych powiązanych ze ścieżkami rozwoju
technologii. Zaproponowany algorytm zawiera procedury rankingowania
(rys. 2.4).
Dobór czynników kluczowych jest przeprowadzany z wykorzystaniem
krzyżowej analizy wpływów, w szczególności analiz strukturalnych. Algorytm wyposażono w procedury umożliwiające ograniczenie liczby istotnych czynników do przestrzeni dwu-, trzy- i czterowymiarowych. W tym
celu zastosowano procedury rankingowania z wykorzystaniem metody
kluczowych czynników sukcesu. Wynikiem tego etapu jest lista rankingowa czynników kluczowych, która następnie podlega konsultacji eksperckiej
i jest ograniczana do wymaganej liczby czynników kluczowych.
W algorytmie zawarto także procedury badania wzajemnych zależności występujących zarówno pomiędzy czynnikami zmian, jak również
wpływu czynników kluczowych na rozwój technologii i obszarów badawczych.

Wyznaczenie wpływu
zmian czynników
kluczowych k na rozwój
technologii t

2
Technologia
lub obszar
badawczy
Skonstruowanie macierzy
KxL, gdzie wpływ k na t = i,
k ma trzy trendy:
up, down, stable

Wyznaczenie wagi (W)
czynników kluczowych

Skonstruowanie
macierzy NxN,
gdzie wpływ x na y = w

Tak

Koniec

Wyznaczanie zależności
między poszczególnymi
czynnikami

Zestaw czynników
sprzyjających i hamujących
rozwój technologii

Nie

1a
Ranking
if K>2 czynników
kluczowych

Metodyka generowania ścieżek rozwoju

Tak

Rys. 2.4. Algorytm integrujący metodę KCS oraz krzyżową analizę wpływów
Źródło: opracowanie własne.

Nie

Wybór czynników
kluczowych

czynników kluczowych

Tak

Ocena (O) czynników
kluczowych

Nie

1
Czynnik
zmian

Kalkulacja wartości
ważonej (WxO),
gdzie W – waga, O – ocena

Ogólna charakterystyka
elementów do analizy
strukturalnej

Start

skala zależności

Czynniki
wynikowe

Czynniki
pomocnicze

Czynniki
kluczowe

Lista K czynników kluczowych:
czynniki wynikowe i czynniki
pomocnicze
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Rankingowanie technologii
Potrzeba rankingowania technologii jest determinowana wieloma czynnikami, spośród których można wskazać m.in.: dużą liczbę dostępnych technologii, które potencjalnie mogą przyczynić się do rozwoju danej dziedziny
[42] oraz ograniczonymi środkami finansowymi na rozwój rozwiązań w poszczególnych obszarach [43].
Przegląd literatury stanowił bazę do opracowania rozbudowanej propozycji zestawów kryteriów, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby rankingowania technologii. Przyjęte podejście zakładało opracowanie kompleksowego zbioru kryteriów z uwzględnieniem specyficznych wyzwań rankingowania
technologii należących do obszaru technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki. Zastosowanie opracowanego w ramach zadania
„Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych
w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych” algorytmu rankingowania pozwala na wytypowanie priorytetowych technologii.
We współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego [44] opracowano algorytm doboru kryteriów rankingowania technologii
z obszaru technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Ogólny schemat procesu selekcji i rankingowania technologii przedstawiono
na rys. 2.5.
Rankingowanie technologii polega na uszeregowaniu rozpatrywanych
technologii w oparciu o zestaw uprzednio zdefiniowanych kryteriów, których
agregacja pozwala na stworzenie rankingu.
Proponowany algorytm rankingowania obejmuje następujące etapy:
–– określenie specyfiki sytuacji decyzyjnej,
–– dobór kryteriów rankingowania,
–– ocena ekspercka technologii w oparciu o dobrane kryteria,
–– ocena ekspercka wzajemnej ważności kryteriów,
–– obliczenia pozwalające na stworzenie rankingu technologii.
W odniesieniu do pierwszego ze zdefiniowanych etapów wyodrębniono
cztery podstawowe warianty sytuacji decyzyjnej, gdy rankingowaniu podlegają:
–– technologie jako nowe zagadnienia badawcze,
–– technologie w trakcie realizacji badań,
–– technologie na etapie planowania komercjalizacji,
–– technologie wybierane przez organizację w celu wdrożenia/do własnych
zastosowań.

2. Foresight jako narzędzie generowania przyszłościowej tematyki badawczej

95

Identyfikacja dostępnych alternatywnych technologii

Wskazanie kryteriów selekcji

Wybór odpowiednich wag do oceny kryteriów

Kryteria subiektywne i obiektywne

Ustalenie wartości kryteriów

Agregacja ważonych wyników

Obliczanie wartości rankingowych

Selekcja preferowanych technologii
Rys. 2.5. Proces selekcji i rankingowania technologii
Źródło: [44].

Zaproponowano listę 184 szczegółowych kryteriów rankingowania technologii w podziale na 12 grup kryteriów [44]:
–– kryteria dotyczące innowacyjności,
–– kryteria dotyczące konkurencyjności,
–– kryteria strategiczne,
–– kryteria dotyczące doświadczeń organizacji-dostawcy,
–– kryteria dotyczące znaczenia technologii dla organizacji-dostawcy,
–– kryteria marketingowe,
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kryteria dotyczące zastosowań technologii,
kryteria techniczne,
kryteria dotyczące technologii produkcyjnych,
kryteria dotyczące ochrony patentowej,
kryteria społeczne i etyczne,
kryteria ekologiczne.

Poszczególne grupy kryteriów znajdują zastosowania do zróżnicowanych
procesów rankingowania i selekcji, w zależności od uwarunkowań sytuacji
decyzyjnej.
Poszczególne kryteria połączono z czterema wskazanymi wariantami sytuacji
decyzyjnej, proponując odrębne listy kryteriów dostosowanych do każdej z tych
sytuacji. Ponadto przeprowadzono analizę, czy te same kryteria mogą być stosowane niezależnie od charakteru opracowywanych rozwiązań technologicznych.
Uwzględniono następujące grupy innowacyjnych produktów technologicznych:
materiały, technologie, urządzenia i systemy wskazane w ramach zadania badawczego pn. „Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu technologicznego” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki” [45]. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie,
że grupy kryteriów uznane za kluczowe powtarzają się niezależnie od grupy
produktów, ale są uzależnione od etapu rozwoju technologii: planowanie badań,
realizacja badań, planowanie komercjalizacji oraz wdrożenie. Przy doborze grup
kryteriów kluczowych dla poszczególnych etapów rozwoju technologii wzięto
pod uwagę pytania szczegółowe uwzględnione w grupach kryteriów.
Wyznaczanie prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju technologii
Opracowana metodyka bazuje na podejściu najczęściej wykorzystywanym
w projektach foresightu, tzn. na technice osi scenariuszy, która jest wspomagana analizami strukturalnymi zintegrowanymi z metodą KCS. Analizy strukturalne bazujące na algebrze Boolle’a umożliwiają klasyfikację czynników ze
względu na siłę ich wpływu na analizowany obszar badawczy [46].
Rezultat procesu foresight stanowi zwykle kilka lub kilkanaście scenariuszy rozwoju technologii i kierunków badawczych. Większa liczba scenariuszy
skutkuje większą niepewnością [47]. Uzasadnione zatem było opracowanie
algorytmu, który umożliwia zredukowanie liczby scenariuszy rozwoju technologii w celu minimalizacji niepewności oraz zwiększenia prawdopodobieństwa formułowanych wizji rozwoju. Ponadto jednym z kryteriów wyboru scenariuszy do wdrożenia powinny być obiektywne miary ilościowe ze
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względu na poważne implikacje, w tym finansowe, jakie przynosi wdrożenie
scenariusza rozwoju. Prawdopodobieństwo realizacji scenariusza powinno być
pierwszym kryterium oceny wygenerowanych wizji przyszłości.
W opracowanej metodyce wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy
rozwoju wykorzystano podejście T. Gordona, O. Helmera oraz S. Enzera, którzy
zapoczątkowali wykorzystanie modeli matematycznych do wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy [48]. Wśród głównych zalet tego podejścia wskazuje się: dostarczanie ilościowych wskaźników wyboru scenariuszy do dalszej
analizy, możliwość efektywnej modyfikacji scenariuszy w zależności od zmian
otoczenia podlegającego dynamicznym zmianom. Ilościowy charakter scenariuszy będących wynikiem przedmiotowego zadania wpisuje się w nurt szkoły
probabilistycznej modyfikacji trendów (Probabilistic modified trends school) wykorzystującej metodyki bazujące na analizach wpływu trendów TIA (trend-impact
analysis) [49] lub analizach wpływów krzyżowych CIA (cross-impact analysis) [50].
Opracowano zatem algorytm wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy,
integrujący metody ilościowe z jakościowymi, ukierunkowany na zwiększenie wiarygodności i precyzji formułowanych scenariuszy rozwoju technologii
oraz dostarczenie obiektywnych kryteriów wyboru scenariuszy do wdrożenia
i uwzględnienia w strategii jednostki badawczej lub przedsiębiorstwa.
Podstawowym zagadnieniem, które rozważano przy opracowaniu algorytmu wyznaczania prawdopodobieństwa rozwoju technologii jest charakterystyka wiedzy eksperckiej, która jest bazą generowania przyszłych kierunków rozwoju badań i technologii w foresighcie.
W procesie foresight wnioskowanie w obszarze identyfikacji kierunków
rozwoju technologii i badań rzadko jest realizowane na podstawie obiektywnej
i pełnej wiedzy na temat czynników zmian determinujących rozwój badanego
obszaru tematycznego oraz technologii priorytetowych. Informacje uzyskiwane w procesie foresightu technologicznego w przedsiębiorstwie lub jednostce
badawczej są często nieprecyzyjne, np. operowanie pojęciami nieprecyzyjnymi takimi jak „małe prawdopodobieństwo”, „duże prawdopodobieństwo”.
W ramach zadania „Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw
i instytutów technologicznych” [38] opracowano algorytm, który umożliwia
wyznaczanie prawdopodobieństwa scenariuszy w przypadku, kiedy w procesie foresightu realizowanego w przedsiębiorstwie lub jednostce badawczej
dane wejściowe są niepewne lub nieprecyzyjne.
Do modelowania wiedzy zastosowano zbiory rozmyte, które pozwalają
w sposób usystematyzowany modelować pojęcia nieprecyzyjne, powszechnie
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używane w języku naturalnym. W klasycznej logice operujemy na zdaniach
logicznych, które mogą być prawdziwe lub fałszywe i nie przyjmują stanów
pośrednich [51], natomiast logika rozmyta wykorzystywana jest do reprezentacji i przetwarzania wiedzy deklaratywnej o zjawiskach lub pojęciach, które
mają charakter wieloznaczny i nieprecyzyjny.
Algorytm oceny prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju technologii
przedstawiono na rys. 2.6.
Metody ilościowe
i semi-ilościowe

Metody jakościowe

Panel ekspercki

Lista czynników kluczowych
determinujących rozwój
analizowanej grupy technologii

Technologia priorytetowa
z analizowanej grupy technologii

Zbiór czynników kluczowych
C={c1, c2, ...., cn}

Zbiór technologii priorytetowych
T={t1, t2, ...., tn}

Wyznaczenie tendencji
rozwojowych czynników
kluczowych
Zbiór tendencji rozwojowych
R={r1, r2, ..., rn}

Pozyskiwanie wiedzy eksperckiej

Panel ekspercki

Prawdopodobieństwo wystąpienia tendencji
rosnącej, stałej i malejącej czynnika c
Uśrednienie w grupie
Rozmywanie
Zbiory rozmyte do tworzenia
reguł rozmytych

Logika rozmyta

Baza reguł rozmytych
do wnioskowania
Wnioskowanie
Defuzyfikacja

Prawdopodobieństwo rozwoju
technologii

Rys. 2.6. Moduł bazujący na rozmytej metodzie wyznaczania prawdopodobieństwa scenariuszy rozwoju technologii
Źródło: opracowanie własne.
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Algorytm umożliwia wyznaczanie prawdopodobieństwa scenariuszy
rozwoju technologii w przypadku, kiedy dane wejściowe pochodzące od ekspertów charakteryzują się niepewnością lub nieprecyzyjnością.
System informatyczny wspomagający identyfikację
innowacyjnych technologii i kierunków badawczych
Celem informatycznego wspomagania prac realizowanych z foresighcie
technologicznym zaprojektowano i zaimplementowano system FORStech do
gromadzenia informacji wspomagających identyfikację innowacyjnych technologii i kierunków badawczych w ramach foresightu technologicznego realizowanego na poziomie przedsiębiorstw oraz instytutów badawczych wg
zaprezentowanej metodyki (rys. 2.7).
Analiza foresightu technologicznego na poziomie korporacyjnym umożliwiła identyfikację zakresu informacyjnego, jaki należy gromadzić i przetwarzać w celu wspomagania tego procesu. Wyodrębniono następujące segmenty
informacji systemu FORStech mające kluczowe znaczenie w procesie identyfikacji rozwoju zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach i instytutach
badawczych:
–– informacje o czynnikach determinujących rozwój technologii priorytetowych;
–– informacje o technologiach przyrostowych i wyłaniających się charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju w przyszłości i wpływających
na zwiększenie konkurencyjności jednostki organizacyjnej, która rozwija
wytypowane technologie priorytetowe;
–– informacje o kierunkach rozwoju badań naukowych i prac wdrożeniowych w obszarze zaawansowanych technologii w kraju i na świecie.
Dostęp do opracowanego systemu informatycznego FORStech wspomagającego identyfikację przyszłościowych kierunków rozwoju technologii jest
realizowany z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Zaprojektowany i zaimplementowany system FORStech umożliwia składowanie, integrację
i udostępnianie danych z różnorodnych źródeł oraz dostęp do zasobów systemu zasilających informacyjnie proces foresightu technologicznego. Otwarta
i modułowa architektura systemu umożliwia rozbudowę i modyfikację w zależności od potrzeb; istnieje możliwość ewolucyjnej rozbudowy zakresu informacyjnego systemu o dane dotyczące aktualnych trendów rozwoju technologii
kierunków badań. Opracowane rozwiązanie jest niezależne od działania interfejsu od platformy stacji klienckich.
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Rys. 2.7. Interfejs użytkownika systemu baz danych FORStech z przykładowymi rezultatami wyszukania według
zapytań zgłoszonych przez użytkownika
Źródło: opracowanie własne.

Przykłady zastosowania metodyki do generowania
przyszłych projektów badawczych
Metodyka generowania potencjalnych kierunków rozwoju badań i technologii, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, może być wykorzystywana w planowaniu strategicznym jednostek naukowych. Weryfikację opracowanego
systemu stanowi planowanie rozwoju Instytutu Technologii Eksploatacji –
PIB (ITeE – PIB) w znacznej mierze realizowane z wykorzystaniem narzędzi
zarządzania strategicznego z uwzględnieniem wspomagającej roli foresightu
technologicznego, w szczególności z wykorzystaniem opracowanej metodyki.
Procesowy model planowania rozwoju ITeE – PIB zawierający następujące
elementy: analizę strategiczną, planowanie strategiczne oraz realizację strategii
zaprezentowano na rys. 2.8.
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Ewaluacja kierunków rozwoju

Monitorowanie
otoczenia
Ewaluacja projektów
badawczych
i rozwojowych

Rys. 2.8. Planowanie rozwoju ITeE – PIB z wykorzystaniem narzędzi planowania oraz foresightu
technologicznego
Źródło: opracowanie własne.

Foresight technologiczny na bazie opracowanej metodyki jako narzędzie
wspomagające planowanie strategiczne umożliwia identyfikację przyszłościowych kierunków rozwoju badań. W wyniku zastosowania w ITeE–PIB metodyki oraz narzędzi operacyjnych otrzymano: listę czynników kluczowych determinujących rozwój technologii priorytetowych, systemowo uporządkowany
zbiór technologii priorytetowych korespondujących z trendami rozwojowymi
innowacyjności na świecie i w kraju, scenariusze rozwoju technologii priorytetowych z wyznaczonym prawdopodobieństwem realizacji oraz zintegrowane
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scenariusze dla analizowanych obszarów badawczych, które stanowią bazę
dla planowania strategicznego.
Przeprowadzana w ramach identyfikacji czynników kluczowych analiza środowiska wewnętrznego i otoczenia zewnętrznego ITeE – PIB, mającego wpływ na jej funkcjonowanie w przyszłości oraz na rozwój technologii
priorytetowych w obszarze działalności merytorycznej, umożliwiła wskazanie możliwości dostosowania się Instytutu do zmian warunków otoczenia. W wyniku zestawienia czynników kluczowych oraz zidentyfikowanych
przyszłościowych kierunków rozwoju technologii opracowano scenariusze
przyszłości, które zostały wykorzystane do formułowania strategii oraz
planowania średnio- i długoterminowego w ITeE – PIB. Głównym kryterium wyboru scenariuszy do uwzględnienia w strategii Instytutu było ich
prawdopodobieństwo. W weryfikacji metodyki na danych rzeczywistych
wykorzystano opracowany system ekspertowy FORStech przeznaczony do
zasilania informacyjnego oraz wspomagania procesów decyzyjnych w technologicznym foresighcie jednostki badawczej [53].
Scenariusze rozwoju technologii znalazły swoje odzwierciedlenie w strategii ITeE – PIB, w szczególności w zakresie wskazania przyszłościowych
kierunków badań i rozwoju technologii, w tym w formułowaniu tematyki
programów strategicznych oraz projektów badawczych:
–– planowanych do realizacji przez jednostkę badawczą, w której zrealizowano foresight technologiczny, samodzielnie lub
–– w ramach konsorcjów multipodmiotowych obejmujących jednostki
naukowe i podmioty gospodarcze działające w obszarze technicznego
wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki,
–– realizowanych przez inne podmioty gospodarcze w układzie zewnętrznym.
Po sformułowaniu strategii ITeE – PIB wyniki implementacji metodyki
uwzględniono w ramach średnio- i długoterminowego planowania w odniesieniu do następujących aspektów: strategia działania, merytoryczne obszary
działania, zasoby oraz współpraca z otoczeniem.
Opracowana metodyka może być także wykorzystywana do generowania przyszłych projektów badawczych na bazie tematyki i wyników projektów dotychczas zrealizowanych (rys. 2.9). Etap wstępny do zastosowania
metodyki stanowi w tym przypadku przeprowadzenie oceny rozwiązań
technologicznych uzyskanych w ramach realizowanego lub zakończonego
projektu badawczego [53]. Kluczowe znaczenie ma ocena innowacyjności
opracowanego rozwiązania oraz jego potencjału komercyjnego, ponieważ
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jedynie rozwiązania charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i zapotrzebowaniem rynkowym rozważane są jako potencjalna baza tematyki
przyszłych projektów. Projekty, w ramach których powstały tego typu rozwiązania, poddawane są analizom z wykorzystaniem metodyk foresightu
technologicznego w celu wyłonienia przyszłościowych kierunków badań
i potencjalnych tematów projektów. W tym procesie uwzględniana jest także zgodność proponowanych tematów z priorytetowymi obszarami rozwoju
technologicznego wskazanymi w krajowych i międzynarodowych dokumentach o charakterze strategicznym [54].

Rozwiązanie technologiczne
– rezultaty projektów
badawczych

Ocena poziomu innowacyjności

Ocena potencjału komercyjnego

Lista projektów
badawczych,
w ramach których
opracowano
rozwiązania
technologiczne
o najwyższym
poziomie
innowacyjności

Lista projektów
badawczych
podlegających
analizie
z wykorzystaniem
metodyki
foresight

Priorytety badawcze
– strategie krajowe
i europejskie
FORESIGHT TECHNOLOGICZNY

PRZYSZŁE PROJEKTY BADAWCZE

Rys. 2.9. Generowanie przyszłościowych projektów badawczych
Źródło: opracowanie własne.

Dzięki zastosowaniu zaproponowanego podejścia możliwe jest wskazanie
tematyki przyszłych projektów badawczych ukierunkowanych na opracowanie
i wykorzystanie w praktyce gospodarczej innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
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***
Opracowana metodyka umożliwia wyznaczanie priorytetowych kierunków badawczych i technologii w obszarze technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju istotnych dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i instytutów technologicznych. Dotychczas w praktyce
elementy metodyki zostały wykorzystane w procesie generowania i monitorowania priorytetowych kierunków badań prowadzonych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu w celu wspierania bieżących działań
operacyjnych oraz okresowej aktualizacji portfolio prac badawczo-rozwojowych Instytutu.
Ze względu na ciągłą potrzebę zwiększania efektywności analiz foresightowych metodyka powinna być rozwijana. Istotny kierunek rozwoju, z uwagi na
różnorodność danych wykorzystywanych w foresighcie, stanowi podjęcie badań
nad opracowaniem zintegrowanej metodyki wyznaczania prawdopodobieństwa
rozwoju technologii w zależności od jakości danych eksperckich.
Ponadto występuje potrzeba kontynuacji badań teoretycznych weryfikowanych praktycznymi doświadczeniami związanych z ewaluacją projektów
foresightu technologicznego zarówno w zakresie realizacji celów foresightu,
jak i wdrożenia jego wyników. Do najważniejszych nowych kierunków badań
należy zaliczyć możliwości rozbudowy metodyki o wykorzystanie algorytmów bazujących na technikach Technology Intelligence.
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System kompleksowej oceny
innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Dążenie do przewagi konkurencyjnej towarów, usług, przedsiębiorstw
i całych gospodarek determinuje posiadanie narzędzi wspomagających trafne
i sprawne ocenianie poziomu gotowości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego,
a także innowacyjności rozwiązań technologicznych, przedsięwzięć i projektów
badawczo-rozwojowych. Nie do przecenienia w nowoczesnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce jest oszczędność czasu, pracy, a nade wszystko środków
finansowych. Inwestowanie wyłącznie w oparciu o intuicję we wszystkie „rokujące” na jakimś etapie zaawansowania produkty w wielu przypadkach okazuje
się nieefektywne i zawodne; prowadzi do nieodwracalnych strat.
Problem wciąż niedostatecznego wykorzystywania narzędzi oceny projektów
R&D jest istotny także w kontekście dysponowania przez instytucje państwowe
znacznymi środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój gospodarczy. Narzędzia te (np. wywiad technologiczny, model akceptacji technologii, prognozowanie technologiczne, foresight, technology
assessment) są wykorzystywane z powodzeniem przez najbardziej innowacyjne
kraje europejskie. Doświadczenia tych krajów potwierdzają istotne znaczenie realnej oceny stopnia rozwoju technicznego i potencjału komercyjnego rozwiązań
w odniesieniu do wzrostu ich efektywności aplikacyjnej i komercjalizacyjnej.
Dotychczas stosowane metody oceny rozwiązań technicznych często nie
uwzględniają specyfiki rozwiązań o charakterze innowacyjnym będących rezultatami prac naukowo-badawczych. Brak jest zintegrowanych metod oceny,
uwzględniających wszystkie istotne aspekty rozwiązań technicznych. W praktyce funkcjonują jedynie narzędzia do oceny wybranych charakterystyk. Dostępne instrumenty, pomimo ich coraz obszerniejszego zestawu (instrumenty
dotacyjne, instrumenty wsparcia kapitałowego, instrumenty ze sfery rozwiązań
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infrastrukturalnych, rozwiązania regulacyjne) nie zapewniają należytego wsparcia w procesach wdrażania i komercjalizacji opracowywanych rozwiązań. Obok
rozwoju badań w kierunkach, które nie gwarantują możliwości komercjalizacji
rezultatów prac po ich zakończeniu, do ważnych powodów niedostatecznego poziomu wdrażania i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych należy
brak kompleksowego systemu oceny potencjału wdrożeniowego i komercyjnego
projektowanych i realizowanych rozwiązań innowacyjnych.
Literatura przedmiotu [1–3] wskazuje również problem dotyczący niedoskonałości metod standardowych (np. wywiady bezpośrednie, analizy
statystyczne, warsztaty), metod zapożyczonych z praktyki zarządzania strategicznego (np. metoda oceny punktowej, metoda SWOT) czy wręcz metod intuicyjnych wykorzystywanych w ewaluacji strategicznych programów badawczych. Nie uwzględnia się w nich często istotnych aspektów oceny takich jak:
zapotrzebowanie rynkowe, obszary zastosowania i rozwiązania konkurencyjne występujące na rynku, potencjalne korzyści dla producentów i odbiorców
czy zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Strategiczne dokumenty
rządowe [4–8] oraz prace n-b dotyczące zagadnień efektywności procesów
transferu opracowywanych rozwiązań innowacyjnych do gospodarki [9–13]
podkreślają znaczenie realnej oceny potencjału wdrożeniowego i komercyjnego.
Przeprowadzone analizy krajowych strategii innowacyjnych i badawczych
[14] wskazują na występującą wciąż dużą lukę pomiędzy fazami badań naukowych, opracowania prototypu, aplikacją przemysłową a komercjalizacją
zaawansowanych produktów i technologii. Realizowane projekty badawcze
najczęściej nie uwzględniają etapu zastosowania nowatorskich rozwiązań,
a ich wyniki nie są również oceniane ze względu na potencjał aplikacyjny
oraz skuteczność wdrożeń gospodarczych, co wpływa na niską efektywność
praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych w Polsce. Dlatego też modele transformacji wiedzy do zastosowań praktycznych i transferu
technologii do gospodarki powinny obejmować elementy oceny stopnia technicznego zaawansowania rozwiązania oraz gotowości produktu do wdrożenia
przemysłowego i komercjalizacji. Efektywność aplikacyjna rozwiązania może
być istotnie zwiększona, gdy będzie wprowadzona realna ocena stopnia rozwoju technicznego oraz zaproponowane będą działania ukierunkowane na
jego wdrożenie w praktyce gospodarczej.
Niedoskonałość mechanizmów wspomagających fazy implementacji
i komercjalizacji oraz niski poziom dojrzałości wdrożeniowej i komercyjnej
opracowanych rozwiązań innowacyjnych, a także brak metod dedykowanych
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do szczegółowej kompleksowej oceny opracowywanych rozwiązań stanowiły asumpt do podjęcia realizacji zadania badawczego pn. „Metody analizy
potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu technologicznego” w ramach Programu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” i opracowania praktycznych, użytecznych narzędzi do oceny
stopnia technicznego zaawansowania rozwiązania oraz gotowości produktu
do wdrożenia przemysłowego i komercjalizacji [15].
Przeprowadzono analizę stosowanych w świecie metod służących do
oceny stopnia zaawansowania programów badawczych i technologicznych.
Do opracowania metodyki oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW)
wykorzystano założenia i podstawy opracowanych przez NASA metodyk:
Technology Readiness Levels (TRL) [16] oraz bardziej zaawansowanej – Engineering Manufacturing Readiness Levels (EMRL) [17], które pierwotnie były wykorzystywane w sektorze obronnym USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Efektem
doskonalenia metodyki TRL jest kompleksowa metodyka oceny stopnia dojrzałości technologii i ryzyka związanego z jej wdrożeniem. Zaadaptowane do
zastosowań specjalistycznych tego rodzaju metodyki są coraz szerzej stosowane do oceny dojrzałości rozwiązań na etapach prowadzonych prac badawczych i opracowywania technologii [18]. W zaawansowanych technologicznie
i złożonych organizacyjnie przedsięwzięciach wykorzystanie metody TRL jest
obecnie powszechną praktyką wyróżniającą gospodarki innowacyjne [19–21].
Wykorzystując ogólne założenia metody TRL oraz dotychczasowe efekty jej specjalistycznych zastosowań na świecie, w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB opracowano oryginalną metodykę oceny stopnia dojrzałości
wdrożeniowej (SDW).
Wskazane w literaturze przedmiotu nieliczne przykłady metod oceny
potencjału komercyjnego rozwiązań technologicznych i projektów badawczych, głównie metody służące do oceny potencjału komercyjnego nowych
technologii: Quicklook i In-Depth [3], eksperckie metody oceny subiektywnej
i obiektywnej analizy faktów do identyfikacji potencjału komercyjnego rozwiązań innowacyjnych [22, 23] oraz metody oceny potencjału komercyjnego
z wykorzystaniem komputerowych metod analizy informacji [24, 25], a przede
wszystkim własne doświadczenia wynikające z realizacji kilkudziesięciu programów badawczo-rozwojowych, w tym Programu Wieloletniego PW-004 pn.
„Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji
w latach 2004–2008”, stały się inspiracją do opracowania kompleksowej, autorskiej metody do oceny potencjału komercyjnego.
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W ramach zadania badawczego pn. „Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu
technologicznego” opracowano system kompleksowej oceny innowacyjnych
rozwiązań technicznych złożony z modułów: oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), oceny potencjału komercyjnego (PK), oceny innowacyjności
(PI) oraz system informatyczny umożliwiający kompleksową analizę i ocenę
projektowanych i realizowanych rozwiązań innowacyjnych. W założeniach do
metodyki oceny SDW uwzględniono zarówno rodzaje ocenianych rozwiązań,
jak i stopień zaawansowania procesu rozwoju innowacji. Określono także obszary, których dotyczy ocena SDW: dojrzałości technicznej produktu, możliwości procesu wytwarzania oraz przygotowania organizacyjnego realizowanego
przedsięwzięcia innowacyjnego.
W założeniach metodyki oceny potencjału komercyjnego, zidentyfikowano główne obszary analizy w procesie oceny potencjału komercyjnego, w tym:
technologiczny, rynkowy, ekonomiczny i prawno-organizacyjny oraz obszary
innowacyjności i konkurencyjności, stanowiące wspólny obszar analizy dla
procesów oceny SDW i potencjału komercyjnego.
Sformułowano założenia techniczne do systemu oceny dojrzałości wdrożeniowej oraz systemu oceny potencjału komercyjnego, z wykorzystaniem
prowadzonych analiz dostępnych zasobów wiedzy.
W założeniach do budowy systemu informatycznego zaproponowano
architekturę trójwarstwową: serwer baz danych, serwer aplikacji i warstwę
użytkownika. W systemie operacyjnym zastosowano opracowany program
w aplikacji funkcjonującej z poziomu przeglądarki internetowej. Przewidziano wyposażenie systemu w narzędzia umożliwiające generowanie raportów
z bazy danych, w tym: arkusza oceny produktu, listy produktów, listy kryteriów szczegółowych dla wybranych kategorii lub podkategorii rozwiązań.
W celu umożliwienia wyszukiwania informacji w bazie danych, w aplikacjach
przewidziano zaimplementowanie specjalnych formularzy ekranowych pozwalających na wprowadzenie kryteriów wyszukiwania (np. odnoszących się
do właściwości produktów, wyników oceny itp.) i filtrowania danych. Aplikacja umożliwia pracę z bazą danych w sieci intranet i Internet.
Metoda oceny dojrzałości wdrożeniowej (SDW)
Do oceny SDW zaproponowano dwustopniową formułę, z wykorzystaniem
sprzężonych ze sobą algorytmów służących do oceny ogólnej i szczegółowej
(rys. 3.1):
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(etap I) ekspercka ocena ogólna umożliwiająca wstępne ustalenie jednego
z 9 poziomów stopnia zaawansowania rozwiązania. Podstawę oceny stanowi opis poziomu zaawansowania technicznego oraz ogólna wiedza eksperta o ocenianym rozwiązaniu i jego faktycznym przystosowaniu do podjęcia
działań operacyjnych związanych z aplikacją gospodarczą; Z tej oceny wynika informacja, czy aktualny poziom rozwoju rozwiązania innowacyjnego
umożliwia jego praktyczne wykorzystanie. Podstawowym celem opracowanej metodyki jest minimalizacja ryzyka polegającego na błędnej ocenie
poziomu zaawansowania rozwiązania, co w efekcie może spowodować
zakwalifikowanie do wdrożenia rozwiązań niedopracowanych, niespełniających ważnych wymagań technicznych i formalnych. Ocenie szczegółowej
podlegają produkty, które uzyskają co najmniej 6 poziom SDW;
• (etap II) ocena szczegółowa, w ramach której dokonywana jest weryfikacja
wstępnej oceny eksperckiej z wykorzystaniem kryteriów kwalifikacji produktów, z uwzględnieniem tych samych poziomów, co w etapie pierwszym,
ale prowadzona ocena jest bardziej szczegółowa. Opracowany szczegółowy
algorytm oceny stanowi rozwiązanie autorskie.
Zaproponowano ogólny schemat metody (SDW) oceny dojrzałości innowacyjnego produktu do wdrożenia w funkcji zaawansowania prac badawczych
i rozwojowych (rys. 3.2). W algorytmie oceny szczegółowej zaproponowano specjalne zestawy pytań kontrolnych (180–200 pytań – odrębnych dla każdej kategorii
produktów). Odpowiedzi na pytania umożliwiają skuteczną ocenę, w jakiej fazie
prac B+R znajduje się dany projekt.

Etap I

Algorytm ogólny oceny
dojrzałości wdrożeniowej

Produkty*

Kwalifikacja do oceny szczegółowej
według przyjętych kryteriów

Etap II

Produkty*

(*urządzenia, systemy, technologie, materiały, usługi)
Rys. 3.1. Ogólny schemat oceny dojrzałości produktu do wdrożenia
Źródło: opracowanie własne.

Algorytm szczegółowy oceny
dojrzałości wdrożeniowej
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Rozwiązanie innowacyjne

POZIOM I

kryteria kwalifikacji do poziomu I

POZIOM II

kryteria kwalifikacji do poziomu II

POZIOM III

kryteria kwalifikacji do poziomu III

....

....

POZIOM VII

kryteria kwalifikacji do poziomu VII

POZIOM VIII

kryteria kwalifikacji do poziomu VIII

POZIOM IX

kryteria kwalifikacji do poziomu IX

POZIOM X

kryteria kwalifikacji do poziomu X

proces oceny

Rys. 3.2. Ogólny schemat metody (SDW) oceny dojrzałości innowacyjnego produktu do wdrożenia w funkcji
zaawansowania prac badawczych i rozwojowych
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie doświadczeń wynikających z dotychczas realizowanych
programów n-b, (wieloletnich, strategicznych) [26], przeprowadzonych analiz
rodzajów rozwiązań (produktów) stanowiących rezultaty realizowanych programów, a także uwzględniając obszary n-b, których dotyczyły projekty oraz
obszary n-b działania Instytutu, przyjęto, następujące podstawowe kryteria
klasyfikacji rozwiązań innowacyjnych: rodzaj, typ rozwiązania i obszar n-b.
Uwzględniając przyjęte kryteria, rozwiązania poddawane ocenie sklasyfikowano następująco (rys. 3.3):
–– Rozwiązania materialne: urządzenia (U), systemy (S), technologie (T),
materiały (M).
–– Usługi (G).
Ocena szczegółowa dokonywana jest w oparciu o ankietę zawierającą
średnio ok. 200 pytań kontrolnych – odrębną dla każdej z pięciu kategorii
produktów, umożliwiającą standaryzację ocen i porównywanie ocenianych
rozwiązań w ramach danej kategorii pod względem ich zaawansowania
w procesie rozwoju. W celu ułatwienia skutecznego stosowania SDW oraz
ujednolicenia rezultatów metody zaproponowano zbiór ogólnych kryteriów
przypisanych do poszczególnych poziomów (tab. 3.1).
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S1 Oprogramowanie
S

Systemy

S2 Systemy komputerowe
S3 Systemy sterowania
....

Sk
M1 Materiały chemiczne
M Materiały

M2 Materiały w inżynierii powierzchni
M3 Kompozyty
....

Mk
U1 Urządzenia z zaawansowanymi systemami sterowania
U

Urządzenia

U2 Zaawansowane rozwiązania sprzętowe niezawierające oprogramowania
U3 Aparatura badawcza i pomiarowa
....

Uk

T

Technologie

T1

Technologie chemiczne

T2

Technologie inżynierii powierzchni

T3

Technologie mechaniczne i mechatroniczne
....

Tk

Z

Usługi

Z1

Usługi w zakresie prac B+R, w obszarze wykorzystywania aparatury badawczej

Z2

Usługi związane z technologiami inżynierii powierzchni

Z3

Usługi w zakresie informacji i telekomunikacji

Z4

Usługi związane z oczyszczaniem substancji technologicznych

Z5

Usługi w zakresie edukacji
....

Zk
Rys. 3.3. Kategoryzacja rozwiązań innowacyjnych na specjalistyczne kategorie i podkategorie
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3.1. Ogólny algorytm oceny SDW

9

Faza
rozwoju

Faza transferu

Poziom
SDW

Faza weryfikacji

8

6

Faza
prototypu

7

Ogólny opis poziomu

Kryteria kwalifikacji do poziomu

• osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego
zapewniającego realizację powtarzalnego procesu
wytwarzania produktu,
• analiza ekonomiczna i opracowanie procedur
komercjalizacji produktu,
• wdrożenie systemu sprzedaży produktu,
Przygotowanie produktu do • opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania
jakości produktu w trakcie użytkowania, celem
produkcji i sprzedaży na
wykorzystywania gromadzonej wiedzy w procesie
zasadach komercyjnych
doskonalenia produktu,
• przeprowadzenie badań certyfikacyjnych
potwierdzających zgodność produktu z odpowiednimi
normami,
• opracowanie końcowej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej

Wykonanie finalnej wersji
produktu

• opracowanie i wykonanie produktu w finalnej
wersji użytkowej, w ramach docelowego procesu
technologicznego,
• analiza kosztów wytwarzania produktu,
• przeprowadzenie testów produktu i weryfikacja
wszystkich parametrów techniczno-eksploatacyjnych
z ukierunkowaniem na przyszłego użytkownika

Sprawdzenie działania
prototypu produktu
w docelowych warunkach
eksploatacji

• opracowanie i wykonanie docelowej lub bliskiej
docelowej wersji produktu,
• pełna integracja sprzętowa i programowa,
• pełne sprawdzenie funkcjonalności produktu
w rzeczywistych warunkach eksploatacji,
• wyznaczenie i weryfikacja parametrów pracy,
• opracowanie wymagań eksploatacyjnych (w tym
serwisowych),
• opracowanie wstępnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej

Wykonanie i sprawdzenie
działania prototypu
produktu w symulowanych
warunkach zbliżonych do
rzeczywistych

• opracowanie i wykonanie prototypowej wersji produktu
z zastosowaniem, przynajmniej w części, elementów
docelowych,
• przeprowadzenie testów prototypu w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych w zakresie istotnych
parametrów pracy, symulowanych w laboratorium lub
innym otoczeniu,
• przeprowadzenie testów prototypu w ramach
istniejącego systemu technicznego, niekoniecznie
docelowego
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• opracowanie i wykonanie podstawowych składników
modelu eksperymentalnego,
• integracja modelu eksperymentalnego i sprawdzenie
działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
(w laboratorium lub innym otoczeniu),
• wysoki poziom wiarygodności wyznaczonych
parametrów funkcjonalnych produktu,
• ocena przydatności produktu

4

Sprawdzenie
funkcjonowania
podstawowych elementów
i podzespołów
modelu w warunkach
laboratoryjnych

• sprawdzenie działania podstawowych elementów
modelu,
• integracja modelu laboratoryjnego z dostępnych
elementów,
• sprawdzenie działania podzespołów w warunkach
laboratoryjnych,
• niski poziom wiarygodności wyznaczonych parametrów
funkcjonalnych modelu

3

• analizy teoretyczne z wykorzystaniem modelowania
i symulacji,
Potwierdzenie poprawności
• badania laboratoryjne prowadzące do potwierdzenia
koncepcji rozwiązania
modeli teoretycznych,
na drodze analitycznej
• eksperymenty i badania cząstkowe potwierdzające
i doświadczalnej
realność osiągnięcia zakładanych funkcji lub
parametrów rozwiązania

2

1

Faza koncepcji

5

Sprawdzenie
funkcjonowania
podstawowych elementów
i podzespołów modelu
eksperymentalnego
w symulowanych
warunkach eksploatacji

Sformułowanie koncepcji
rozwiązania

Identyfikacja i opis
podstawowych zasad
działania

• opracowanie koncepcji rozwiązania oraz możliwości
jego technicznej realizacji,
• opracowania analityczne,
• analiza możliwości zastosowania projektowanego
rozwiązania w praktyce
•
•
•
•
•

badania w zakresie naukowych podstaw problemu,
opracowanie modelu opisowego,
wstępna analiza sformułowanych koncepcji,
identyfikacja podstawowych własności rozwiązania,
sformułowanie wariantów rozwiązania (wybór
najlepszego wariantu lub kilku do dalszych badań)

Źródło: opracowanie własne.

Poziomy klasyfikacji SDW wyznaczają osiągnięcie określonego etapu rozwoju rozwiązania innowacyjnego, w tym zaawansowania prac B+R. W przyjętym ujęciu produktem jest zarówno konkretny wyrób, w sensie hardware’u,
software’u, materiał, jak też technologia, która może być wykorzystana do tworzenia innych wyrobów lub świadczenia usług.
Poziomy 1÷3 obejmują rozwój wariantów koncepcyjnych i opracowanie
projektu rozwiązania (faza koncepcji). Na poziomie 3, finalizującym etap
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oceny poprawności przyjętej koncepcji rozwiązania, zostają zaproponowane
kryteria i opracowane analitycznie i technicznie modele ukierunkowane na
praktyczne zastosowania produktu. Poziomy 4÷6 – to modelowe rozwiązania
produktu i testy doświadczalne zarówno modułów składowych, jak i pełnej,
doświadczalnej wersji rozwiązania (faza prototypu). Na poziomie 4 funkcjonalny model produktu jest testowany w warunkach laboratoryjnych, a na poziomach 5 i 6 przeprowadzane są badania testowe komponentów i zintegrowanego prototypu w symulowanych warunkach eksploatacji, zbliżonych do
rzeczywistych.
W ramach poziomów 7÷8 realizowana jest weryfikacja prototypu w trakcie badań eksploatacyjnych w rzeczywistych warunkach użytkowania (faza
weryfikacji), przy czym na poziomie 7 jest testowany kompletny prototyp produktu. Na 7 poziomie SDW następuje sprawdzenie produktu w warunkach
rzeczywistych, ponieważ dopiero wtedy mogą ujawnić się istotne ograniczenia
i problemy techniczne. Zatem osiągnięcie tego poziomu znacząco ogranicza
ryzyko niepowodzenia komercjalizacji i stanowi finalny etap testowania prototypu, którego zasadniczym celem jest potwierdzenie praktycznych walorów
proponowanej innowacji technicznej i wykazanie jej przewagi nad istniejącymi
rozwiązaniami. Na tym etapie zazwyczaj nie są planowane istotne zmiany
w charakterystykach technicznych i funkcjonalnych produktu, jednak mogą
być one wymuszone w wyniku pojawienia się dodatkowych wymagań ważnych w aspekcie akceptacji innowacyjnego rozwiązania przez jego potencjalnych użytkowników.
Dlatego też decyzja o uruchomieniu produkcji powinna być podjęta dopiero po uzyskaniu przez rozwiązanie poziomu dojrzałości wdrożeniowej 8,
a jeżeli jest to niezbędne ze względów formalnych, nawet poziomu 9, który
obejmuje przeprowadzenie zarówno obligatoryjnych, jak i dobrowolnych badań certyfikacyjnych, np. potwierdzających jakość produktu. Osiągnięcie poziomu 9 może wiązać się z koniecznością dostosowania niektórych charakterystyk technicznych i parametrów do obowiązujących wymogów formalnych,
dlatego też w celu uniknięcia kosztownych modyfikacji produktu spełnianie
wymagań odnośnie do certyfikatów i norm powinno być na bieżąco sprawdzane na wcześniejszych etapach procesu oceny SDW.
Od poziomu 8 eliminowane są błędy i usterki wersji prototypowej oraz
przeprowadzane są procedury certyfikacji. Na poziomie 10 następuje finalne
wdrożenie przemysłowe (faza transferu). Zakłada się, że produkty zakwalifikowane do poziomów 7 i 8 mogą zostać objęte procedurami przygotowania
do wdrożenia i określenia warunków komercjalizacji.
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Proces projektowania usług, w ogólnym ujęciu, przebiega analogicznie
jak w przypadku rozwiązań, których efektem mają być produkty materialne.
Zgodnie z tym założeniem algorytm oceny obejmuje kolejne etapy procesu
projektowego; od koncepcji rozwiązania do implementacji.
Do szczególnie ważnych kryteriów należą zagadnienia związane
z udziałem klienta jako decydujące o charakterze usługi i jej funkcjonowaniu na rynku.
Metodę SDW można stosować do oceny kompletnych systemów, jak również, w przypadku złożonych rozwiązań, poszczególnych komponentów i modułów. Im osiągnięty poziom SDW jest wyższy, tym niższe jest ryzyko niepowodzenia wdrożenia rozwiązania i rośnie prawdopodobieństwo uzyskania
pozytywnych wyników jego aplikacji.
Szczegółowa ocena rozwiązania polega na wyznaczeniu w skali procentowej stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów na kolejnych poziomach
zaawansowania rozwiązania. Przejście do kolejnego poziomu oceny jest możliwe jedynie wówczas, jeżeli wskaźnik zaawansowania rozwiązania PX na weryfikowanym poziomie osiągnie co najmniej wartość 80%.
Metoda rozszerzona oceny potencjału
komercyjnego innowacyjnych rozwiązań
Przyjęto, że w celu ograniczenia wpływu negatywnych czynników na
skuteczność komercjalizacji ocena potencjału komercyjnego rozwiązań może
być dokonywana na wszystkich etapach realizacji prac, począwszy od fazy
koncepcji po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania na rynku, z uwzględnieniem przede wszystkim kluczowych poziomów oceny: poziomu koncepcji,
prototypu, wersji próbnej oraz poziomu przygotowania produkcji nowego
rozwiązania. Przyjęto, że wyniki oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej
będą stanowić istotne źródło wiedzy dla ewaluacji potencjału komercyjnego
danego rozwiązania technologicznego i transferu do praktyki gospodarczej.
Określono zakres oceny potencjału komercyjnego obejmujący całokształt działań związanych z rozwojem innowacji, od prac badawczych począwszy (badania stosowane, badania przemysłowe, badania przedkonkurencyjne), przez
prace rozwojowe, prototypowanie i wdrożenie, aż po szeroko pojęte działania rynkowe (w tym m.in. analizę rynku, badania zapotrzebowania na dany
produkt, określenie cech użytkowych i ekonomicznych nowych produktów,
dostosowanie produktów do wymagań odbiorców, zabezpieczenie własności
intelektualnej twórców) [27].
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Proces komercjalizacji to całokształt działań związanych z identyfikacją
skali zastosowania i rozpoznaniem zalet nowego produktu oraz oceną efektywności ekonomicznej i potencjału rynkowego, w tym m.in.: wielkości rynku,
nakładów inwestycyjnych, kosztów oraz wdrożenia do produkcji, kanałów
dystrybucji, wprowadzenia na rynek i sprzedaży produktu. Ważny czynnik
determinujący sukces rynkowy stanowi czas. Na ten proces składa się również
wiele działań prawnych i finansowych (ustalenie zasad współpracy twórcy
rozwiązania z potencjalnym producentem) związanych z urynkowieniem
wypracowanego rozwiązania, w tym określenie potrzeb rynku, określenie
i zlecenie badań jakościowych (np. próba typu, badania ekologiczne, możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek) [28]. Komercjalizacja dotyczy zatem
ulokowania nowego produktu na rynku towarów i usług. Rynek kieruje się
maksymalizacją korzyści ekonomicznych. Dlatego decydującą rolę w ocenie
potencjału komercyjnego odgrywa konkurencyjność nowego produktu w stosunku do istniejących rozwiązań. Taką przewagę nad innymi rozwiązaniami
mają innowacje stanowiące zazwyczaj wynik prac badawczo-rozwojowych,
które umożliwiają rentowność lub zyskowność przedsięwzięć gospodarczych
[29]. Komercjalizacja rozwiązania innowacyjnego może nastąpić po przystosowaniu innowacyjnego rozwiązania do praktycznego zastosowania oraz doborze odpowiedniej formy (np. użyczenie, licencjonowanie, przeniesienie praw,
wniesienie aportem do firmy, założenie firmy spin-off, dzierżawa). W założeniach metodyki oceny potencjału komercyjnego przyjęto następujące obszary
analizy i oceny: aspekty technologiczne, aspekty rynkowe, aspekty ekonomiczne oraz aspekty organizacyjno-prawne.
Zidentyfikowano obszary zastosowań metod oceny potencjału komercyjnego, które są tożsame z obszarami zastosowań oceny stopnia gotowości
wdrożeniowej innowacyjnych rozwiązań: produkty techniczne, materiały,
technologie, systemy oraz usługi.
W założeniach metodyki oceny potencjału komercyjnego wstępnie przyjęto trzy etapy oceny [30]:
1) ekspercka analiza rozwiązania innowacyjnego w ramach zdefiniowanych
kategorii i kryteriów,
2) wywiad z autorami rozwiązania. Weryfikacja oceny eksperckiej,
3) ocena etapowa zakończona raportem i rekomendacją.
Prace nad opracowaniem metody podzielono na trzy etapy. Na pierwszym etapie dokonano wyboru obszarów oceny z wykorzystaniem metody
panelu ekspertów. Zaproponowano cztery obszary: technologiczny, rynkowy,
ekonomiczny i prawno-organizacyjny (rys. 3.4).
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W ramach obszaru technologicznego zaproponowano kryteria odnoszące
się do aspektów technicznych i technologicznych opracowywanych rozwiązań,
m.in. do poziomu zaawansowania technologicznego rozwiązania, poziomu oryginalności rozwiązania w stosunku do innych istniejących na rynku, poziomu
zużycia energii, bezpieczeństwa użytkowania, zagrożenia dla środowiska itp.
Obszar rynkowy obejmuje kryteria umożliwiające ocenę informacji dotyczących popytu rynkowego na rozwiązanie, liczby przewidywanych egzemplarzy rozwiązania, skali i potencjalnego zakresu zastosowań rozwiązania
w gospodarce. Bardzo ważnym elementem oceny jest analiza istniejących rozwiązań konkurencyjnych oraz możliwości pojawienia się na rynku nowych,
potencjalnie konkurencyjnych rozwiązań, a także wskazanie, czy i w jakim
stopniu rozwiązanie odpowiada potrzebom potencjalnych użytkowników
i czy mogą oni swobodnie nabyć rozwiązanie.
Ocena w obrębie obszaru ekonomicznego obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: wysokości posiadanych zasobów finansowych na opracowanie rozwiązania, opłacalności produkcji rozwiązania, kosztów jego upowszechniania
wśród potencjalnych beneficjentów w stosunku do jego kosztów rynkowych,
kosztów zapewnienia ochrony prawnej, kosztów utrzymania rozwiązania na
rynku, ceny proponowanego rozwiązania w stosunku do rozwiązań istniejących, poziomu dochodów i korzyści beneficjentów w wyniku korzystania
z rozwiązania. Ponadto w ramach oceny w obszarze ekonomicznym przewidziano opcjonalnie przeprowadzenie szczegółowej analizy finansowej kosztów
wytworzenia rozwiązania, kosztów bieżących, kosztów zakupu i korzyści wynikających z użytkowania rozwiązania.
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Rys. 3.4. Obszary oceny w rozszerzonej ocenie potencjału komercyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Ostatni z obszarów poddawanych ocenie – obszar prawno-organizacyjny
– uwzględnia kryteria dotyczące m.in. poziomu ochrony prawnej ocenianego
rozwiązania, możliwości imitacji rozwiązania oraz zależności jego wdrożenia
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od zmian przepisów prawnych. Za istotne w tym obszarze uznano również
kryteria odnoszące się do strategii wprowadzenia rozwiązania na rynek oraz
strategii ubiegania się o certyfikaty i zezwolenia na wdrożenie rozwiązania.
Łącznie, dla wszystkich obszarów oceny zaproponowano 32 kryteria
w formie zamkniętych pytań kontrolnych. Do przeprowadzania oceny potencjału komercyjnego zaproponowano ocenę jakościową oraz ocenę ilościową
odnoszące się do każdego kryterium.
Za pomocą metody AHP (Analytic Hierarchy Process) [31] opracowanej
przez Thomasa L. Saaty do wspomagania wyboru wariantów decyzyjnych
oraz do oceny diagnostycznej lub porównawczej w ujęciu wielokryterialnym,
przy założeniu porównywalności wariantów, wskazano kryteria kluczowe,
a następnie ustalono wagi zarówno dla kryteriów kluczowych, jak i pozostałych kryteriów pomocniczych, a także dla obszarów problemowych. Uwzględniając różny wpływ czynników opisanych w kryteriach na potencjał komercyjny ocenianego rozwiązania, poszczególnym kryteriom przyporządkowano
zróżnicowane wagi o wartościach w przedziale 5–1. Wyższa wartość wagi
odzwierciedla większą rolę danego kryterium w ocenie rozwiązania.
Zastosowanie metody AHP pozwoliło na usprawnienie procesu oceny PK,
zobiektywizowanie oceny istotności obszarów problemowych oraz kryteriów,
a także na uporządkowanie wariantów odpowiedzi. Potwierdzono przydatność
metody AHP jako cennego narzędzia badawczego umożliwiającego określenie
spójności pozyskanych ocen, co przez wychwycenie pomyłek i sprzeczności
w ocenach cząstkowych pozwala na weryfikację wyników dokonanych oszacowań [32, 33]. Metodę AHP wykorzystano również do opracowania metodyki
doboru kompetentnych ekspertów do oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej
(SDW), potencjału komercyjnego (PK) i innowacyjności (PI) [34].
W celu interpretacji uzyskanych wyników oceny, po przekształceniu na
wartości procentowe (%), przyjęto następujące przedziały:
–– 88–100 – bardzo wysoki potencjał komercyjny,
–– 76–87 – wysoki potencjał komercyjny,
–– 64–75 – średni potencjał komercyjny,
–– 52–63 – niski potencjał komercyjny,
–– 40–51 – bardzo niski potencjał komercyjny.
Im osiągnięty wynik oceny jest wyższy, tym niższe jest ryzyko niepowodzenia komercjalizacji rozwiązania w gospodarce, a wyższe prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych wyników jego aplikacji.
Do przeprowadzenia oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań powoływany jest zespół ekspertów, złożony ze specjalistów z danej
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dziedziny oraz autorów metodyki, wykorzystując opracowany do tego celu
autorski program komputerowy. Skład zespołu może być rozszerzony o specjalistów z dziedziny marketingu, ekonomii i prawa.
Zastosowanie opracowanej metody umożliwia badanie poziomu potencjału
komercyjnego rozwiązań na różnych etapach jego rozwoju. Ponadto metoda
pozwala na prowadzenie analiz porównawczych w odniesieniu do ocen uzyskiwanych na wcześniejszych etapach tworzenia rozwiązania innowacyjnego.
Opracowana rozszerzona metoda oceny potencjału komercyjnego umożliwia identyfikację szans i zagrożeń w zakresie wdrożenia oraz komercjalizacji
rozwiązań innowacyjnych do gospodarki. Stanowi narzędzie wspomagające
proces decyzyjny dla organizacji realizującej program strategiczny odnośnie
kontynuacji, bądź wstrzymania prac nad opracowaniem rozwiązania w przypadku, gdy wynik przeprowadzonej oceny wskazuje na brak potencjału komercyjnego lub gdy potencjał komercyjny jest bardzo niski.
W trakcie realizacji zadania badawczego stwierdzono, że w przypadku
strategicznych programów badawczych i opracowywanych w ich ramach rozwiązań technologicznych, wymagających znacznych nakładów finansowych,
istotna jest wieloaspektowa ocena. Dlatego też w systemie kompleksowej oceny uwzględniono moduł do oceny innowacyjności rozwiązań technologicznych (32 szczegółowe kryteria oceny), a w ramach modułu oceny potencjału
komercyjnego metodą rozszerzoną uwzględniony został opcjonalny submoduł do oceny konkurencyjności. Układ modułowy metod kompleksowej oceny
rozwiązań technologicznych przedstawiono na rys. 3.5.
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Rys. 3.5. Układ modułowy metod kompleksowej oceny rozwiązań technologicznych
Źródło: opracowanie własne.
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Dla wszystkich podsystemów oceny przyjęto spójną i ujednoliconą klasyfikację poddawanych ocenie rozwiązań. Przyjęcie zunifikowanej klasyfikacji
ułatwia dogłębną analizę i kompleksową ocenę rozwiązań oraz porównywanie wyników oceny.
Ze względu na przeznaczenie poszczególnych modułów do oceny rozwiązań o różnym stopniu zaawansowania, rodzaju produktu, rodzaju odbiorcy
itp. poszczególne podsystemy są tak zaprojektowane, aby (w zależności od
potrzeb) mogły być wykorzystywane również jako niezależne, odrębne podsystemy oceny lub różne ich kombinacje.
System informatyczny
System informatyczny do kompleksowej oceny innowacyjnych rozwiązań
funkcjonuje jako aplikacja internetowa (rys. 3.6–3.9). Zgodnie z założeniami
projektowymi, do jej opracowania wykorzystano środowisko programistyczne
NetBeans firmy Oracle. Aplikacja została napisana w języku Java, a podstawową technologią zapewniającą jej działanie jest technologia serwletów Java,
które obsługują przetwarzanie żądań i odpowiedzi dla użytkownika.

Rys. 3.6. Okno logowania do systemu
Źródło: opracowanie własne.
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Generowane dla użytkownika strony internetowe wykorzystują standard
XHTML lub HTML5, CSS3 (Cascading Style Sheet version 3) oraz SVG (Scalable
Vector Graphics). Po stronie przeglądarki użytkownika aplikacja jest dodatkowo
wspomagana funkcjonalnością zaimplementowaną w języku JavaScript.

Rys. 3.7. Okno oceny szczegółowej stopnia dojrzałości wdrożeniowej SDW przykładowo dla urządzenia
technologicznego do realizacji procesów syntez hydro- i solvotermalnych
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3.8. Okno do edycji arkusza ocen modułu oceny potencjału komercyjnego
Źródło: opracowanie własne.

System jest przystosowany do współpracy z bazą danych Oracle 11g oraz
SQL Server 2012 i funkcjonuje w architekturze trójwarstwowej: klient–serwer
aplikacji–serwer bazy danych (rys. 3.10).
Opracowany system spełnia wszystkie założenia funkcjonalne przyjęte na
etapie projektowania, w tym m.in.:
• pozwala na tworzenie kolejnych ocen tego samego produktu w założonych odstępach czasowych (wieloetapowość ocen),
• dostęp do aplikacji jest autoryzowany, ze zróżnicowanymi uprawnieniami
użytkowników,
• aplikacja jest podzielona na moduły funkcjonalne, z możliwością rozszerzenia o kolejne moduły bez konieczności istotnej ingerencji w strukturę
istniejących modułów lub po wprowadzeniu niewielkich zmian,
• możliwe jest eksportowanie arkuszy ocen oraz zbiorczych zestawień
do plików zewnętrznych w formacie PDF, z wykorzystaniem bibliotek
iText.
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Rys. 3.9. Główne okno systemu informatycznego do oceny innowacyjności innowacyjnych rozwiązań
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3.10. Architektura systemu informatycznego do kompleksowej oceny innowacyjnych rozwiązań
Źródło: opracowanie własne.
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Weryfikacja systemu kompleksowej oceny
rozwiązań technicznych
Do bazy danych systemu wprowadzono informacje dotyczące 172 rozwiązań stanowiących rezultat Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, kryteriów oceny algorytmu ogólnego i szczegółowego dla przyjętych kategorii rozwiązań, ekspertów oraz instytucji [35]. Wprowadzono
także wyniki dla siedmiu przeprowadzonych półrocznych etapów oceny
potencjału wdrożeniowego (SDW), sześciu etapów oceny potencjału komercyjnego (PK) oraz pięciu etapów oceny innowacyjności (PI) rezultatów Programu Strategicznego. Dane były wprowadzane za pośrednictwem
opracowanego systemu informatycznego, co stanowiło praktyczną weryfikację rozwiązania.
Przeprowadzono analizę wprowadzanych do systemu informatycznego danych oraz analizę wyników oceny ex post rozwiązań. Następnie przeprowadzono badanie w wybranych punktach krytycznych poszczególnych
modułów oceny oraz porównano wyniki oceny ex post każdego rozwiązania z wynikami poprzedniej oceny. Stwierdzono istotny postęp dotyczący
dojrzałości wdrożeniowej i potencjału komercyjnego rozwiązań będących
rezultatami Programu Strategicznego.
W ocenie ex post poziomu dojrzałości wdrożeniowej (SDW) rozwiązań
stanowiących rezultat Programu Strategicznego [37] najwięcej, blisko 38%
rozwiązań osiągnęło wysoki, ósmy poziom dojrzałości wdrożeniowej, co
oznacza uzyskanie zweryfikowanego prototypu i wykonanie konkurencyjnego produktu; ponad 9% stanowią rozwiązania plasujące się na dziewiątym poziomie dojrzałości wdrożeniowej (w przypadku których wykonano
serie próbne i uzyskano certyfikaty zgodności produktu oraz zezwolenia
dopuszczenia do użytkowania. Blisko 12% stanowią rozwiązania, które
osiągnęły najwyższy poziom – dziesiąty, a więc poziom produkcji oznaczający również wdrożenie programów związanych z produkcją i eksploatacją wyrobu.
Łącznie aż 94% rozwiązań w ocenie ex post uzyskało co najmniej fazę
prototypu (od wczesnej fazy prototypu poprzez etap wykonania i weryfikacji wstępnej prototypu aż po wykonanie i sprawdzenie działania prototypu produktu w symulowanych warunkach zbliżonych do rzeczywistych).
Na rys. 3.11 zaprezentowano wyniki siedmiu etapów oceny SDW
(przeprowadzanej w odstępach półrocznych) rezultatów Programu Strategicznego; w układzie kolumnowym przedstawiono liczby rozwiązań na
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kolejnych poziomach zaawansowania. Obwiednie wykresów kolumnowych
prezentują, w ujęciu globalnym, dominujące zakresy poziomów zaawansowania rozwiązań. Wyniki kolejnych etapów oceny wskazują na zwiększający się udział rozwiązań o wyższym poziomie dojrzałości wdrożeniowej.
Wyniki oceny ex post (etap VI) oceny potencjału komercyjnego (PK)
rozwiązań stanowiących rezultat Programu Strategicznego [37] wskazują, że największy udział w badanej grupie produktów mają rozwiązania
o średnim potencjale komercyjnym (~46%), a w następnej kolejności rozwiązania o wysokim potencjale komercyjnym (~30%). Dwa rozwiązania
posiadają bardzo wysoki potencjał komercyjny; ocena na poprzednich etapach również wskazywała niewielki odsetek rozwiązań o niskim potencjale.
Obwiednie wykresów kolumnowych na rys. 3.12, gdzie zobrazowano
wyniki wszystkich sześciu etapów oceny PK, przedstawiają kształtowanie się rozkładów potencjału komercyjnego na kolejnych etapach realizacji
prac. Z przedstawionego wykresu wynika, że w okresie pomiędzy etapami V–VI nastąpił przyrost rozwiązań o wyższym potencjale komercyjnym.
Jednocześnie zmalała liczba rozwiązań prezentujących najniższe poziomy
potencjału komercyjnego. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano
identyfikacji szans i zagrożeń dotyczących wdrożenia do gospodarki oraz
komercjalizacji rozwiązań stanowiących rezultaty Programu Strategicznego. Na analizowanym etapie oceny bardzo niskim potencjałem komercyjnym charakteryzuje się jedynie niespełna 3% opracowywanych w PS
rozwiązań. Wyniki oceny ex post będą stanowić podstawę ewaluacji ex-ante
nowych wyselekcjonowanych do uruchomienia projektów badawczych poprzez wynikające z oceny wskazania odnośnie do kierunków badawczych,
które należy kontynuować.
Wyniki oceny poziomu innowacyjności (PI) rozwiązań stanowiących
rezultat Programu Strategicznego wskazują, że największy udział w badanej grupie produktów mają rozwiązania o średnim poziomie innowacyjności (~45%) [36].
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***
Opracowany kompleksowy system oceny rozwiązań innowacyjnych realizowanych w ramach projektów badawczych w postaci metod oceny stopnia
dojrzałości wdrożeniowej SDW, potencjału komercyjnego PK oraz innowacyjności PI, procedur wykonawczych oraz systemu informatycznego, stanowi
narzędzie wspomagające transformację wiedzy i transfer technologii, w ramach podejmowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki (w tym programów strategicznych) i umożliwia
bardziej efektywną realizację prac b+r oraz skuteczne wykorzystanie wyników
badań naukowych.
Opracowane i zweryfikowane metody oceny mogą być wykorzystywane
na różnych poziomach procesu powstawania rozwiązania innowacyjnego, od
planowania prac badawczo-rozwojowych i opracowania koncepcji rozwiązania, po szczegółowe zastosowania do oceny produktów innowacyjnych
na różnych etapach zaawansowania. Kompleksowy system oceny ma typowo aplikacyjny charakter i może być stosowany w systemach opracowywania i wdrażania wyników badań naukowych do praktyki, przede wszystkim
do ewaluacji dojrzałości technologii oraz nowych produktów, w uczelniach,
instytutach naukowo-badawczych oraz do oceny realizacji przedsięwzięć
o charakterze rozwojowym w przemyśle. System umożliwia wnikliwą analizę zaawansowania wyników projektów badawczo-rozwojowych i stopnia ich
przystosowania do zastosowań praktycznych, w istotnym stopniu ograniczając
ryzyko niepowodzenia przy wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Opracowany kompleksowy system oceny rozwiązań innowacyjnych,
ze względu na swoją uniwersalność, może znaleźć szerokie zastosowanie
w ewaluacji wyników realizowanych prac naukowo-badawczych i oceny ich
gotowości do zastosowań aplikacyjnych w gospodarce. Elastyczna struktura
oprogramowania umożliwia jego modyfikację w ramach doskonalenia systemu i adaptacji do zastosowań specjalistycznych, co potwierdza zrealizowano
dotychczasowa realizacja kilkudziesięciu procedur ewaluacyjnych z wykorzystaniem opracowanego systemu.
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4

Ewaluacja strategicznych
programów badawczych
Realizacja programów strategicznych umożliwia osiągnięcie nowej jakości badań naukowych i prac rozwojowych. Programy strategiczne stanowią
bowiem fundament rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i przyczyniają
się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Efektywna realizacja tego typu programów wymaga jednak współpracy podmiotów
uczestniczących w rozwoju lokalnym, regionalnym czy krajowym, m.in. samorządów, sektora nauki, przedsiębiorców. Współpraca ta przyczynia się bowiem
do wzrostu konkurencyjności i poprawy wyników finansowych firm. Z kolei
badania realizowane dla przedsiębiorstw rozwijają doświadczenie zawodowe
i wzbogacają warsztat badawczy naukowców.
Współpraca sektora nauki z przemysłem wymaga jednak znacznych nakładów finansowych przeznaczanych na realizację strategicznych programów
badawczych i umożliwiających opracowanie innowacyjnych technologii produkcji i zaawansowanych materiałów, które mogą być z powodzeniem aplikowane w gospodarce. Z tego względu jest zasadne, aby programy te odpowiadały tematycznie celom zawartym w dokumentach strategicznych kraju,
w których wskazuje się potrzebę większego wykorzystania wyników prac
badawczo-rozwojowych przez podmioty gospodarcze, w tym zwiększenia
transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych. Oznacza to, że poprzez programy strategiczne wspierane są
organizacje badawcze prowadzące badania priorytetowe dla rozwoju kraju.
Dlatego też istotne jest prawidłowe zarządzanie oraz ocena tego typu programów, pozwalające uzasadnić wydatkowanie wysokich środków finansowych
na ich realizację oraz ocenić, czy wypracowane rezultaty odpowiadają potrzebom gospodarki.
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Zarządzanie programami strategicznymi oraz ocena ich wyników są
zagadnieniami o dużym znaczeniu ze względu na potrzebę wyboru najskuteczniejszych sposobów programowania oraz wykorzystania rezultatów
programów badawczych. W rozdziale zaprezentowano model ewaluacji
opracowany w wyniku realizacji zadania badawczego pn. „Modelowe procedury zarządzania oraz oceny efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki”
w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” (koordynowanego
przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
w Radomiu). Model umożliwia prowadzenie oceny strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych w układzie hierarchiczno-dynamicznym (na różnych poziomach strukturalnych programu
strategicznego – produktu technicznego, projektu badawczego i programu
strategicznego w ujęciu całościowym i w różnych okresach) oraz w rezultacie wspomaga podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą programem
zarówno dotyczących realizowanego programu, jak i programów planowanych do uruchomienia.
Ewaluacja w zarządzaniu strategicznymi programami badawczymi
Programy strategiczne, ze względu na swą złożoność, wymagają sprawnego i efektywnego zarządzania [1]. Zarządzanie strategicznym programem
badawczym wpisuje się w nurt zarządzania programami oraz projektami. Według Europejskiego Przewodnika Ewaluacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego [2] proces zarządzania programami badawczymi obejmuje następujące
fazy: programowanie, identyfikację, formułowanie, ewaluację ex-ante, realizację i monitorowanie oraz zamknięcie inicjatywy i ewaluację ex-post rezultatów
końcowych. Fazy te, w mniejszym bądź większym stopniu, są uwzględniane również przez innych autorów takich jak m.in. Kisielnicki [3], Trocki [4],
Kerzner [5].
Przeprowadzona analiza stanu wiedzy dotycząca systemów zarządzania
strategicznymi programami badawczymi [6] umożliwiła identyfikację podstawowych faz zarządzania: programowanie, planowanie, formułowanie, ocena
wstępna, realizacja, zamknięcie programu (rys. 4.1).
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Rys. 4.1. Zidentyfikowane fazy zarządzania strategicznym programem badawczym
Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie podziału na fazy umożliwia wskazanie rodzaju badań,
które są podejmowane w poszczególnych okresach realizacji programu [7]:
–– programowanie (diagnoza potrzeb otoczenia, szczegółowa analiza dokumentów strategicznych na poziomie kraju lub np. Unii Europejskiej,
analiza kierunków badawczych będących w centrum zainteresowania
podmiotów wspomagających dofinansowanie realizacji programów);
–– planowanie (zdefiniowanie potrzeb będących podstawą do uruchomienia
programu strategicznego, analiza potencjalnych problemów, sprecyzowanie celów programu, wstępne oszacowanie czasu realizacji oraz wysokości budżetu, identyfikacja planowanych rezultatów);
–– formułowanie (analiza wykonalności programu, opracowanie planu wykorzystania rezultatów w perspektywie długoterminowej, uszczegółowienie elementów zaprojektowanych w fazie planowania);
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ocena wstępna (ex-ante) wniosku programu złożonego przez potencjalnego beneficjenta w celu zatwierdzenia do finansowania bądź odrzucenia;
–– realizacja (kierowanie zespołami badawczymi realizującymi zadania
w ramach programu, monitorowanie i ewaluacja on-going lub mid-term
programu);
–– formalne zamknięcie programu oraz ewaluacja ex-post.
Wszystkie fazy zarządzania strategicznym programem badawczym są
niezmiernie istotne, jednakże jak wynika z analizy, w ramach procesu zarządzania ewaluacja rozumiana jako systemowe badanie charakterystyk programu
z uwzględnieniem przyjętych kryteriów w celu analizy i interpretacji uzyskanych
wyników oraz podjęcia decyzji o uruchomieniu programu, sposobie realizacji, zaprzestaniu lub kontynuacji całego programu bądź jego elementów składowych [8] jest
szczególnie ważna, gdyż wykonywana jest przed uruchomieniem programu,
w trakcie jego realizacji, jak również po zakończeniu. Występowanie ewaluacji w trzech fazach procesu zarządzania programem strategicznym wynika
głównie z jej celów: poznawczego i instrumentalnego [9]. Realizacja celu poznawczego umożliwia szczegółową prezentację zasad działania programu,
poznanie mechanizmów działania w programach oraz wykorzystanie uzyskanej wiedzy m.in. do prowadzenia badań naukowych w zakresie tematycznym
właściwym dla ocenianego programu. Cel instrumentalny polega na tym, że
wnioski z ewaluacji są wykorzystywane do podejmowania decyzji związanych
z realizowanymi programami.
Ewaluacja prowadzona jest z uwzględnieniem przyjętych modeli, kryteriów i metod badawczych. Analiza literaturowa pozwoliła na identyfikację wielu modeli ewaluacji programów badawczych. Przytaczając najbardziej
kompleksową klasyfikację modeli ewaluacji wg D.L. Stufflebeama [10], zidentyfikowano następujące grupy modeli:
–– modele ukierunkowane na podnoszenie skuteczności realizowanych
w programach prac bądź zwiększenie odpowiedzialności za ich realizację: model decyzyjny, model ukierunkowany na odbiorcę, model akredytacyjny;
–– modele quasi-ewaluacji (ukierunkowane na ocenę wybranych, pojedynczych elementów programu, bazując na konkretnych pytaniach szczegółowych opracowanych przed przystąpieniem do ewaluacji): model
ukierunkowany na cele, model odpowiedzialności, model ukierunkowany na rezultaty jako wartość dodaną programu, model testujący, model
eksperymentalny, model zarządzania informacją, model analizy kosztów
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i korzyści, model konfrontacyjny, model studium przypadku, model ekspercki, model teoretyczny, model jakościowo-ilościowy;
–– modele społeczne (zakładające włączanie w ewaluację nie tylko ekspertów
i kadry zarządzającej programem badawczym, ale również beneficjentów
korzystających z opracowanych w programach rozwiązań): model responsywno-partycypatywny, model konstruktywistyczny, model demokratyczny, model skierowany na użytkownika;
–– modele pseudoewaluacji (ukierunkowane na wykazywanie tylko pozytywnych efektów programów badawczych, pomijając błędy oraz wszelkie ryzyko zaistniałe w programach): model public-relations, model
polityczny.
Ponadto przeprowadzono analizę stanu wiedzy odnośnie do kryteriów
i metod ewaluacji stosowanych w 121 strategicznych programach badawczych
w obszarze innowacji technicznych [9, 11]. Uzyskane wyniki analizy [12] pokazały, że w większości studiów przypadku w ramach ewaluacji programów
strategicznych uwzględniono kryterium adekwatności oraz skuteczności programu. Efektywność finansowa programów była poddawana ocenie sporadycznie. Zidentyfikowano również inne kryteria uwzględniane w procesie
ewaluacji niektórych programów, m.in. wpływ oraz użyteczność.
W odniesieniu do metod badawczych, stosowano głównie metodę analizy dokumentów, a także wywiady z beneficjentami oraz innymi podmiotami
zainteresowanymi rezultatami programów. W przypadkach, gdy liczba beneficjentów była znaczna, zidentyfikowano w ocenie także badania ankietowe.
Rzadziej do oceny włączano warsztaty, podczas których poddawano dyskusji

Liczba strategicznych programów badawczych przyjętych wstępnie do analizy wynosiła 45. Dobór programów do badania metodą studium przypadku odbywał się w dwóch fazach, z których pierwsza
objęła wyznaczenie kryteriów stanowiących podstawę selekcji tego typu programów do badań, natomiast
druga – wybór programów z uwzględnieniem kryterium dostępu do informacji na temat ich ewaluacji.
W pierwszej fazie wytypowano kryteria przedmiotowe i podmiotowe. Kryteria przedmiotowe dotyczyły
aspektów związanych z charakterem strategicznego programu badawczego, natomiast kryteria podmiotowe objęły instytucje z uwzględnieniem ich funkcji w programie strategicznym. Kryteria przedmiotowe
zawierały następujące grupy podkryteriów: tematyczne, ekonomiczne, geograficzne. Kryterium podmiotowe objęło dwa rodzaje instytucji, uwzględniając ich funkcję w programie strategicznym: instytucja
finansująca program, instytucja koordynująca realizację programu. W ramach wybranych kryteriów dokonano szczegółowego przeglądu i kwalifikacji analizowanych programów strategicznych. W drugiej fazie
uwzględniono kryterium dostępności do informacji dotyczących ewaluacji tych programów na różnych
etapach realizacji (ex-ante, on-going, mid-term, ex-post, follow-up), które umożliwiło wytypowanie ze
zbioru 45 przypadków 12 programów strategicznych, które finalnie rozpatrzono w badaniu.
1
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wstępne lub finalne wyniki badań. Składową niektórych procesów ewaluacji
były również opisy studiów przypadku.
Zidentyfikowane modele ewaluacji przeanalizowanych programów strategicznych nie umożliwiają jednakże kompleksowej ewaluacji strategicznego programu badawczego, uwzględniającej w szczególności kryteria oceny
produktów technicznych odnoszące się m.in. do stopnia dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego i poziomu innowacyjności. Dlatego też zdecydowano o opracowaniu kompleksowego modelu obejmującego metodyki
ewaluacji oraz metody oceny mające zastosowanie począwszy od uruchomienia programu, aż do jego zakończenia, jak również kilka lat po zakończeniu
realizacji programu.
Model ewaluacji strategicznego programu badawczego
Podstawowe elementy zaproponowanego modelu ewaluacji strategicznych programów badawczych objęły [8] (rys. 4.2):
–– metodyki umożliwiające ewaluację programu strategicznego na różnych
jego poziomach strukturalnych;
–– metody standardowe – stosowane na każdym poziomie strukturalnym
programu strategicznego;
–– metody ponadstandardowe – przeznaczone do oceny produktów stanowiących wynik realizacji projektów badawczych w obszarze innowacji
technicznych.
Wśród metodyk opracowano metodyki kluczowe oraz metodykę uzupełniającą. Metodyki kluczowe umożliwiają ewaluację na wszystkich poziomach
strukturalnych programu i objęły: metodykę oceny innowacyjnych produktów technicznych, metodykę ewaluacji projektów badawczych oraz metodykę
ewaluacji i optymalizacji programu strategicznego. Metodyka uzupełniająca
wspomaga proces ewaluacji i ma na celu wygenerowanie przyszłościowych
projektów i kierunków prac badawczych.
Metodyka oceny innowacyjnych produktów technicznych umożliwia
ocenę rezultatów materialnych na każdym etapie ich opracowywania ukierunkowanych na rozwój, wdrożenie w gospodarce oraz skomercjalizowanie.
Wyniki zastosowania metodyki są wykorzystywane w ewaluacji projektów
badawczych.
Metodyka ewaluacji projektów badawczych pozwala na przeprowadzenie
ewaluacji projektów obejmującej ewaluację formalną i ewaluację merytoryczną. Celem ewaluacji formalnej jest ocena aspektów prawno-organizacyjnych
projektu badawczego, m.in. zgodności tematyki projektu z przepisami prawa
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i priorytetami rozwoju kraju, stopnia osiągnięcia rezultatów zarówno materialnych, jak i niematerialnych oraz poziomu wydatkowania budżetu. Celem ewaluacji merytorycznej jest ocena aspektów naukowych, technicznych
i aplikacyjnych mających priorytetowe znaczenie dla podmiotu zlecającego
przeprowadzenie ewaluacji. Metodyka ewaluacji projektów badawczych jest
narzędziem wspomagającym podjęcie decyzji odnośnie do kontynuacji bądź
zaprzestania prac nad rozwojem konkretnego produktu lub projektu.
Metodyka ewaluacji i optymalizacji programu bazuje na wynikach uzyskanych z zastosowaniem metodyki oceny innowacyjnych produktów technicznych oraz metodyki ewaluacji projektów badawczych i wspomaga proces
decyzyjny w zakresie kontynuacji prac charakteryzujących się najwyższym
stopniem efektywności w odniesieniu do poszczególnych projektów badawczych i grup tematycznych ze względu na przyjęty zbiór kryteriów oceny dotyczących kontynuacji bądź zakończenia realizacji prac w ramach projektów
i grup charakteryzujących się najniższym stopniem efektywności.
Metodyka generowania przyszłościowych projektów i kierunków prac
badawczych umożliwia dokonanie wyboru kierunków prac badawczych na
potrzeby uruchamiania nowych projektów i programów strategicznych, bazując głównie na wynikach ocen produktów technicznych.
Systematycznie prowadzona ewaluacja w układzie hierarchiczno-dynamicznym powinna być nieodzownym elementem wspomagania procesów
decyzyjnych dotyczących zarówno operacyjnego zarządzania realizacją tych
programów, jak też planowania strategicznego w zakresie problematyki nowych programów badawczych możliwych do uruchomienia w przyszłości.
Zaproponowany model ewaluacji strategicznych programów badawczych
w obszarze innowacji technicznych umożliwia przeprowadzanie kompleksowych ocen, wymaga jednak gromadzenia i przetwarzania dużej ilości informacji, a ponieważ okres realizacji strategicznych programów badawczych trwa
zwykle kilka lat, proces pozyskiwania tych informacji jest znacznie rozłożony
w czasie. Archiwizowanie informacji z wykorzystaniem standardowych metod
(w tym elektronicznych form zapisu i nośników danych) jest nieefektywne
z uwagi na potrzebę wielokrotnej analizy (przy każdej ewaluacji) tych samych dokumentów w celu ekstrakcji bądź agregacji niezbędnych danych. Dla
zapewnienia sprawnego przebiegu procesu ewaluacji konieczne było zatem
opracowanie systemu informacyjnego [8], który za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych wspomaga ewaluację na wszystkich etapach realizacji
programu (ex-ante, on-going, mid-term, ex-post, follow-up).
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Rys. 4.2. Model ewaluacji strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych
Źródło: opracowanie własne.
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System informacyjny ewaluacji strategicznych
programów badawczych
Opracowany system informacyjny EVALL jest integralną częścią systemu
wspomagania zarządzania organizacją badawczą (rys. 4.3). System wspomagania zarządzania organizacją badawczą obejmuje standardowo stosowane
systemy operacyjne, takie jak system kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy,
rejestracji i obiegu dokumentów. W odniesieniu do działalności naukowo-badawczej system taki powinien również obejmować specjalizowane oprogramowania wykonane na potrzeby zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w organizacji badawczej, m.in. kompleksowy system oceny rozwiązań
innowacyjnych, system informacyjny wspomagania ewaluacji czy system
umożliwiający identyfikację przyszłościowych kierunków badawczych.

System wspomagania zarządzania
organizacją badawczą
System operacyjny zarządzania
organizacją badawczą

System zarządzania działalnością B+R
w organizacji badawczej

System kadrowo-płacowy
organizacji badawczej
System finasowo-księgowy
organizacji badawczej
System rejestracji i obiegu
dokumentów organizacji
badawczej

System zarządzania
programem strategicznym

Kompleksowy system
oceny rozwiązań
innowacyjnych
System informacyjny
wspomagania ewaluacji
EVALL
System FORtech
(foresight
technologiczny)

Rys. 4.3. Schemat systemu wspomagania zarządzania organizacją badawczą
Źródło: opracowanie własne (rozprawa doktorska [8]).

System informacyjny EVALL (rys. 4.4) wykorzystuje wymienione zasoby do wspomagania ewaluacji strategicznych programów badawczych
na poszczególnych jego poziomach strukturalnych. Na najniższym poziomie ewaluacji, w odniesieniu do innowacyjnego produktu technicznego,
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wykorzystywane są zasoby systemów specjalistycznych zawarte w kompleksowym systemie oceny rozwiązań innowacyjnych. W procesie ewaluacji projektu badawczego, jak i na wyższych poziomach strukturalnych grupy tematycznej i programu strategicznego wykorzystywane są również informacje
z innych systemów, m.in. finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego.
Przystępując do badania ewaluacyjnego, zespół ekspercki, wykorzystując
zaimplementowane w systemie EVALL algorytmy selekcji danych, otrzymuje
na wejściu „materiał źródłowy” pozyskiwany z wymienionych systemów,
który przy zastosowaniu odpowiednich algorytmów operacyjnych logiki
aplikacji zostaje poddany dalszej analizie. Końcowa interpretacja wyników
analiz finalizuje proces ewaluacji, a jej rezultaty są zapisywane w bazie danych EVALL.
Wymiana informacji wewnątrz systemu EVALL odbywa się dwukierunkowo – informacje dotyczące dokonanych ocen przesyłane są do bazy danych
systemu, a następnie przetwarzane i udostępniane użytkownikom systemu.
W trakcie ewaluacji procesy pobierania informacji są realizowane hierarchicznie, zgodnie z następującymi zasadami:
1. Ocena innowacyjnego produktu technicznego:
− pobranie danych z kompleksowego systemu oceny rozwiązań innowacyjnych dotyczących wyników ocen: stopnia dojrzałości wdrożeniowej, poziomu innowacyjności, potencjału komercyjnego oraz poziomu ryzyka wdrożeniowego.
2. Ewaluacja projektu badawczego:
− pobranie danych z kompleksowego systemu oceny rozwiązań innowacyjnych;
− pobranie danych z systemu finansowo-księgowego, np. przychody
z komercjalizacji, oraz kadrowo-płacowego, np. wykorzystywane zasoby ludzkie w zakresie dotyczącym projektu;
− pobranie danych z systemu zarządzania programem strategicznym, np. innowacyjne produkty, projekty badawcze, rezultaty,
wskaźniki.
3. Ewaluacja i optymalizacja programu strategicznego:
− pobranie danych z ewaluacji wszystkich projektów badawczych realizowanych w ramach grupy tematycznej lub programu strategicznego;
− pobranie danych z systemu finansowo-księgowego oraz systemu
kadrowo-płacowego w zakresie dotyczącym grupy tematycznej lub
programu strategicznego.
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Generowanie przyszłościowych projektów i kierunków prac badawczych:
− pobranie danych z kompleksowego systemu oceny rozwiązań innowacyjnych dotyczących głównie wyników oceny poziomu innowacyjności produktów technicznych;
− pobranie informacji z systemu FORtech oraz z zasobów zewnętrznych: wyników krajowych i międzynarodowych projektów typu
foresight, a także krajowych i unijnych strategicznych dokumentów
programowych dotyczących przyszłościowych kierunków rozwoju
nauki i gospodarki. Informacje z tego zakresu są wprowadzane do
bazy danych systemu EVALL przez ekspertów, a następnie wykorzystywane do typowania przyszłościowych projektów i kierunków
prac badawczych.
Opracowany system informacyjny jest przeznaczony do wspomagania
ewaluacji strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych z wykorzystaniem zaproponowanych metodyk. Mając na uwadze
istniejące zasoby informacyjne organizacji badawczej, a także stosowane dotychczas rozwiązania w zakresie narzędzi informatycznych, przy projektowaniu systemu przyjęto następujące założenia szczegółowe:
–– system EVALL wspomaga ewaluację strategicznego programu badawczego na każdym etapie jego realizacji (ex-ante, on-going, mid-term, ex-post, follow-up), z wykorzystaniem opracowanych procedur organizacyjnych;
–– w celu eliminacji zbędnej redundancji danych system wykorzystuje zasoby informacji zgromadzone w innych bazach;
–– system zasilania informacyjnego EVALL jest jednym z elementów systemu wspomagania zarządzania organizacją badawczą;
–– system jest podzielony na moduły funkcjonalne, z możliwością rozszerzenia o kolejne moduły bez konieczności istotnej ingerencji w strukturę
istniejących modułów;
–– dla zachowania pełnej kompatybilności z istniejącymi systemami informacyjnymi baza danych systemu EVALL jest zlokalizowana na serwerze
relacyjnych baz danych Oracle 11g;
–– obsługa systemu jest realizowana za pośrednictwem protokołu HTTP
(z poziomu przeglądarki internetowej);
–– system umożliwia obsługę wielu użytkowników równocześnie;
–– dostęp do systemu jest autoryzowany, a użytkownicy mają zróżnicowane uprawnienia w zakresie jego funkcjonalności.
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Rys. 4.4. Schemat systemu zasilania informacyjnego EVALL wspomagania ewaluacji strategicznych programów badawczych
Źródło: opracowanie własne (rozprawa doktorska [8]).
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Opracowany system informacyjny EVALL jest narzędziem służącym do
wspomagania zarządzania strategicznymi programami badawczymi realizowanymi w organizacji badawczej. System umożliwia kompleksową ewaluację programu strategicznego na różnych etapach jego realizacji i został
wykorzystany w trakcie weryfikacji metodyki oceny innowacyjnych produktów technicznych, metodyki ewaluacji projektów badawczych, metodyki ewaluacji i optymalizacji programu strategicznego oraz metodyki generowania
przyszłościowych projektów i kierunków prac badawczych. Wykorzystanie
wyników oceny uzyskanych w związku z zastosowaniem systemu EVALL
przyczyni się do podnoszenia skuteczności operacyjnej i efektywniejszej merytorycznie realizacji programu strategicznego.
Weryfikacja modelu ewaluacji strategicznych
programów badawczych
Opracowany model ewaluacji został zweryfikowany w ramach Programu
Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Dokonano weryfikacji metodyki oceny innowacyjnych produktów technicznych na 165 produktach technicznych oraz metodyki
ewaluacji projektów badawczych na 62 projektach badawczych realizowanych
przez wiele jednostek naukowych w kraju na etapach on-going oraz ex-post.
W odniesieniu do ex-ante weryfikację przeprowadzono na kilku produktach
technicznych wprowadzonych do Programu Strategicznego, dokonując oceny
poziomu innowacyjności, potencjału komercyjnego oraz stopnia dojrzałości
wdrożeniowej tych produktów (m.in. prototyp modułowego urządzenia do
badań zużycia erozyjnego, urządzenie do badań zmęczenia cieplnego). Wykorzystując rezultaty ocen uzyskane w wyniku zastosowania modelu, zaproponowano zmiany zarówno o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym. Modyfikacje o charakterze operacyjnym objęły m.in. konieczność prowadzenia oceny
potencjału komercyjnego produktów technicznych w założonych odstępach czasu, identyfikację projektów badawczych opłacalnych finansowo ze wskazaniem
rekomendacji dotyczących kontynuowania ich realizacji. Zmiany o charakterze
strategicznym to przede wszystkim zaproponowanie tematów projektów badawczych, które powinny zostać uwzględnione w nowo uruchamianym programie strategicznym oraz wskazanie kierunków prac badawczych, które ze
względu na niski potencjał komercyjny lub poziom innowacyjności powinny
zostać zaniechane w przyszłych przedsięwzięciach badawczych. Zaimplementowanie wybranych elementów modelu w odniesieniu do realizowanego Programu Strategicznego potwierdziło, że opracowane narzędzie działa prawidłowo.
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***
Opracowany model ewaluacji umożliwia przeprowadzenie oceny strategicznych programów badawczych w układzie hierarchiczno-dynamicznym
oraz wspomaga podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą programem
zarówno w odniesieniu do realizowanego programu, jak i programu planowanego do uruchomienia. Zaprezentowany model posiada cechy uniwersalności, otwartości oraz użyteczności. Uniwersalność przejawia się w możliwości zastosowania modelu przez każdy rodzaj instytucji realizującej programy
strategiczne w zakresie innowacji technicznych. Poza tym model ma otwarty
charakter, tak więc możliwe jest uwzględnienie większej liczby elementów,
jeżeli zachodzi taka potrzeba, ale również nie wszystkie elementy modelu, np.
poszczególne metody czy metodyki muszą być wykorzystywane w konkretnej
ewaluacji. Model spełnia ponadto wymogi użyteczności, bowiem przeprowadzona weryfikacja modelu potwierdziła, że może mieć on zastosowanie
praktyczne, wynikające m.in. z zainteresowania nim w środowiskach naukowych, biznesowych i wojskowym (wykonano ekspertyzy ewaluacyjne m.in.
dla parków technologicznych oraz dla prywatnych przedsiębiorców).
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5

Mechanizmy i struktury wdrażania
innowacji technicznych
Wprowadzone w ostatniej dekadzie reformy w sektorze B+R otworzyły
przed polskimi jednostkami naukowo-badawczymi nowe możliwości komercjalizacji ich osiągnięć, w Polsce nadal odnotowuje się brak skuteczności wdrożeń wyników badań, który upatrywany jest w słabości struktur
i mechanizmów transferu technologii. Dlatego zaprojektowanie oryginalnych modeli efektywnego transferu innowacji z sektora nauki do biznesu
odpowiadających indywidualnym potrzebom polskich instytucji naukowo-badawczych, wypracowanie skutecznych mechanizmów urynkowienia
innowacji, a także zastosowanie odpowiednich struktur organizacyjnych
wspomagających i realizujących praktyczne wdrażanie wyników prac badawczych są koniecznością w dobie społeczeństwa i gospodarki opartej
na wiedzy, w których wiedza i tworzone na jej bazie innowacje stały się
głównym czynnikiem napędowym rozwoju gospodarczego i zasobem pozwalającym skutecznie konkurować zarówno na rynku krajowym, jak i na
rynkach międzynarodowych. W tym celu niezbędne jest prowadzenie analiz efektywności procesu transferu wyników badań do zastosowań gospodarczych w Polsce oraz analiz rozwiązań stosowanych w innych krajach, ze
szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w obszarze mechanizmów
komercjalizacji innowacji oraz organizacyjnych struktur wspierających procesy transformacji wiedzy i transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu. Tego typu analizy były już w przeszłości prowadzone w skali kraju [1, 2], również w Instytucie Technologii Eksploatacji
– PIB [3–5], a ich wyniki wykazały, że część z aplikowanych na świecie
mechanizmów i struktur wspomagających procesy praktycznego wdrażania innowacji do zastosowań przemysłowych nie jest w Polsce popularna
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(np. licencjonowanie czy wdrożenie poprzez założenie firm typu spin-off).
Wyniki tych analiz stanowiły bazę podjęcia w ramach zadania badawczego pt.: „Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych
rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych” w Programie
Strategicznym pt.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki” dalszych prac nad opracowaniem
odpowiednich dla warunków polskiej gospodarki modeli transferu technologii uwzględniających zastosowanie zweryfikowanych mechanizmów
i struktur aplikacyjnych wspomagających naukowców w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych. Ukierunkowanie prac badawczych
na zagadnienia mechanizmów i struktur transferu technologii jest również
kluczowe dla wsparcia budowy silnej gospodarki opartej na wiedzy i jej
materialnych rezultatach w postaci innowacyjnych technologii i podyktowane jest koniecznością wypracowania efektywnych strategii komercjalizacji wyników badań prowadzonych w polskim sektorze B+R. Podjęte prace
stanowiły zatem bardzo istotny element z punktu widzenia polskich ośrodków naukowych i badawczych i wpisują się w obecne trendy i politykę
rozwojową realizowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
czy Ministerstwo Gospodarki.
Pierwsze badania nad tematyką transferu technologii, skoncentrowane
na społecznym aspekcie dyfuzji innowacji, prowadzone były już pod koniec
XIX wieku, m.in. przez francuskiego socjologa Gabriela Tarde’a, który próbował wyjaśnić, czemu tylko wybrane innowacje znajdują zainteresowanie
społeczeństwa i są przez nie praktycznie wykorzystywane [6]. Zainteresowanie tym zagadnieniem szybko wzrosło i problematyka transferu technologii stała się przedmiotem pogłębionych analiz ukierunkowanych na
ekonomiczne, polityczne, naukowe, organizacyjne i gospodarcze aspekty
tego procesu [7].
Cechą wspólną wszystkich zaprezentowanych w tabeli 5.1 definicji jest
traktowanie transferu technologii jako przepływu specjalistycznej wiedzy i jej
materialnych efektów pomiędzy instytucjami i ich aplikacja w zastosowaniach gospodarczych. Transfer technologii jest zatem terminem stosowanym
w odniesieniu do bardzo szerokiego spektrum działań podejmowanych celem
wprowadzenia innowacji od źródła ich powstawania do sfery produkcji i dalej
do użytkownika, a jego efektywna realizacja jest fundamentem współczesnych
gospodarek opartych na wiedzy.
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Tabela 5.1. Przykładowe definicje transferu technologii
Definicja transferu technologii

Autor definicji

Proces adopcji w obrębie jednej organizacji innowacji opracowanej
przez inną organizację.

E.M. Rogers (1962) [6]

Zastosowanie technologii w nowym obszarze jej aplikacji
lub przez innego użytkownika.

G. Sherman (1981) [8]

Proces opracowania technologii w jednym kontekście i jej przeniesienia do
praktycznej aplikacji w innym otoczeniu zachodzący pomiędzy źródłem nowej
technologii a jej finalnym użytkownikiem.

L.R. Markert (1993) [9]

Działanie polegające na upowszechnianiu zastosowań praktycznych uzyskanych
w wyniku transformacji wiedzy naukowej.

A. Mazurkiewicz (1999) [10]

Ogólne upowszechnianie i przenoszenie wiedzy technicznej ze sfery (instytucji)
nauki do zastosowań praktycznych (biznesu).

K. Santarek (2008) [1]

Przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanego
z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania.

P. Głodek
i K.B. Matusiak (2011) [11]

Źródło: opracowanie własne.

W literaturze przedmiotu ponadto można wyróżnić dwa sposoby ujęcia kwestii transferu technologii, a mianowicie (1) transfer technologii wewnątrz organizacji [12, 13] oraz (2) transfer technologii pomiędzy organizacjami, z dalszym
podziałem według rodzaju jednostek opracowujących i wdrażających nowatorskie rozwiązania technologiczne, czyli (2a) transfer technologii pomiędzy przedsiębiorstwami [14, 15] oraz (2b) transfer technologii pomiędzy sektorem nauki
i przemysłem [1, 16, 17]. Szczegółowy zakres tematyki poruszanej w ramach tych
dwóch głównych nurtów w literaturze przedmiotu dotyczy takich kwestii jak
miejsce transferu technologii w narodowych systemach innowacji i jego wpływ
na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki [2, 18]; czynniki pobudzające i hamujące proces transferu technologii [19–21], zarządzanie transferem
technologii [22, 23]; modele innowacji [24, 25] oraz mechanizmy i struktury transferu technologii do zastosowań gospodarczych [3, 5, 26–28].
Transfer technologii może być realizowany z wykorzystaniem różnych mechanizmów transferu oraz we współpracy z różnorodnymi strukturami organizacyjnymi, które przyczyniają się do podnoszenia skuteczności wdrożeń innowacji
w gospodarce.
W szerokim ujęciu mechanizmy transferu rozumiane są jako sposoby upowszechniania, popularyzowania i przenoszenia wiedzy naukowej i technicznej oraz jej wyników pomiędzy autorami a odbiorcami [26]. K. Ramanathan
[29] definiuje mechanizmy transferu technologii jako działania podejmowane
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w celu wprowadzenia nowych technologii na rynek na zasadach komercyjnych.
J.J. Winebrake [30] rozwija tę definicję, podając, że mechanizmy transferu technologii mogą być rozumiane również jako działania o charakterze finansowym,
organizacyjnym czy infrastrukturalnym ukierunkowane na wspomaganie przenoszenia technologii od jej źródła do użytkownika. D. Firszt [31] natomiast podaje,
że: (…) w praktyce gospodarczej wykształciły się pewne mechanizmy, stanowiące typowe
sposoby transferu rozwiązań technologicznych. Określane są one jako kanały transferu technologii (…). Istotną rolę w definiowaniu i analizowaniu mechanizmów transferu
odgrywa fakt, czy transfer technologii ma charakter komercyjny czy też nie. Biorąc to kryterium pod uwagę, można zatem mówić o dwóch sposobach przenoszenia technologii do zastosowań gospodarczych, a mianowicie o komercjalizacji
i wdrożeniu. Pierwsza z tych strategii rozumiana jest jako wprowadzenie czegoś
o potencjalnej wartości dla odbiorcy na rynek celem wygenerowania zysku lub
wykreowania kapitału [32], podczas gdy druga jako wprowadzenie wyników
otrzymanych w toku badań naukowych do praktyki [33]. Wdrożenie może być
rozumiane dwojako: jako końcowy etap procesu komercjalizacji polegający na
praktycznej aplikacji nowej technologii w postaci gotowego produktu końcowego
lub usługi [34] lub jako praktyczne zastosowanie wyników projektu niekoniecznie o charakterze rynkowym, polegające również na nieodpłatnym udostępnianiu
wyników przeprowadzonych badań, pod warunkiem że podmiot, któremu są one
przekazywane, będzie je wykorzystywał w praktyce1. Uwzględniając te różnice,
jednak nie biorąc pod uwagę ograniczeń prawnych czy też barier systemowych,
finansowych i świadomościowo-kulturowych, transfer technologii możliwy zatem
jest z wykorzystaniem mechanizmów zaprezentowanych w tabeli 5.2.
Tabela 5.2. Mechanizmy odpłatnego i nieodpłatnego transferu innowacji do praktyki gospodarczej
Mechanizmy transferu odpłatnego
Sprzedaż
Licencjonowanie
Samodzielne wdrożenie (firma spin-off)
Usługi
Joint venture
Alians strategiczny

Mechanizmy transferu nieodpłatnego
Użyczenie
Licencjonowanie

Źródło: opracowanie własne.

Definicja opracowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przyjęta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla interpretacji wskaźników programów realizowanych w ramach
Poddziałania 1.1.2 w POIG.
1
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Krótki opis tych mechanizmów zaprezentowano w tabeli 5.3.
Tabela 5.3. Mechanizmy transferu technologii

Sprzedaż
Licencjonowanie
Samodzielne
wdrożenie
Usługi

Sposób komercjalizacji generujący natychmiastowy dochód, stanowiący jednak jedynie
ułamek zysków możliwych przy wyborze alternatywnych strategii komercjalizacji
technologii, które dają możliwość długoterminowego przychodu.
Udzielenie praw do korzystania z technologii w zamian za część przychodów, jakie
nabywca osiąga ze sprzedaży produktów bazujących na tej technologii.
Założenie własnej firmy w celu komercjalizacji opracowanej innowacji.
Czynności świadczone na rzecz innych jednostek gospodarczych obejmujące z punktu
widzenia transferu technologii:
– usługi badawcze obejmujące badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
– ekspertyzy.

Joint Venture

Przedsięwzięcie mogące przyjąć formę przedsiębiorstwa, znajdujące się pod wspólną
kontrolą podmiotów gospodarczych w jego skład wchodzących i oparte na ich wspólnym
wkładzie kapitału.

Alians
strategiczny

Sojusz pomiędzy firmami mający na celu zapewnienie im tych samych korzyści, jak
np. osiągnięcie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku przez wszystkich partnerów
aliansu, wejście na nowy rynek czy też opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania
technologicznego. W aspekcie komercjalizacji technologii alians strategiczny dotyczy
podmiotów gospodarczych, które mają takie same potrzeby rynkowe i wspólnie zlecają
instytucji naukowej przeprowadzenie prac badawczych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [35].

Poza wyborem efektywnych mechanizmów, istotną rolę w transferze
technologii odgrywa także wypracowanie i wybór odpowiednich organizacyjnych struktur transferu, które przyczyniają się do podnoszenia skuteczności
praktycznej aplikacji opracowywanych technologii. W literaturze przedmiotu
struktura organizacyjna definiowana jest albo w odniesieniu do sposobu zespolenia poszczególnych elementów organizacji w całość z uwzględnieniem
nadrzędnego celu organizacji [36] lub też w aspekcie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi organizacji, tj. ludźmi i rzeczami oraz
między ich cechami i własnościami [37]. Definicje terminu „struktura organizacyjna” znaleźć można również m.in. u R.W. Griffina [38], który podaje, że
struktura organizacyjna to zestaw elementów konstrukcyjnych stosowanych
do ukształtowania organizacji, czy u T. Pszczołowskiego [33], według którego
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struktura organizacyjna to zbiór relacji zachodzących pomiędzy elementami
przedmiotu złożonego, nieuwzględniający jakości tych elementów. Bazując na
holistycznym podejściu do struktur organizacyjnych zaprezentowanym w pracy A. Sobczak [39], traktującej strukturę organizacyjną jako układ elementów
organizacji i więzi je łączących w zorganizowaną całość (…) skoordynowanych w celu
zapewnienia sprawnego funkcjonowania organizacji, w ramach zadania badawczego pt.: „Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej
w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań
technicznych do zastosowań gospodarczych” w Programie Strategicznym pt.:
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki”, termin „organizacyjna struktura transferu technologii” zastosowano do instytucji odpowiedzialnych za stymulowanie i realizację procesu
transferu odgrywających rolę pośredników, doradców i partnerów w procesie
przenoszenia wyników badań do zastosowań gospodarczych. Tak rozumiane
struktury transferu to zatem organizacje pośredniczące w transferze technologii ukierunkowane na usprawnienie procesu transferu technologii zwłaszcza
pomiędzy sektorem nauki a biznesem. Szczegółowe funkcje poszczególnych
struktur transferu technologii mogą różnić się między sobą, jednak ich celem
nadrzędnym jest wspomaganie procesu wdrażania innowacji do zastosowań
przemysłowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz literaturowych oraz
analiz studiów przypadku, których wyniki zaprezentowano m.in. w [3–5], wyodrębniono wśród organizacyjnych struktur transferu technologii następujące
podmioty przedstawione w tabeli 5.4.
Tabela 5.4. Rodzaje organizacyjnych struktur transferu technologii
Rodzaj struktury

Przykład struktury

Struktura wsparcia finansowego

Aniołowie biznesu
Instytucje kapitału podwyższonego ryzyka

Struktura doradcza

Agencje konsultingowe
Ośrodki szkoleniowo-doradcze

Struktura wsparcia infrastrukturalnego

Inkubatory technologiczne
Parki technologiczne

Struktura wykonawcza

Biura transferu technologii
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości

Struktura wdrażania innowacji

Spin-off

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone analizy wykazały ponadto, że na świecie najbardziej
rozpowszechnionymi strukturami wsparcia transferu technologii są: na poziomie makro – parki technologiczne, a na poziomie mikro (jednostek naukowo-badawczych) – biura (centra) transferu technologii. Każdy z krajów
posiada również swoje oryginalne rozwiązania w obszarze struktur wsparcia transferu innowacji do zastosowań gospodarczych, m.in. centra innowacji
(Niemcy), uczelniane spółki holdingowe (Szwecja) czy agencje patentowe
(Szwecja, Niemcy) [5]. Przeprowadzone badania [40] wykazały również
znacznie większą popularność i aktywność firm typu spin-off za granicą
niż w Polsce.
Modele transferu technologii i stosowane w nich mechanizmy
i struktury transferu wyników badań do praktyki gospodarczej
Transfer technologii z jednostek naukowo-badawczych do zastosowań gospodarczych jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym
i kosztochłonnym i nie wszystkie opracowywane innowacyjne rozwiązania produktowe, procesowe czy systemowe są skutecznie wdrażane do
zastosowań gospodarczych. W Europie mówi się o tzw. „europejskim paradoksie”, czyli o sytuacji, w której wysoki poziom prowadzonych badań
naukowych nie przekłada się na zdolność do rynkowej adaptacji nowych
produktów. Europejska gospodarka nadal wydaje się bazować na starych
paradygmatach, w których brakuje rynkowej orientacji prac naukowo-badawczych [41]. Pomimo faktu, że Europa jest liderem w realizacji badań podstawowych, zdolność do przenoszenia wyników tych badań do
zastosowań gospodarczych w postaci nowych technologii, produktów
czy usług, w krajach europejskich jest nadal znacznie mniejsza w porównaniu z największymi konkurentami – USA czy Japonią. Jednak także
i w tych krajach, w których polityka podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem B+R a przemysłem i wspieranie komercjalizacji wyników badań podejmowane są od wielu lat, istnieją problemy braku skuteczności wdrożeń.
W wyniku przemian społeczno-gospodarczych i reform w sektorze B+R,
przed polskimi jednostkami naukowo-badawczymi o charakterze akademickim jak i nieakademickim otworzyły się nowe możliwości w obszarze transferu technologii, jednakże nie zaowocowały one zasadniczymi zmianami
w zakresie praktycznego wykorzystania krajowych zasobów wiedzy i technologii, co podkreśla m.in. ranking Innovation Union Scoreboard 2015 [42],
według którego Polska znajduje się w grupie krajów określanych mianem
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umiarkowanych innowatorów (moderate innovators)2. Pomimo znacznej poprawy w obszarze innowacyjności gospodarki i zakwalifikowania się do
grupy umiarkowanych innowatorów Polska wciąż charakteryzuje się potencjałem innowacyjności poniżej średniej europejskiej, niskimi nakładami na
B+R i znikomymi inwestycjami venture capital, nieefektywną współpracą
pomiędzy nauką i biznesem, niską kulturą przedsiębiorczości oraz niskimi
przychodami z tytułu patentowania i licencjonowania wyników badań, co
czyni ją najgorzej rokującym krajem w grupie umiarkowanych innowatorów.
Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce ilość barier w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy nadal zdecydowanie przewyższa ilość czynników stymulujących te procesy [43–46] kwestia wskazania modeli transferu
technologii efektywnie wykorzystujących mechanizmy i struktury transferu
technologii, które z powodzeniem mogłyby być stosowane w polskich warunkach gospodarczych i przyczyniłyby się do podniesienia skuteczności
wdrożeń, wydaje się być nader istotna. W tym celu, w ramach zadania pt.:
„Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań
technicznych do zastosowań gospodarczych” w Programie Strategicznym
pt.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki” dokonano analizy 7 studiów przypadku [47, 48]. Zrealizowane prace miały na celu pokazanie dobrych praktyk z zakresu transferu wyników badań ze strategicznych jednostek badawczych do zastosowań
gospodarczych. W przeprowadzonych analizach uwzględniono formalne
i nieformalne kanały dyfuzji innowacji, jednak szczególna uwaga skupiona
została na stosowanych w tych organizacjach modelach transferu technologii
i aplikowanych w nich strukturach i mechanizmach komercjalizacji wyników
zrealizowanych prac B+R decydujących o efektywności praktycznej aplikacji
rozwiązań innowacyjnych.
Metodyka doboru próby badawczej
Jednostki wytypowane do analizy studiów przypadku [47] wybrane zostały na podstawie analizy Innovation Union Scoreboard 2015, a także światowych rankingów jednostek naukowo-badawczych obejmujących Shanghai

Przedostatnia grupa plasująca się za naśladowcami innowacji (innovation followers) i liderami
innowacji (innovation leaders), znajdująca się wyżej jedynie niż grupa nieznaczących innowatorów (modest innovators), w której to Polska zajmowała miejsce w ubiegłych latach.
2
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Ranking 2014 oraz European Research Ranking 2014. Innovation Union Scoreboard pozwolił na wyłonienie krajów przodujących pod względem innowacyjności gospodarki i znajdujących się w grupie liderów innowacji (innovation
leaders), a mianowicie – Szwecji, Finlandii i Niemiec. Analizy światowych rankingów jednostek naukowo-badawczych stanowiły również podstawę wyboru
konkretnych instytucji do analiz studiów przypadku w krajach przodujących
pod względem innowacyjności, a także pozwoliły wskazać dodatkowe kraje
przodujące pod względem jakości badań i aplikacyjności ich wyników w zastosowaniach gospodarczych. I tak, analiza Szanghajskiego Rankingu Szkół
Wyższych wykazała, że jednostki plasujące się w pierwszej dziesiątce w obszarze nauk ścisłych i technologii to głównie jednostki ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii, dlatego też w analizach uwzględniono
również przodujące jednostki naukowo-badawcze z tych krajów. Ze względu
na fakt, że ranking szanghajski nie obejmuje instytutów badawczych, autorzy
przeprowadzili również analizę Europejskiego Rankingu Badań 2013, która
pozwoliła na rozszerzenie próby badawczej o strategiczne instytuty badawcze
Finlandii, Szwecji i Holandii, które plasowały się w pierwszej dziesiątce rankingu. W rezultacie do analiz studium przypadku wytypowano następujące
jednostki naukowo-badawcze:
• Zaawansowane Centrum Badań Elektroniki i Optyki – ACREO (Szwecja),
• Narodowe Centrum Badań Technicznych – VTT (Finlandia),
• Towarzystwo Fraunhofera (Niemcy),
• Organizację Badań Stosowanych – TNO (Holandia),
• Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania),
• ETH Zurich (Szwajcaria),
• Massachusetts Institute of Technology – MIT (USA).
Wyniki analiz
Przeprowadzona analiza studiów przypadku pozwoliła na wyłonienie
trzech odmiennych modeli transferu technologii z instytucji badawczych objętych próbą badawczą do zastosowań gospodarczych, które zaprezentowano
na rys. 5.1.
Model pierwszy, stosowany m.in. w takich organizacjach jak VTT, MIT,
Uniwersytet Cambridge oraz ETH Zurich zakłada wydzielenie ze struktur
instytucji macierzystej specjalnej komórki (zazwyczaj utworzonej w formie
spółki z o.o.) ds. ochrony własności intelektualnej i jej transferu do przemysłu.
Tego typu struktury są tworzone celem odciążenia pracowników naukowych
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i przeprowadzenia wszelkich czynności administracyjnych, organizacyjnych
i prawnych związanych z komercjalizacją wyników badań. Ze względu na
fakt, iż zatrudnieni w tych komórkach pracownicy są specjalistami z zakresu
prawa, administracji i zarządzania, proces patentowania, pozyskiwania potencjalnych odbiorców i wdrażania opracowanych innowacji jest zdecydowanie
bardziej efektywny i mniej czasochłonny niż w przypadku, gdy czynności te
podejmowane są przez samych naukowców.
Model drugi, który przyjęty został m.in. w Towarzystwie Fraunhofera
i TNO jest nieco bardziej skomplikowany. W modelu tym odpowiedzialność
za ochronę własności intelektualnej i transfer wyników prac badawczych do
zastosowań gospodarczych została podzielona pomiędzy komórkę ds. transferu
technologii i organy administracyjne poszczególnych instytutów zrzeszonych
w tych organizacjach badawczych. Działalność powołanych w formie spółek
z o.o. jednostek ds. transferu technologii skoncentrowana jest na stymulowaniu i organizacji komercjalizacji wyników badań w drodze założenia firm typu
spin-off, podczas gdy władze administracyjne poszczególnych instytutów są
odpowiedzialne za organizację procesu ochrony patentowej opracowanych rozwiązań, poszukiwanie potencjalnych odbiorców i komercjalizację poprzez licencjonowanie. Taki podział odpowiedzialności sprzyja wzrostowi liczby tworzonych na bazie autorskich technologii firm typu spin-off i tym samym wzrostowi
poziomu innowacyjności i konkurencyjności instytucji macierzystych.
Model trzeci stosowany w ACREO zakłada, że proces transferu technologii do zastosowań gospodarczych realizowany jest również z wykorzystaniem
desygnowanej komórki ds. transferu technologii, jednak w tym wypadku jest
to kilka jednostek tego typu, które zajmują się komercjalizacją wyników badań w podziale na obszary badawcze, w których podejmowane są prace B+R
realizowane w ACREO.
a)

INSTYTUCJA BADAWCZA
Zrzeszone komórki
badawcze
Komórka 1

Wyniki prac
badawczych

Wyspecjalizowana
komórka ds. transferu
technologii – biuro
transferu technologii

Zamówienia i współpraca

Transfer

Przemysł
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b)
INSTYTUCJA BADAWCZA
Zrzeszone komórki
badawcze

Wyniki prac
badawczych

Komórka 1

Organy administracyjne
1. Ochrona patentowa
2. Komercjalizacja w drodze
licencjonowania i sprzedaży

Transfer

Przemysł

Wyspecjalizowana komórka
(w formie spółki z o.o.)
ds. komercjalizacji poprzez
założenie firmy spin-off
Zamówienia i współpraca

c)
INSTYTUCJA BADAWCZA
Zrzeszone komórki
badawcze
Komórka 1

Wyniki prac
badawczych

Wyspecjalizowane komórki
ds. transferu technologii
z danego obszaru
badawczego – centra
doskonałości

Transfer

Przemysł

Zamówienia i współpraca
Rys. 5.1. Modele transferu technologii: (a) VTT, MIT, Uniwersytet Cambridge, ETH Zurich, (b) Towarzystwo
Fraunhofera, TNO, (c) ACREO
Źródło: opracowanie własne.

Uwarunkowania doboru efektywnych mechanizmów
i struktur transferu technologii
Wybór odpowiednich mechanizmów i struktur transferu uzależniony
od docelowego przeznaczenia opracowywanych innowacji i uwarunkowany
czynnikami o charakterze rynkowym, legislacyjnym, organizacyjnym i ekonomicznym stanowi jeden z kluczowych etapów transferu wyników prac
naukowo-badawczych do zastosowań gospodarczych. Realizując zadanie
badawcze pt.: „Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych” w Programie
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Strategicznym pt.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, przyjęto, że dobór mechanizmów transferu technologii uwarunkowany jest rodzajem przewidzianych do urynkowienia innowacji i podjęto próby wskazania kryteriów wyboru mechanizmów
transferu dla klasyfikacji rozwiązań przyjętej w oryginalnym systemie oceny
gotowości wdrożeniowej opracowanym ITeE – PIB, tj. urządzenie, materiał,
technologia, system [49].
Przeprowadzona dodatkowa analiza, ze szczególnym uwzględnieniem
poradników komercjalizacji [50–52] i artykułów autorstwa konsultantów z zakresu komercjalizacji wyników badań i specjalistów z obszaru zarządzania
innowacjami [53, 54] wykazała jednak, że faktyczne kryteria doboru mechanizmów transferu obejmują:
–– charakter innowacji (innowacja przyrostowa i radykalna (przełomowa))
oraz
–– charakterystykę zysku oczekiwanego przez autora innowacji (zysk jednorazowy, zysk długoterminowy).
Biorąc pod uwagę kryterium charakteru przewidzianej do komercjalizacji innowacji, autorzy przeanalizowanych prac wskazują możliwość wyboru
dowolnej strategii komercjalizacji, tj. komercjalizacji z wykorzystaniem mechanizmów sprzedaży, licencji, spin-off, dla innowacji zarówno przyrostowych
jak i przełomowych, zaznaczając jednak, że mechanizmami preferowanymi
w praktyce są udzielenie licencji lub założenie firmy spin-off3. Pierwsza z zaproponowanych ścieżek urynkowienia, zdaniem specjalistów, jest opcją preferowaną dla innowacji o charakterze przyrostowym, podczas gdy dla innowacji
przełomowych to spin-off jest rozwiązaniem optymalnym.
Biorąc pod uwagę charakterystykę oczekiwanego zysku z komercjalizacji innowacji autorzy wskazują licencję jako najbardziej korzystny mechanizm urynkowienia, ponieważ zapewnia ona stały dochód gwarantowany
umową licencyjną, przy jednoczesnym niskim ryzyku rynkowym, a także
daje możliwość zwielokrotnienia strumieni dochodu poprzez udzielanie licencji kolejnym licencjobiorcom (w przypadku licencji niewyłącznych), z jednoczesnym zatrzymaniem praw własności intelektualnej. Sprzedaż (rozumiana jako sprzedaż praw własności intelektualnej) gwarantuje wysoki zysk

Sprzedaż (rozumiana jako sprzedaż praw własności intelektualnej) jest mechanizmem możliwym
zarówno dla innowacji przyrostowych i przełomowych, jednak jak wskazują dodatkowo przeanalizowane
studia przypadku, jest ona rzadko wykorzystywana, ponieważ wiąże się z utratą praw do opracowanej
innowacji.
3
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natychmiastowy, jednak jest równoznaczna z utraceniem praw własności
intelektualnej na rzecz innego podmiotu i uniemożliwia kontrolę nad sposobem, w jaki innowacja jest dalej komercjalizowana i wdrażana. Sprzedaż
jest rozwiązaniem zalecanym, w przypadku gdy rynek zdominowany jest
przez tzw. „wielkich graczy” utrudniających lub uniemożliwiających innym
wejście na rynek. Założenie firmy spin-off wiąże się z wysokim ryzykiem.
Większość spółek spin-off przynosi początkowo straty, ponieważ nastawione
są na długookresową działalność, a co za tym idzie zyski również przychodzą po pewnym okresie. Planując działalność tego typu, trzeba wziąć pod
uwagę ewentualne środki (i ich źródła), które pozwolą te straty pokryć. Założenie firmy spin-off jest więc rozwiązaniem preferowanym w przypadku,
gdy nie ma chętnych licencjobiorców, a długoterminowe korzyści wynikające z założenia własnej działalności gospodarczej przewyższają początkowe
koszty z nią związane.
Syntetyczne podsumowanie wniosków zaprezentowano w tabeli 5.5.
Tabela 5.5. Zależność pomiędzy mechanizmami komercjalizacji a kryteriami ich wyboru

Kryterium wyboru mechanizmu komercjalizacji
Charakter innowacji
Charakterystyka zysku

Innowacja przyrostowa

Mechanizm komercjalizacji
Licencja

Sprzedaż

Spin-off











Innowacja przełomowa
Zysk natychmiastowy
Zysk długoterminowy






Źródło: opracowanie własne.

W publikacjach objętych analizą nie uwzględniono „usług” jako mechanizmu transferu technologii, jednak tego typu mechanizm transferu technologii
również może być stosowany, a w przypadku rozwiązań opracowywanych
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym,
ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki, jest on bardzo często aplikowany. Umowa o świadczenie usług badawczych lub eksperckich jest umową
sprzedaży i zapewnia jednorazowy zysk otrzymywany z reguły po zakończeniu świadczenia usługi. Jednak należy zaznaczyć, że w przypadku długoterminowych usług charakterystyka oczekiwanego zysku może być inna, bowiem
zamawiający może uiścić opłatę za usługę jednorazowo lub spłacać ją ratalnie
jeszcze w trakcie trwania usługi.
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Jakkolwiek można uznać, że charakter innowacji i charakterystyka zysku stanowią kluczowe kryteria doboru mechanizmów transferu technologii,
to dobór tych mechanizmów determinowany jest również wieloma dodatkowymi czynnikami. Jak podają J.B. Powers i P.P. McDougall [55], najczęściej
wybieranymi przez jednostki naukowo-badawcze mechanizmami transferu
wyników badań są takie mechanizmy o charakterze komercyjnym jak licencjonowanie oraz zakładanie firm typu spin-off. Zdaniem M. Cervantesa
[56] decyzje o wyborze konkretnego mechanizmu transferu zależą od następujących czynników: rodzaju opracowanego rozwiązania i obszaru jego
zastosowania, charakterystyki rynku oraz misji jednostki naukowo-badawczej. M.M. Godinho i R. Mamede [57] twierdzą natomiast, że rodzaj rozwiązania i charakter wiedzy, z wykorzystaniem której zostało ono opracowane,
mają decydujący wpływ zwłaszcza na skalę tworzenia firm typu spin-off.
Jak wynika z ich obserwacji, w przypadku technologii bazujących na wiedzy skodyfikowanej4 najbardziej prawdopodobnym mechanizmem transferu
jest licencjonowanie, podczas gdy rozwiązania bazujące na wiedzy ukrytej5 są znacznie częściej wnoszone aportem do przedsięwzięć typu spin-off.
M.R. Meigounpoory i B. Ahmadi [58] wymieniają następujące dodatkowe
czynniki wpływające na wybór mechanizmu transferu technologii do zastosowań gospodarczych:
• czynniki wewnętrzne:
− zasoby i struktura organizacji, strategia zarządzania organizacją,
− doświadczenie w komercjalizacji wyników prac badawczych,
− wdrożona polityka współpracy z przemysłem i komercjalizacji badań,
− czynniki psychologiczne
• czynniki zewnętrzne:
− zapotrzebowanie rynku,
− rządowa polityka wspierania działań ukierunkowanych na transfer
technologii,
• czynniki technologiczne:
− poziom dojrzałości wdrożeniowej,
− poziom zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

Wiedza formalna i faktyczna dająca przedstawić się w postaci konkretnych form zapisu, tj. znaków, słów, liczb i symboli [2].
5
Wiedza nieformalna ściśle połączona z cechami intelektualnymi, mentalnymi i poznawczymi
każdego człowieka [2].
4
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Te czynniki decydują o popularności stosowania poszczególnych mechanizmów transferu technologii.
Bariery skutecznej aplikacji wybranych
mechanizmów i struktur transferu technologii
Transfer technologii jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym
i kosztochłonnym, bowiem polega on na wykreowaniu systemu relacji pomiędzy dwiema sferami, które wciąż często funkcjonują w oderwaniu od
siebie, a mianowicie pomiędzy nauką i gospodarką [59]. Transfer technologii to proces przenoszenia wiedzy i jej rezultatów pomiędzy organizacjami, w którym istotną rolę odgrywa nie tylko transferowana technologia,
ale również jakość interakcji zachodzących pomiędzy „dawcą” i „biorcą”
i umiejętności tych podmiotów do wzajemnego uczenia się [60]. Skuteczność transferu technologii zależy zatem nie tylko od czynników ekonomicznych (opłacalność, wysokość nakładów finansowych), czynników natury
technicznej (m.in. poziom innowacyjności opracowywanego rozwiązania,
charakter aplikacyjny (produkt masowy, małoseryjny, jednostkowy), poziom
kompleksowości, multiplikowalności i możliwość kastomizacji), ale także od
wielu czynników natury ludzkiej zarówno w wymiarze socjologicznym, jak
i psychologicznym (m.in. poziom organizacji pracy i skuteczność zarządzania, poziom wykwalifikowania kadry, czy zdolności interpersonalne).
Jak wykazały analizy studiów przypadku przeprowadzone w ramach
zadania badawczego pt.: „Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy
interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu
innowacyjnych rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych”
w Programie Strategicznym pt.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, najbardziej popularnymi na świecie mechanizmami komercjalizacji innowacji są licencjonowanie i samodzielne wdrożenie w formie spółki spin-off, jednak jak wynika
z doświadczenia polskich jednostek naukowo-badawczych, w tym także
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, te dwa mechanizmy są znacznie
rzadziej stosowane niż mechanizmy sprzedaży czy nawet świadczenia usług
badawczych i eksperckich. Niskiej aplikacji takich mechanizmów transferu
jak licencje lub samodzielne wdrożenie poprzez założenie firmy spin-off
należy upatrywać w istnieniu w Polsce wielu barier o charakterze systemowym, finansowym i kulturowym. Ze względu na fakt, że licencjonowanie wciąż jest w Polsce mechanizmem stosunkowo nowym, znalezienie
odpowiedniego licencjobiorcy może być skomplikowane, bowiem podmioty
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gospodarcze są częściej zainteresowane jednorazowym zainwestowaniem
w rozwiązanie innowacyjne i jego zakupem, który umożliwia im swobodne
korzystanie z przedmiotu umowy na różnych polach eksploatacji, a nawet
jego kopiowanie i dalsze wdrażanie. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu licencji na wyniki badań, należy pamiętać, że umowy licencyjne są
zazwyczaj bardzo skomplikowane, a ze względu na fakt, że dają one licencjobiorcy możliwość użytkowania rozwiązania tylko na określonym polu
eksploatacyjnym i w określonym czasie, licencjodawca zmuszony jest stale
monitorować, czy zapisy umowy są przestrzegane, czy licencjobiorca np.
bezprawnie nie udziela sublicencji kolejnym podmiotom lub czy opłaty licencyjne są płacone na czas. Ponadto służby prawne wciąż pozostają nieskuteczne w przypadku zaistnienia sporów wynikających z naruszenia zapisów
umów licencyjnych. Dodatkowo umowy licencyjne generują licencjodawcy
przychód, który częstokroć jest znacznie niższy niż zysk wygenerowany
przez licencjobiorcę w wyniku wdrożenia u siebie innowacji. Z wymienionych względów, to umowy sprzedaży materialnych rezultatów Programu
Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności
w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008” czy Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki” w postaci unikatowych maszyn, urządzeń i aparatury
badawczo-testowej, okazały się preferowane, ponieważ ich zawarcie wiąże się ze zdecydowanie najmniejszym ryzykiem, a także jest mniej czasoi kosztochłonne.
W przypadku samodzielnego wdrożenia w drodze założenia firmy
spin-off podstawową barierę zastosowania tego mechanizmu transferu stanowią takie czynniki jak ryzyko i stopa zwrotu nakładów na wdrożenie.
Utworzenie nowej firmy w celu wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek niesie za sobą wysokie koszty,
a analiza dochodowości i kapitałochłonności przedsięwzięcia jest czasochłonna i jednocześnie krótkoterminowa, ponieważ uwzględnia ona bieżącą sytuację na rynku i szybko się dezaktualizuje. Dodatkowo wniesienie
aportu do firmy spin-off wiąże się z bardzo wysokimi obciążeniami podatkowymi własności intelektualnej stanowiącej wkład do spółki – przed
uzyskaniem dochodu. Wniesienie aportem wkładów do spółki obejmującej
aportowane udziały powiększające kapitał zakładowy, niezależnie od rodzaju wnoszonego wkładu, powoduje powstanie obowiązku podatkowego
po stronie podmiotu wnoszącego aport. W przypadku wniesienia do spółki
kapitałowej wkładu w postaci aportu innego niż przedsiębiorstwo lub jego
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zorganizowana część, na przykład środka trwałego w postaci prototypu
produktu, którego komercjalizację podejmie tworzona spółka lub wartości
niematerialnych i prawnych np. w postaci wyników prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych, powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów,
od którego należy odprowadzić podatek CIT. Ponadto wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki stanowi świadczenie usług i podlega
opodatkowaniu VAT. Aport towaru, czyli np. prototypu, eksperymentalnej
linii produkcyjnej, spełnia definicję dostawy towaru („przeniesienie prawa
do rozporządzania towarami jako właściciel”). Aport wartości niematerialnych (np. autorskich praw majątkowych, licencji), spełnia definicję usługi
(„każde świadczenie […], które nie stanowi dostawy towarów”) zawartych
w ustawie o podatku VAT. Oznacza to zatem, że aportowana do spin-offa
własność intelektualna po wejściu do spółki stanowi część jej majątku, za
wniesienie której należą się udziały w spółce. Te z kolei postrzegane są
jako przychody podmiotu wnoszącego, od których należy zapłacić podatek. Ponadto wybór tego mechanizmu związany jest również z trudnością
w pozyskaniu partnerów przemysłowych do współfinansowania i wspólnej realizacji przedsięwzięcia oraz koniecznością znacznego zaangażowania
pracowników badawczych w działania spin-offu.
Aplikacja mechanizmów i struktur transferu technologii
w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
Analiza praktyk z zakresu aplikacji mechanizmów i struktur transferu technologii w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB przeprowadzona została na
przykładzie wdrożeń w ramach Programu Strategicznego pt.: „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”
realizowanego przez ITeE – PIB w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie 2010–2015. W zadaniu badawczym pt.: „Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do
zastosowań gospodarczych” dokonano analizy bazy wdrożeń rezultatów
przedmiotowego Programu Strategicznego, a także przeprowadzono analizę
finansową tych wdrożeń ukierunkowaną na zbadanie przychodów dla różnych
mechanizmów transferu stosowanych w ramach Programu. Wyniki analizy
bazy wdrożeń, w podziale na grupy problemowe Programu zaprezentowano
na rys. 5.2.
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Mechanizmy transferu rezultatów PS ogółem w okresie 01.2010–12.2014
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Legenda:
Grupa I: Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań
Grupa II: Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów technicznych
Grupa III: Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne
Grupa IV: Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
Grupa V: Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych
Rys. 5.2. Mechanizmy transferu wyników Programu Strategicznego pt.: „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”
Źródło: opracowanie własne.

Łącznie w Programie Strategicznym podpisano 525 umów transferu wyników prac B+R do zastosowań gospodarczych6. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, najczęściej stosowanym w przypadku rezultatów Programu
Strategicznego mechanizmem transferu były usługi (328 umów), a wysoki
poziom aplikowania tego mechanizmu wynika ze specyfiki rozwiązań opracowywanych w ramach przedmiotowego programu badawczego. Kolejnym
skutecznym mechanizmem często stosowanym w odniesieniu do rozwiązań
produktowych Programu Strategicznego okazała się sprzedaż (195) rozumiana
nie jako sprzedaż praw własności intelektualnej wiążąca się z przeniesieniem

6

Stan na czerwiec 2015.
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tych praw na biorcę, lecz sprzedaż konkretnych rozwiązań materialnych. Pomimo zawarcia kilku umów licencyjnych i podjęcia kroków w celu utworzenia firmy spin-off te mechanizmy w ITeE – PIB nie zostały zastosowane, co jest
rezultatem przedstawionych barier na drodze komercjalizacji wyników badań
z zastosowaniem tych ścieżek transferu innowacji do praktyki gospodarczej.
Umowy o świadczenie usług dotyczyły zarówno świadczenia usług eksperckich, jak i badawczych. Usługi eksperckie świadczone były z wykorzystaniem
kompleksowego systemu oceny rozwiązań pozwalającego określić gotowość
wdrożeniową, a także poziom innowacyjny i potencjał komercyjny innowacji.
Usługi badawcze prowadzone były z wykorzystaniem oryginalnych urządzeń
i aparatury badawczej opracowanej w Programie Strategicznym i świadczone
były w takich obszarach jak: osadzanie powłok o różnym składzie na różnych
elementach i urządzeniach, ocena właściwości fizykochemicznych różnych cieczy eksploatacyjnych, ocena technologiczna central wentylacyjnych z odzyskiem
ciepła (rekuperatorów) czy wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych.
W przypadku produktów Programu Strategicznego efektywna okazała
się również sprzedaż, jednak nie rozumiana jako sprzedaż praw własności
intelektualnej, lecz jako sprzedaż konkretnych rozwiązań materialnych. Mechanizm ten jest w Instytucie najczęściej stosowany w odniesieniu do oryginalnych i unikatowych urządzeń i aparatury badawczo-analitycznej, których
przyłączenie do przemysłowych linii technologicznych znacznie usprawnia
procesy produkcyjne w firmach i pozwala zweryfikować jakość wytwarzanych
produktów w środowisku przemysłowym.
Dodatkowym aspektem przeprowadzonej analizy było również zbadanie przychodów dla różnych mechanizmów transferu stosowanych w ramach
przedmiotowego Programu Strategicznego. Analizy te wykazały, że pomimo
że to usługi były najczęściej aplikowanym mechanizmem transferu, to przychody związane z aplikacją tego mechanizmu transferu stanowią ok. 28%
całego przychodu w ramach Programu Strategicznego. Najwyższy przychód
odnotowano dla umów sprzedaży, które stanowiły w przybliżeniu 71% przychodu wynikającego z urynkowienia produktów przedmiotowego Programu
Strategicznego. Wynika to z faktu, że przedmiotem sprzedaży były w szczególności specjalistyczne, wysoce innowacyjne i oryginalne urządzenia analityczne, których wartość zdecydowanie przewyższa wartość usług badawczych.
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Przeprowadzone w ramach zadania badawczego pt.: „Mechanizmy
i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do
zastosowań gospodarczych” analizy literaturowe oraz badania empiryczne
wykazały, że kluczową rolę w procesie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki odgrywa stosowanie odpowiednich mechanizmów
i struktur transferu wyników prac badawczych do zastosowań gospodarczych
dostosowanych do warunków środowiskowych kraju i regionu. Istnienie efektywnie funkcjonujących mechanizmów urynkowienia innowacji oraz struktur
wspomagających transfer technologii stanowi warunek konieczny do praktycznego wdrażania wyników prac badawczych w gospodarce. Różnorodność
funkcjonujących na świecie mechanizmów i struktur transferu wynika z faktu stałego poszukiwania najlepszych rozwiązań na rzecz upowszechniania
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, systemowych i organizacyjnych
prowadzących do zwiększania konkurencyjności gospodarki.
Przeprowadzona analiza studiów przypadku wykazała, że komercjalizacja
wyników badań w jednostkach objętych analizą stanowi jeden ze strategicznych
obszarów ich działalności. W celu zwiększenia efektywności wdrożeń rozwiązań opracowywanych w instytucjach objętych próbą badawczą wprowadzone
zostały procedury transferu technologii, a także utworzone zostały specjalne
struktury ds. transferu – biura transferu technologii, które wspierają naukowców w komercjalizacji wyników ich prac badawczych poprzez oferowanie usług
doradczych z zakresu transferu wyników prac badawczych do zastosowań gospodarczych, jednak przede wszystkim stanowią struktury wykonawcze w procesie transferu. Ich aktywne uczestnictwo w procesie komercjalizacji innowacji
polega na ocenianiu możliwości urynkowienia opracowywanych innowacji,
poszukiwaniu potencjalnych klientów, przygotowywaniu procedur ochrony
praw własności intelektualnej i opracowywaniu odpowiednich umów transferu
(zwłaszcza licencjonowania) oraz przygotowaniu biznesplanów w przypadku
tworzenia firm typu spin-off. Wprowadzone procedury transferu technologii
definiują zakres działań podejmowanych w procesie transferu zarówno przez
autorów innowacji, jak i pracowników biur transferu.
Przeprowadzone analizy studium przypadku wykazały ponadto, że najczęściej wybieranymi mechanizmami komercjalizacji w krajach o najwyższym
poziomie innowacyjności są licencjonowanie i założenie firmy typu spin-off,
co wynikać może z wysoce promowanej i rozwiniętej kultury przedsiębiorczości i chęci zapewnienia długoterminowego dostępu do dodatkowych
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środków finansowych, które mogą w następnej kolejności zostać wykorzystane w rozwoju infrastruktury badawczej i technicznej instytucji naukowo-badawczych. Dodatkowo, przeprowadzona analiza studiów przypadku pozwala wnioskować, że w pewnym stopniu istnieje również zależność pomiędzy
mechanizmem transferu a dziedziną nauki, którą reprezentuje innowacja,
bowiem w przypadku biotechnologii i technologii medycznych najczęstszym
mechanizmem transferu jest spin-off, podczas gdy w przypadku technologii
informatycznych, w jednostkach objętych próbą badawczą, to licencjonowanie
jest mechanizmem preferowanym.
W wyniku przemian społeczno-gospodarczych i reform w sektorze B+R
przed polskimi jednostkami naukowo-badawczymi otworzyły się nowe możliwości transferu opracowywanych innowacji do zastosowań przemysłowych,
wiążące się z potrzebą wskazania w obszarze komercjalizacji innowacji rozwiązań organizacyjnych i strukturalnych, które z powodzeniem mogłyby być
stosowane w polskich warunkach gospodarczych. Ze względu na specyficzne uwarunkowania funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce natury prawnej, ekonomicznej i systemowej, a także swoistą niechęć naukowców
do komercjalizowania wyników prac badawczych oraz niski poziom kultury
przedsiębiorczości w środowisku naukowym i brak porozumienia pomiędzy
sektorem B+R a biznesem, w Polsce wciąż takie mechanizmy transferu jak
licencjonowanie czy założenie firmy spin-off nie są powszechnie stosowane. Ma to miejsce przede wszystkim w przypadku instytutów badawczych,
w odniesieniu do mechanizmu spin-off, którego zastosowanie, uwzględniając
specyficzne uwarunkowania polskich instytutów badawczych oraz stosowane
w nich rozwiązania z zakresu struktur organizacyjnych transferu technologii
znacznie odbiegające od działań realizowanych zarówno na uczelniach, jak
i w przedsiębiorstwach, a także wynikające stąd problemy natury systemowej,
kadrowej, finansowej i świadomościowo-kulturowej, pozostaje niezwykle problematyczne. Sytuacja taka istnieje zwłaszcza w odniesieniu do samodzielnego
wdrażania wyników prowadzonych badań w formie spółek spin-off tworzonych przez indywidualnych pracowników w celu komercjalizacji konkretnych
rezultatów materialnych lub know-how, które wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi i kadrowymi. W związku z tym zasadne wydaje się
zarekomendowanie, a także zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi,
których studenci, absolwenci lub pracownicy mogliby czynnie uczestniczyć
w tego typu przedsięwzięciach. Dodatkowo, w przypadku instytutów badawczych, wskazane również jest tworzenie spółek celowych, których działalność
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mogłaby przyczynić się do zwiększenia efektywności wdrożeń innowacji
opracowywanych w instytutach badawczych.
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6

Planowanie i zarządzanie
projektowaniem, wytwarzaniem
i badaniami rozwiązań prototypowych
Prototypowanie urządzeń technicznych jest działalnością wymagającą metodycznego podejścia zapewniającego uzyskanie planowanych celów w czasie
przewidzianym na realizację przedsięwzięcia z zachowaniem rygorów technicznych, jakościowych, finansowych i organizacyjnych. Proces ten jest szczególnie trudny w przypadku projektowania urządzeń, które w dotychczasowym stanie techniki nie posiadają odpowiedników lub wcześniejszych wersji
rozwojowych. Zagadnienie staje się jeszcze bardziej złożone, jeżeli obiekt stanowiący rezultat prac projektowych jest rozwiązaniem unikatowym, charakteryzującym się wysokim stopniem innowacyjności, występującym jedynie
w formie pojedynczego prototypu. Każde takie przedsięwzięcie o indywidualnym, unikatowym charakterze, ukierunkowane na opracowanie nowego zaawansowanego technicznie urządzenia, ze względu na wysoki stopień ryzyka
musi być precyzyjnie zdefiniowane i zaplanowane, właściwie realizowane oraz
wnikliwie kontrolowane i przebadane przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów.
Personalizacja rozumiana jako dostosowywanie masowo oferowanych
produktów lub usług do potrzeb indywidualnych nabywców (mass customisation) to trend nasilający się od późnych lat 90. XX wieku połączony z zauważalną zmianą strategii działania producentów i użytkowników urządzeń technicznych. W dziedzinie produkcji unikatowej liczba produktów wytwarzanych
na indywidualne zamówienie stale wzrasta. Dotyczy to głównie urządzeń jednostkowych z obszaru wysokich technologii. Wśród zaawansowanych prototypów wytwarzanych jednostkowo do celów użytkowych najczęściej znajduje
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się unikatowa aparatura badawcza, testowa i certyfikująca, specjalne systemy technologiczne o zastosowaniach naukowych i badawczo-rozwojowych,
rozwiązania dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Niemniej jednak coraz
częściej indywidualnie wytwarzane są także popularne produkty użytkowe.
Osiągnięty poziom metod wytwarzania i projektowania urządzeń technicznych umożliwia szybkie opracowanie i wyprodukowanie w pełni funkcjonalnego prototypu urządzenia jednostkowego. Nie oznacza to jednak
automatycznego uzyskania produktu o wymaganych parametrach, trwałego, funkcjonalnego i spełniającego oczekiwania klienta. Istotną trudnością
w prototypowaniu rozwiązania jest zagwarantowanie wysokiej jakości rezultatu prowadzonych prac. Zwiększenie efektywności procesu prototypowania
wymaga stosowania metodyki badań prototypów wykorzystującej zasoby
wiedzy zgromadzone w bazie danych dotychczasowych „historycznych”
problemów konstrukcyjnych, badawczych, uruchomieniowych i wdrożeniowych.
Historia badań prototypu jest ściśle związana z historią wynalazków,
rozwojem nauki i techniki. Prehistoryczne, starożytne i antyczne urządzenia budowane przez człowieka zawsze były prototypami. Wiązało się to
z ograniczonym dostępem do zasobów wiedzy oraz prymitywnymi metodami produkcji, które uniemożliwiały dokładne powielanie i wytwarzanie
w sposób powtarzalny [1]. Pierwsze maszyny wymyślano i budowano na
potrzeby konkretnej aplikacji, dla osiągnięcia ściśle użytkowego celu, nie
rozważając praktycznej możliwości seryjnego rozpowszechniania rozwiązań.
Umiejętność budowy maszyn wzbogacana była doświadczeniami wynikającymi z problemów rozwiązanych podczas budowy kolejnych egzemplarzy. Wnioski z przeprowadzonych obserwacji stosowano bezpośrednio do
poprawy działającego urządzenia lub pośrednio stanowiły one informacje
wykorzystane w budowie kolejnego użytkowego rozwiązania. Ze względów
kulturowych i ekonomicznych doświadczenia te nie stanowiły formalnego,
skodyfikowanego przekazu, ale często były skrzętnie strzeżoną tajemnicą
doświadczonego rzemieślnika.
Wraz z rozwojem cywilizacji, dzięki udoskonaleniu technologii wytwarzania, prototyp przestał być kojarzony z każdym nowym egzemplarzem wykonanego urządzenia. Rozwój nowoczesnych technik produkcji, rewolucja
przemysłowa oraz zmiana organizacji procesu wytwórczego umożliwiły produkcję części maszyn oraz gotowych urządzeń w sposób powtarzalny, gwarantujący stabilność parametrów funkcjonalnych rozwiązania.
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Wykorzystanie wyników badań prototypu oddziałuje zarówno na
procesy doskonalenia konstrukcji urządzania, metody wytwarzania oraz
naukowe wyjaśnienie zarejestrowanych zjawisk i problemów. Od początku cywilizacji technicznej badania prototypu były elementem stymulującym rozwój badań naukowych i ważnym narzędziem w osiąganiu postępu
w budowie maszyn i urządzeń. W procesie prototypowania zawsze, niezależnie od epoki, występuje relacja sprzężenia zwrotnego. Jest to relacja,
w której napotkane trudności i problemy natury technicznej są bezpośrednią przyczyną podjęcia badań naukowych, zaś wyniki badań umożliwiają
wyjaśnienie zarejestrowanych zjawisk i wprowadzenie koniecznych udoskonaleń konstrukcyjnych.
Obecnie budowa maszyn i urządzeń technicznych w wyniku wielowiekowego procesu ewolucji poznawczej i technologicznej osiągnęła nową jakość.
Jakość ta polega na efektywnym projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu
prototypów urządzeń jednostkowych w sposób ekonomicznie uzasadniony,
z zachowaniem najwyższych wymagań, formułowanych dotychczas tylko
w produkcji seryjnej [2, 3].
Od rozwiązań indywidualnych, budowanych w minionych wiekach,
których unikatowość wynikała z niedoskonałych metod produkcji i ograniczonego popytu, poprzez rewolucję przemysłową wieku XIX oraz produkcję
seryjną i masową zainicjowaną na początku XX wieku, dzięki osiągniętemu
postępowi technicznemu uzyskano możliwości budowy unikatowych, użytkowych prototypów opracowywanych jednostkowo na indywidualne zamówienie. Jest to doniosła zmiana cywilizacyjna, ponieważ pierwsze maszyny
były prototypami ze względów technologicznych i społecznych, zaś obecne
prototypy urządzeń jednostkowych to maszyny celowo zindywidualizowane
dzięki osiągniętym możliwościom technicznym. Współczesny prototyp może
być pełnowartościowym produktem skutecznie zaspokajającym indywidualne potrzeby użytkownika, opracowywanym i wytwarzanym w jednostkowej
skali produkcji. Zagadnienia badawcze takich prototypów stanowiły przedmiot zadania badawczego „Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów, jednostkowych i unikatowych
obiektów technicznych i procesów technologicznych oraz serii próbnych”
w ramach Programu Strategicznego pt. „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu w latach 2010–2015.
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Uwarunkowania techniczno-organizacyjne budowy prototypów
Opracowanie prototypu angażuje wielokrotnie większe środki techniczne i finansowe przypadające na jednostkę produktu niż produkcja seryjna.
Jednocześnie czas realizacji pojedynczego urządzenia łącznie z etapem
badań i weryfikacji musi być o wiele krótszy niż uruchomienie produkcji
seryjnej, co w znacznym stopniu podnosi poziom trudności związany z realizacją takiego przedsięwzięcia [4]. Ze względu na zwiększone ryzyko nieprzewidzianych trudności, proces organizacyjny dotyczący zaprojektowania,
wytworzenia i zbadania prototypowego urządzenia o wysokim stopniu innowacyjności powinien charakteryzować się elastycznością oraz podatnością na zmiany organizacyjne [5]. Z drugiej strony, w przypadku realizacji
wielu projektów urządzeń prototypowych, zarządzanie elastycznymi procesami o zmiennych i trudnych do przewidzenia żądaniach jest zadaniem
skomplikowanym. Problemy wiążą się z koniecznością dynamicznej alokacji
przypisanych zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych po to, aby
w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnej koncentracji sił i środków w celu dotrzymania zaplanowanego terminu ukończenia prac. Dokonywane przesunięcia nie mogą jednak zakłócać prac innych realizowanych
jednocześnie projektów. W przedstawionym ujęciu proces prototypowania
jest rozumiany jako zespół działań, realizowanych od poszukiwania rozwiązania problemu i opracowania koncepcji, aż do wykonania urządzenia
i przeprowadzenia niezbędnych badań prototypu, umożliwiających weryfikację rozwiązania i wprowadzenie sprzężenia zwrotnego w procesie jego
modyfikacji i ulepszeń.
W procesie powstawania nowego wyrobu mogą wystąpić dwa podstawowe rodzaje błędów projektowych: błędy specyfikacji oraz błędy egzemplifikacji. Błąd specyfikacji polega na niewłaściwym przekształceniu
potrzeb klienta na zakładaną funkcjonalność rozwiązania. Błąd egzemplifikacji jest związany z błędną interpretacją funkcjonalności. Zabezpieczeniem przed popełnieniem błędów jest weryfikacja i walidacja specyfikacji
oraz egzemplifikacji w ramach badań prototypu. Weryfikacja umożliwia
sformułowanie odpowiedzi na pytanie: „czy prototyp zbudowano dobrze?”
– tzn. zgodnie ze specyfikacją. Walidacja umożliwia sformułowanie odpowiedzi na pytanie: „czy zbudowano dobry prototyp?” – tzn. spełniający
wymagania klienta.
Cechą charakterystyczną badania prototypów urządzeń jednostkowych jest wprowadzanie działań naprawczych bezpośrednio w egzemplarzu przeznaczonym do eksploatacji lub już eksploatowanym przez klienta.
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Jeżeli w eksploatacji urządzeń seryjnych zostaną ujawnione usterki lub inne
niesprawności, uruchamiane zostają działania naprawcze i korygujące oraz
serwisowe, ale nie oddziaływają one na wykonane uprzednio prototypy. Naprawy dotyczą egzemplarzy znajdujących się u klienta i są przeprowadzane
w ramach akcji serwisowej. Działania korygujące dotyczą poprawek, jakie należy wprowadzić w produkcie lub procesie wytarzania, aby uniknąć zidentyfikowanych dysfunkcji wyrobu w kolejnych egzemplarzach przewidzianych
do produkcji. W produktach seryjnych działania naprawcze i korygujące nie
odnoszą się do wyprodukowanych prototypów, ponieważ proces prototypowania, z punktu widzenia organizacji produkcji został zakończony. W obu
przypadkach urządzeń seryjnych i jednostkowych, zastosowanie bazy wiedzy
zasilanej informacjami pozyskanymi w badaniach i eksploatacji wspomaga
proces prototypowania. W przypadku urządzeń jednostkowych pozyskane
informacje zostaną wykorzystane w projektowaniu, wytwarzaniu i badaniu
kolejnych unikatowych urządzeń wykonywanych na zamówienie w jednym
egzemplarzu [6, 7]. Dla urządzeń seryjnych zarejestrowane informacje umożliwią skuteczniejsze uruchomienie kolejnych generacji nowego wyrobu w ramach typoszeregu maszyn i urządzeń stanowiących wyspecjalizowany obszar
działania producenta.
Ścieżki badania i ewaluacji w obydwu grupach są odmienne i wynikają
z odmiennej organizacji prac i zakresu badań (rys. 6.1).
W badaniach urządzeń jednostkowych prototyp po zakończeniu prac badawczych wykonywanych przez producenta zostaje przekazany użytkownikowi z pełną świadomością, że badania nie zostały jeszcze zakończone. Dysponując jedynym egzemplarzem urządzenia, nie ma możliwości wykonania
pełnych badań, które mogłyby doprowadzić np. do zniszczenia urządzenia.
Ten przypadek badań, z reguły będący następstwem czynności wykonywanych przez użytkownika, jest wpisany w rzeczywisty proces eksploatacji po
przekazaniu urządzenia do klienta.
Użytkownik, wykorzystując urządzenie w swojej działalności, jednocześnie przeprowadza w sposób aktywny finalne badania eksploatacyjne w warunkach rzeczywistych, zachowując bezpośredni kontakt z producentem.
W urządzeniach seryjnych występuje domniemanie, że produkt jest pozbawiony wad, a badania eksploatacyjne zostały w pełnym zakresie wykonane przed uruchomieniem produkcji i sprzedaży. Klient nie uczestniczy
aktywnie w badaniach eksploatacyjnych po zakupie maszyny lub urządzenia. W przypadku awarii kontakty użytkownika ograniczają się do służb
serwisowych.
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Rys. 6.1. Schemat badania prototypów urządzeń jednostkowych i urządzeń seryjnych
Źródło: opracowanie własne.
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W praktyce można rozróżnić dwa skrajne podejścia do problemu badań
i weryfikacji. Przyczynami zróżnicowania są względy czasowe i finansowe.
Pierwsza grupa producentów projektuje i wykonuje swój produkt, bazując
jedynie na doświadczeniu, wierząc, że rozwiązanie będzie funkcjonalne i niezawodne. Zakładają, że jeśli powstaną usterki, będą one elementem „chorób
wieku dziecięcego”, które zostaną usunięte w ramach akcji serwisowych. Drugi, przeciwległy biegun stanowią projekty, w których badania i weryfikacja
rozwoju produktu jest jednym z podstawowych warunków umowy zawieranej
pomiędzy stronami. Często zleceniodawca wprowadza dodatkowe zastrzeżenie o konieczności wykonania badań w obecności przedstawicieli klienta lub
we wskazanej przez niego jednostce niezależnej.
Badania i weryfikacja unikatowych urządzeń prototypowych są uporządkowanym w czasie zbiorem zadań, operacji i procedur wykonywanych na określonych stanowiskach badawczych przez przydzielonych pracowników, z wykorzystaniem niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej w niezbędnym przedziale
czasu (rys. 6.2). Każdy rozważany problem badawczy wymaga przekształcenia
w system zadań operacyjnych i określenia ich parametrów oraz koniecznych zasobów. Przedmiotem wspomagania są projekty rozumiane jako trwające w czasie przedsięwzięcia mające na celu wytworzenie niepowtarzalnego produktu.
Projekty mogą składać się z podzbiorów zadań, które również mogą być
zdekomponowane jako podzbiory podzadań itd. Wspomaganie prototypowania wymaga zastosowania systemu zarządzania uwzględniającego dynamikę i zmienność parametrów produkcji jednostkowej, zachowującego cechy
rozwiązania o prostej strukturze i dużym potencjale aplikacyjnym w małych
i średnich przedsiębiorstwach proinnowacyjnych. Zasadniczym aspektem
wspomagania jest terminowość realizacji projektów.
Istotą systemu wspomagania jest jego rozproszony charakter polegający
na indywidualnej obsłudze każdego procesu. Integracja wspomagania projektowania, wytwarzania i badania w ramach systemu wspomagania prototypowania dokonywana jest poprzez wspólną pulę zasobów oraz identyfikację
i obsługę zdarzeń zależnych.
Wspomaganie prototypowania oparte na wiedzy i informacji jest szczególnie ważne na etapie podejmowania decyzji o rodzaju badań i doborze testów
weryfikacyjnych. Proces ten znacząco zyskuje na efektywności w przypadku
zastosowania specjalnych narzędzi informatycznych bazujących na danych historycznych pochodzących ze zgromadzonych doświadczeń. Komputerowe
wspomaganie korzystania z zasobów wiedzy wymaga opracowania właściwych procedur sformalizowanego zasilania informacyjnego systemu poprzez
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przetworzenie zgromadzonych danych w skuteczne wykorzystanie, zwiększające zastosowanie wiedzy jawnej i niejawnej oraz deklaratywnej, proceduralnej
i metawiedzy. Badania prototypów powinny dostarczyć syntetycznej wiedzy
apriorycznej umożliwiającej wnioskowanie predykcyjne o właściwościach eksploatacyjnych rozwiązań prototypowych.
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Rys. 6.2. Schemat połączenia modułów w zintegrowany system wspomagania prototypowania
Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyka systemu badań prototypów
Skuteczne planowanie i zarządzanie projektowaniem, wytwarzaniem
i badaniami rozwiązań prototypowych może być realizowane w przypadku
stosowania odpowiedniego systemu badań prototypów [8]. Funkcjonowanie
systemu jest związane z opracowaniem metodyki zapewniającej sekwencyjną weryfikację prototypu z możliwością wykorzystania bazy danych i bazy
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wiedzy w planowaniu i analizie wyników badań symulacyjnych i doświadczalnych. Badania prototypów są stosowane na wszystkich etapach życia produktu począwszy od założeń, projektowania, wytwarzania aż do eksploatacji
zakończonej utylizacją i recyclingiem [9, 10, 11]. Pozyskane i przetworzone
informacje z badań stanowią merytoryczne wsparcie działań decyzyjnych
i organizacyjnych na każdym etapie procesu prototypowania. Archiwizacja
wyników badań jest działaniem wspomagającym tworzenie nowej wiedzy
o rozwiązaniach prototypowych, zgromadzonej we wspólnej bazie dostępnej
dla projektantów. Systematyczne uzupełnianie informacji w systemie ekspertowym pozwala na wykorzystanie wcześniejszych doświadczeń w projektowaniu nowych wyrobów.
W systemie oceny prototypów funkcjonują dwie pętle sprzężenia zwrotnego (rys. 6.3). Pierwsza, tzw. „mała”, zapewnia funkcjonowanie obiegu dotyczącego rozwoju produktu. Druga, tzw. „duża”, zapewnia rozwój systemu
badań.
Wygenerowana nowa
tematyka badawcza

System
ekspertowy
Prototyp

Rezultaty prac
badawczych

Projektowanie

Wytwarzanie

Produkcja jednostkowa
Produkcja małoseryjna

Badania
prototypów

Wyniki badań
prototypów

Rys. 6.3. Mała i duża pętla sprzężenia zwrotnego w systemie badań prototypów
Źródło: opracowanie własne.

Mała pętla sprzężenia zwrotnego integruje działania w obszarze projektowania wytwarzania i badań prototypów. Wyniki badań prototypów stanowią
informację zwrotną, która zasilając bazę systemu ekspertowego, jest jednocześnie materiałem wykorzystywanym przez zespół projektantów pracujących
nad nowym wyrobem (duża pętla). Gromadzenie informacji, które w wyniku
badań prototypu zostały zarejestrowane w bazie danych oraz przetwarzane
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w ramach pracy system ekspertowego, stanowi cenne źródło wiadomości
na temat rozwiązań podobnych lub zbliżonych problemów konstrukcyjnych i badawczych. Ważne jest systematyczne zasilanie danymi dotyczącymi
wszystkich zmian konstrukcyjnych, jak i podejmowanych skutecznych działań
korygujących. W ramach małej pętli sprzężenia zwrotnego występuje także
zasilanie systemu ekspertowego informacjami dotyczącymi metod badania
urządzeń, ich skuteczności oraz problemów występujących w konkretnych
aplikacjach dotyczących badania urządzeń prototypowych. Duża pętla sprzężenia zwrotnego integruje działania w obszarze pomiędzy pracami badawczymi i ich rezultatami, a rezultatami badań prototypów. W tym przypadku
informacje zawarte w systemie ekspertowym wspomagają generowanie nowej
tematyki badawczej. Problemy zidentyfikowane na etapie badania prototypów
lub ich wytwarzania mogą stanowić nierozwiązane dotychczas zagadnienia,
które dzięki przeprowadzonemu rozpoznaniu są usystematyzowane i przygotowane jako tematyka kolejnych prac badawczych i rozwojowych.
Koncepcja metodyki jest zgodna z metodami badań urządzeń, wykorzystującymi techniki symulacyjne, analizę oraz weryfikację doświadczalną prowadzoną w warunkach laboratoryjnych, symulowanych warunkach
rzeczywistych, warunkach poligonowych oraz w rzeczywistych warunkach
eksploatacji. Zastosowanie baz danych do gromadzenia wyników obserwacji
nawiązuje do rozwiązań stosowanych w systemach badań eksploatacyjnych,
funkcjonujących na podstawie gromadzenia wyników obserwacji niezawodnościowych [12]. W pracy [13] dotyczącej metodyki badań eksploatacyjnych
obiektów mechanicznych przedstawiono charakterystykę kilku programów
poświęconych gromadzeniu danych o intensywności uszkodzeń różnego typu
urządzeń, uruchomionych w przemyśle lotniczym, elektronicznym i elektromechanicznym, elektroenergetycznym [14] i naftowym [15].
W metodyce badań prototypów wprowadzono możliwość korzystania
z zewnętrznych źródeł informacji dotyczących intensywności uszkodzeń
i przyczyn je wywołujących, o ile takie dane w rozpatrywanym przypadku
badawczym istnieją i są udostępniane. Szczególnie istotne znaczenie mają
dane pozyskane w wyniku obserwacji eksploatacyjnych i wykorzystywane
w zarządzaniu eksploatacją, zgromadzone w bankach danych [16, 17].
W działaniu zintegrowanego systemu wspomagania wyróżniono następujące obszary aktywności: zasilanie informacyjne, generowanie harmonogramu realizacji zadań oraz śledzenie, kontrola i modyfikacja procesu realizacji [18]. Obszary te wyróżniono w każdym z modułów zintegrowanego
systemu wspomagania. Działanie każdego modułu systemu wspomagania
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wymaga zasilania dwoma rodzajami informacji; o wpływających zadaniach
oraz o stanie zarządzanego podsystemu. Strukturę przepływu informacji
o zadaniach pomiędzy procesami i modułami oraz ich otoczeniem pokazano
na rysunku 6.4.
Każdy z procesów: projektowanie, wytwarzanie i badania podlega cyklicznym operacjom: planowania, monitorowania, modyfikacji i korekt. Są one
realizowane według algorytmów: wspomagania planowania procesów wytwarzania i badania serii próbnych urządzeń oraz algorytmu monitorowania
realizacji zaplanowanych procesów [19].
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Rys. 6.4. Struktura przepływu informacji pomiędzy procesami i modułami oraz ich otoczeniem
Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie wszystkich informacji o nowym zadaniu przy dostępie
do informacji o stanie zarządzanego podsystemu umożliwia wygenerowanie
planu realizacji zadania. Istnieją dwa warianty planowania realizacji zadania:
od danego momentu lub na wyznaczony termin. Udokumentowanie planu
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kończy proces planowania i stanowi punkt wyjścia do śledzenia realizacji
planu. Monitorowanie realizacji procesu polega na rejestracji nie tylko stanu
procesu w zadanych momentach czasu np. na koniec miesiąca (kwartału, roku
itp.), ale także wszelkich zdarzeń powodujących stan niezgodny z planowanym przebiegiem wspomaganego procesu. Drugą ważną funkcją monitoringu jest przygotowanie informacji umożliwiających zarządzającemu procesem
podjęcie decyzji o czasie i zakresie modyfikacji opracowanych planów realizacji procesów we wspomaganym systemie.
Obszary badań prototypów
Badania prototypu dotyczą pełnego zakresu prototypowania na etapach
projektowania, budowy, weryfikacji funkcjonalnej oraz eksploatacji maszyny
lub urządzenia (rys. 6.5).
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Rys. 6.5. Obszary badań prototypów
Źródło: opracowanie własne.

Projektowanie obejmuje działania związane ze sformułowaniem założeń
oraz koncepcyjnym opracowaniem prototypu reprezentowanego jako model
matematyczny, wirtualny lub za pomocą dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. W projektowaniu wyróżniono etap przygotowania koncepcji, konstruowania modelu i opracowania procesu budowy prototypu fizycznego. Badania prototypu na etapie projektowania dotyczą symulacji matematycznego
modelu konstrukcji lub obliczeń wykonanych na bazie modelu wirtualnego
zbudowanego w środowisku CAD. Elementem badań prototypu są także symulacje procesów obróbkowych z zastosowaniem systemów CAM.
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W procesie budowy prototypu fizycznego wyróżniono etap wytwarzania
i uruchamiania, których łącznym efektem jest egzemplarz działającego urządzenia gotowy do prowadzenia dalszych badań funkcjonalnych.
Wytwarzanie jest traktowane jako proces, w którym realizowana
jest produkcja zaprojektowanych uprzednio elementów konstrukcyjnych
oraz montaż wykonanych części maszyn i zakupionych komponentów
handlowych w zespoły i podzespoły stanowiące moduły systemów mechanicznych, elektronicznych, elektrycznych, optycznych itp. Badania
prototypu wykonywane podczas wytwarzania dotyczą kontroli jakości
wyprodukowanych elementów oraz kontroli procesu wytwarzania. Proces wytwarzania weryfikowany jest warunkowo, jedynie w przypadku zidentyfikowania usterek jakościowych w badanych obiektach. Weryfikacja
procesu technologicznego dotyczy wyłącznie zakresu związanego z jakością produktu. Pomijane są zagadnienia dotyczące kosztów, wydajności,
logistyki, bezpieczeństwa, ergonomii itp. Ocena prototypu prowadzona
na etapie wytwarzania dokonywana jest według kryteriów: dobry, zły, do
poprawy. Szczególnie ważna jest prawidłowa klasyfikacja obiektów, dla
których stwierdzono wady uznane za naprawialne. Mając na uwadze nakłady poniesione na wykonanie elementu (modułu) ze stwierdzonymi wadami, konieczne jest rozważenie modyfikacji konstrukcji w taki sposób,
aby umożliwić wykorzystanie badanego elementu lub podzespołu pomimo
zidentyfikowanych odstępstw i nieścisłości.
Montaż urządzenia stanowi pierwszą weryfikację fizycznych efektów
rozwiązania wykonywaną poza zaplanowanym zakresem badań prototypu.
Podczas montażu, w sposób samorzutny, wykazane zostają wszystkie uchybienia konstrukcyjne, których nie zidentyfikowano w standardowym procesie
kontroli jakości oraz na wcześniejszych etapach badań modelu wirtualnego.
Dotyczy to szczególnie błędów konstrukcyjnych polegających na wzajemnym
niedopasowaniu wymiarowym łączonych elementów.
Uruchamianie jest wykonywane po zakończeniu montażu i dotyczy prac
mających na celu uzyskanie funkcjonującego rozwiązania, w którym dokonano integracji systemów mechanicznych, elektronicznych i oprogramowania w działający, sterowalny prototyp kompletnego urządzenia lub autonomicznego modułu funkcjonalnego. Uruchamianie jest elementem badań
prototypu, chrakteryzującym się samoistnym, pozbawianym planowania
wykrywaniem błędów i niezgodności konstrukcyjnych bądź wykonawczych,
uniemożliwiających pierwszy rozruch urządzenia. Przyjęty plan definiuje kolejność sprawdzania działania poszczególnych modułów oraz uruchamianie
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całego urządzenia, w którym wymagana jest współpraca między modułami
oraz zainstalowanymi układami nieautonomicznymi. Pierwsze uruchamianie
urządzenia jest ukierunkowane na uzyskanie i potwierdzenie faktu działania kompletnego systemu technicznego, bez wykonywania oceny związanej
z określeniem jakości działania. Oznacza to, że weryfikacja uruchomieniowa
umożliwia odpowiedź na pytanie: „czy działa?”, natomiast bez odpowiedzi
pozostaje pytanie „jak skutecznie?”. Odpowiedź na drugie pytanie stanowi
zasadniczy przedmiot weryfikacji funkcjonalnej prototypu urządzenia lub
modułu.
Weryfikacja funkcjonalna jest elementem badań prototypu wykonywanym po uruchomieniu, ale przed przekazaniem do eksploatacji. Dotyczy zaplanowanych badań kompletnego, uruchomionego urządzenia. W badaniach
funkcjonalnych następuje weryfikacja uzyskanych parametrów oraz przeprowadzana jest ocena pod względem ergonomii i bezpieczeństwa eksploatacji.
Weryfikacja funkcjonalna stanowi wydzielony etap w procesie prototypowania, który decyduje o finalnym poziomie rozwiązania.
Charakterystyka metodyki
Metodyka badań prototypów opracowana w ramach zadania badawczego „Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych
i procesów technologicznych oraz serii próbnych” realizowanego w Programie Strategicznym pt. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki” stanowi podstawę funkcjonowania
zintegrowanego systemu wspomagania planowania i zarządzania procesem
prototypowania. Podstawową przesłankę do opracowania metodyki badań
unikatowych urządzeń prototypowych stanowi brak systemowych działań
ukierunkowanych na gromadzenie wiedzy praktycznej, zdobytej empirycznie w procesie prototypowania i zarządzania projektem w celu ponownego
wykorzystania informacji historycznych przy realizacji kolejnych, nowych inicjatyw konstrukcyjnych, wytwórczych i wdrożeniowych, dotyczących innowacyjnych rozwiązań technicznych, wdrażanych w pojedynczych egzemplarzach lub małoseryjnie [20]. Najczęściej zastosowanie informacji pozyskanych
na podstawie przeprowadzonych badań ograniczone jest do wykorzystania
jedynie w bieżącej ocenie obiektu badań na różnych etapach realizacji zadania
wdrożeniowego.
Usystematyzowany kapitał intelektualny umożliwiający przetwarzanie danych jest jednym z głównych komponentów wykorzystywanych
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w przestrzeni synergicznych oddziaływań zachodzących w procesach projektowania. Skuteczne wykorzystanie archiwalnych zasobów informacji
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka w nowych projektach i zapewnia
efektywne zarządzanie ryzykiem. Przede wszystkim stanowi jednak gwarancję budowy prototypowych maszyn i urządzeń charakteryzujących się
lepszą jakością oraz niezawodnością w stosunku do rozwiązań bazujących
jedynie na wiedzy nabytej i doświadczeniu uczestników zespołu realizacyjnego.
Zarządzanie badaniami prototypów obliguje do zdobywania nowej wiedzy i usystematyzowanego składowania informacji w celu uzyskiwania coraz
większej efektywności wdrożenia produktu w krótszym czasie i przy zaangażowaniu mniejszych nakładów finansowych. Współczesne uwarunkowania
techniczno-ekonomiczne przyczyniły się do wykreowania potrzeby budowy
bazy danych dotyczących spostrzeżeń i wniosków, nagromadzonych po zakończeniu poszczególnych projektów, związanych z realizacją urządzeń technicznych o charakterze unikatowym i innowacyjnym.
Złożoność maszyn i urządzeń oraz względy ekonomiczne sprawiają,
że w procesie badań prototypów należy skoncentrować się tylko na wybranych zagadnieniach, kluczowych dla poprawności działania urządzenia oraz
bezpieczeństwa obsługi. Zbadanie wszystkich opcji, warunków, zależności,
przypadków oraz konfiguracji na etapie badań prototypu urządzenia, angażuje zbyt dużo nakładów czasowych, finansowych oraz zasobów kadrowych
i sprzętowych w stosunku do budżetu, jaki jest akceptowalny z punktu widzenia ekonomii przedsięwzięcia. Pod tym względem badania prototypów
maszyn i urządzeń wytwarzanych jednostkowo lokują się w szczególnie niekorzystnej relacji względem badań urządzeń wytwarzanych seryjnie. Nakłady ponoszone na badania prototypu urządzeń wykonywanych jednostkowo
znacznie bardziej oddziałują na cenę rozwiązania niż w przypadku produkcji
seryjnej. W skrajnym przypadku badania prototypu pojedynczego urządzania
mogą być dominującym składnikiem finansowym opracowanego unikatowego rozwiązania, podczas gdy w produktach wytwarzanych masowo koszty
badań prototypu mogą być pomijalnie małe w rozliczeniu na wszystkie egzemplarze oferowane odbiorcy.
W przypadku prototypów wykonywanych jednostkowo wymagana jest
redukcja złożoności badanego systemu i selekcja analizowanych sygnałów,
realizowana poprzez pominięcie układów, których poziom niezawodności jest
znany lub gwarantowany przez dostawcę. Pociąga to za sobą ryzyko pominięcia niektórych zagrożeń oraz stwarza niebezpieczeństwo sformułowania
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niewłaściwej diagnozy i oceny prototypu. Takie warunki powodują, że ryzyko
należy do istotnych parametrów procesu zarządzania badaniami prototypów,
szczególnie urządzeń wykonywanych jednostkowo.
Bez metodologicznie uzasadnionego doboru metod testowania i weryfikacji, w szczególności dotyczących oryginalnych komponentów rozwiązania
prototypowego, przeprowadzenie badań nie gwarantuje uzyskania prawidłowej weryfikacji zakładanych na etapie projektowania charakterystyk funkcjonalnych i eksploatacyjnych, a w konsekwencji bezawaryjnej pracy urządzenia
w warunkach eksploatacji.
Założenia metodyki
Metodyka ukierunkowana na wykorzystanie uprzednio zgromadzonych
wyników w zarządzaniu badaniami prototypów oraz projektowaniu nowych
urządzeń stanowi podstawę systemowego pozyskiwania danych pochodzących z procesu prototypowania i ich komputerowego przetwarzania, zintegrowanego z procesem projektowania, wytwarzania, weryfikacji i eksploatacji.
Metodyka wspomaga proces zarządzania badaniami prototypów z uwzględnieniem działań dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
danych oraz analizy związków przyczynowo-skutkowych w celu ponownego
wykorzystania w planowaniu i realizacji badań.
U podstaw przyjętych założeń metodyki badań prototypów znajdują się
następujące stwierdzenia zasadnicze:
–– w każdym prototypie występuje pewien nieunikniony poziom niepewności dotyczący funkcjonalności, trwałości i niezawodności, związany ze
strategią procesu testowania;
–– badania prototypu zawsze przeprowadzane są w ograniczonym zakresie;
–– jakość urządzeń musi satysfakcjonować klienta, jednak nie powinna przekraczać zdefiniowanych oczekiwań;
–– badania prototypu związane są z całym okresem powstawania urządzenia;
–– badania prototypu stanowią źródło informacji, które należy wykorzystać
w procesie prototypowania kolejnych generacji rozwiązania oraz rozwoju
innych maszyn i urządzeń.
Proces badania i weryfikacji unikatowych urządzeń prototypowych rozumiany jest jako uporządkowany w czasie zbiór zadań, operacji i procedur wykonywanych z wykorzystaniem niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej
w niezbędnym przedziale czasu.
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W szczególności opracowana metodyka badań prototypów wykorzystuje
następujące założenia [21]:
–– metodyka dotyczy prototypowych obiektów technicznych wykonywanych
w pojedynczych egzemplarzach, jednostkowo lub małoseryjnie; procesy
technologiczne nie są uwzględniane;
–– prototypowy obiekt techniczny zbudowanych jest z układów, podzespołów, elementów, procedur informatycznych, które można wyodrębnić i dla
których można zidentyfikować oraz przyporządkować ich wpływ na jakość całego rozwiązania;
–– opracowanie planu badań jest procesem iteracyjnym wymagającym wiedzy ekspertów;
–– znane są ograniczenia czasowe i finansowe związane z procesem badań
i testów prototypu;
–– każdy element/podzespół/układ/procedura może być poddany badaniom (jeżeli jakiś element jest składową podzespołu i nie może być badany
oddzielnie, badaniom podlega podzespół zawierający ten element);
–– brak jest charakterystyk eksploatacyjnych całego prototypowego rozwiązania, a w szczególności występuje przynajmniej jeden z następujących
wariantów dotyczących braku informacji:
• jakie elementy ulegają najczęściej uszkodzeniom,
• jakie są przyczyny występowania uszkodzeń,
• jaki może być potencjalny wpływ uszkodzenia na funkcjonowanie
całego prototypowego rozwiązania;
–– możliwa jest do pozyskania wiedza ekspertów (użytkowników, projektantów, konstruktorów, wykonawców prototypu);
–– znane są metody badawcze testowania i weryfikacji poprawności działania rozwiązania prototypowego oraz dostępna jest aparatura kontrolno-pomiarowa, która może zostać wykorzystana w warunkach laboratoryjnych lub badaniach stanowiskowych;
–– metodyka zawiera procedury wspomagające identyfikację analizy zależności przyczynowo-skutkowych oraz narzędzia udokumentowania;
–– metodyka wymaga ewolucyjnego gromadzenia wiedzy ekspertów, danych o awariach elementów, podzespołów, modułów i częstości ich występowania oraz danych o metodach badań, aparaturze badawczej i wymaganiach normatywnych;
–– metodyka powinna umożliwiać wyznaczenie empirycznych zależności
pomiędzy jakością i parametrami technicznymi przy wykorzystaniu analizy funkcjonalnej, doświadczeń, analizy reklamacji, kosztów napraw itp.;
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identyfikacja znaczenia parametrów technicznych elementów, podzespołów, modułów i procedur informatycznych ma kluczowe znaczenie
w opracowywanej metodyce;
–– metodyka uwzględnia zależności pomiędzy parametrami technicznymi;
–– wady prototypu szczególnie dokładnie analizowane dotyczą: funkcji,
które prototyp ma realizować, niezawodności w czasie eksploatacji,
łatwości obsługi przez użytkownika, łatwości naprawy w przypadku
uszkodzenia;
–– metodyka zawiera procedury wspomagające dobór grupy roboczej (liczba
i rodzaj ekspertów), wyznaczenie zakresu i harmonogramu badań, dekompozycję funkcjonalną, zbieranie danych, analizę jakościową i ilościową wad;
–– metodyka dotyczy etapów budowy założeń, projektowania, wykonania,
uruchamiania, badań weryfikacyjnych oraz eksploatacji powdrożeniowej;
–– badaniom podlegają tylko nowe, oryginalne rozwiązania stanowiące efekt
prac badawczo-rozwojowych;
–– z badań wyłączone są komponenty handlowe oraz zweryfikowane pozytywnie podzespoły stanowiące rezultat wcześniejszych projektów, jeżeli
obowiązują niezmienione wymagania techniczne, funkcjonale itp.
Ze względu na ukierunkowanie dotyczące prototypowych obiektów technicznych w metodyce należy uwzględnić zbiór parametrów ilościowych i jakościowych opisujących między innymi:
–– właściwości fizyczne i chemiczne rozwiązania prototypowego, np.: wymiary, skład chemiczny, własności fizykochemiczne;
–– parametry ekonomiczne, np.: koszty wytworzenia, koszty badań, prognozowane koszty eksploatacji, okres amortyzacji itp.;
–– właściwości użytkowe, np.: bezpieczeństwo, trwałość, niezawodność;
–– właściwości ergonomiczne;
–– właściwości estetyczne;
–– parametry i charakterystyki ekologiczne;
–– zależności przyczynowo-skutkowe (ilościowe i jakościowe) pomiędzy zastosowanymi elementami, podzespołami lub modułami, a ich awariami
i usterkami oraz ich wpływem na nieuzyskanie zakładanych parametrów
i charakterystyk technicznych rozwiązań prototypowych;
–– wymagania jakościowe (funkcjonalne) odbiorcy prototypu;
–– zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi;
–– rodzaje badań testujących i weryfikacyjnych, w tym ewentualnych badań
niszczących, niezbędnych do przeprowadzenia.
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Celem stosowania metodyki jest:
poprawa jakości i niezawodności urządzeń wykonywanych jednostkowo
i małoseryjnie;
–– identyfikacja zagrożeń, ich pomiar i ocena;
–– identyfikacja procesów i funkcji zachodzących w badanym urządzeniu;
–– identyfikacja struktury obiektu badań;
–– wskazanie słabych stron i poznanie zalet rozwiązania prototypowego;
–– wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych;
–– wytypowanie działań naprawczych;
–– skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów badań prototypu przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych, finansowych, organizacyjnych i czasowych;
–– gromadzenie zasobów informacji, które można wykorzystać w strukturze
bazy wiedzy;
–– opracowanie modeli symulacyjnych funkcjonowania urządzenia, szczególnie w warunkach rozruchu lub w sytuacji awaryjnej;
–– opracowanie nowych lub rozwój istniejących technik pomiarowych,
w szczególności przeznaczonych do badania unikatowych rozwiązań prototypowych.
Celem utylitarnym jest aplikacja metodyki w postaci komputerowego systemu badań prototypów umożliwiającego sterowanie procesem badań w sposób
oparty na zasobach zgromadzonej wiedzy dotyczącej projektowania, uruchamiania i wdrażania zaawansowanych technicznie urządzeń wykonywanych
jednostkowo lub małoseryjnie.
––

Struktura operacyjna
W opracowanej metodyce obiekt badań w postaci prototypowej maszyny
lub urządzenia jest rozpatrywany jako system, który rekurencyjnie ulega dekompozycji strukturalnej i procesowej [22]. W ogólnym przypadku dla każdej
maszyny lub urządzenia zaawansowanego technicznie można wyróżnić trzy
podstawowe systemy:
–– system mechaniczny,
–– system kontrolno-pomiarowy,
–– system informatyczny.
Każdy z systemów zbudowany jest z modułów, w skład których wchodzą
podzespoły i pojedyncze elementy.
Dekompozycja strukturalna przeprowadzana jest w układzie top-down.
Efektem dekompozycji strukturalnej jest wyodrębnienie fizycznych lub programowych komponentów prototypu, które należy poddać badaniom (rys. 6.6).
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Rys. 6.6. Hierarchiczna struktura sprzętowo-programowa charakteryzująca prototypowe rozwiązanie
Źródło: opracowanie własne.
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Dekompozycja procesowa dotyczy kolejnych poziomów, rozpoczynając od
pojedynczego procesu głównego, reprezentującego działanie maszyny. Podstawowa funkcja systemu jest dzielona na sekwencje procesów składowych,
realizujących kolejne etapy przetwarzania (rys. 6.7). Złożone zależności między danymi wejściowymi, a danymi wyjściowymi zostają funkcjonalnie dekomponowane na prostsze zależności składowe.
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Rys. 6.7. Hierarchiczna struktura procesowa charakteryzująca prototypowe rozwiązanie
Źródło: opracowanie własne.

Zastosowanie dekompozycji strukturalnej i procesowej umożliwia identyfikację komponentów prototypu niezbędnych do realizacji procesu. Dzięki zaproponowanej strukturze możliwa jest iteracyjna, systemowa analiza rozwiązania prototypowego, a przyporządkowanie na każdym szczeblu hierarchii
zbioru przyczyn potencjalnych awarii lub braku funkcjonalności oraz metod
badań składowych strukturalnych prototypu pozwala budować zbiory scenariuszy realizacji badań prototypu i planować eksperymenty.
Opracowana metodyka (rys. 6.8) wymaga wyboru grupy eksperckiej odpowiedzialnej za badania prototypu.
Analitycy systemowi przy współpracy z twórcami przeprowadzają dekompozycję strukturalną rozwiązania prototypowego na elementy, podzespoły, moduły. Operacja dekompozycji uzupełniana jest procedurami identyfikacji
właściwości fizycznych, ekonomicznych, ekologicznych, estetycznych prototypu. Przed przystąpieniem do analizy formułowane są szczegółowe cele operacyjne oraz definiowana jest macierz parametrów technicznych prototypu.
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Rys. 6.8. Schemat metodyki badań prototypów
Źródło: opracowanie własne.
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Na potrzeby weryfikacji poprawności wyznaczenia zbioru parametrów
technicznych zaproponowano wykorzystanie diagramów pokrewieństwa.
Celem ich zastosowania jest uporządkowanie i logiczne przedstawienie zależności, w tym korelacji pomiędzy parametrami technicznymi i właściwościami jakościowymi. Po weryfikacji zbioru kluczowych dla działania rozwiązania prototypowego składowych wykonywane są operacje polegające na
pozyskaniu danych o szczegółowych parametrach technicznych elementów,
podzespołów i modułów. Równolegle realizowane są procedury identyfikacji zależności pomiędzy modułami, parametrami technicznymi i wymaganiami funkcjonalnymi. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych
oraz wiedzy ekspertów prognozowane są potencjalne awarie i usterki. Zależności pomiędzy elementami, podzespołami, modułami lub procedurami
informatycznymi a awariami i usterkami są wyznaczane zależności przy
wykorzystaniu diagramów. Diagramy te służą również do uporządkowania
informacji i wskazania, które przyczyny odpowiadają za określony skutek,
oraz jakie są zależności między przyczynami. Na podstawie zbioru zidentyfikowanych potencjalnych awarii, usterek oraz niedotrzymania zakładanych funkcjonalności tworzony jest zbiór metod badawczych, jakie powinny
zostać wykorzystane celem sprawdzenia poprawności działania prototypu.
Do każdej metody przyporządkowany zostaje zbiór technik pomiarowych obejmujący aparaturę badawczą oraz metody pomiarowe. Wyznaczana zostaje liczba oraz w niektórych przypadkach częstotliwość wykonania badań testowych i weryfikacyjnych. Po uwzględnieniu ograniczeń
czasowych i kosztowych generowane są scenariusze prowadzenia badań
prototypu („ścieżki krytyczne” w diagramach). Na tej podstawie tworzone
są diagramy drzew decyzyjnych. Eksperci odpowiedzialni za przeprowadzenie badań testowych, weryfikacyjnych i rozwojowych na podstawie
wybranych, racjonalnych harmonogramów badań opracowują plany eksperymentów. Wyniki eksperymentów służą do weryfikacji hipotez statystycznych.
Struktura informacyjno-informatyczna
Implementacja metodyki i integracja z procesem badań prototypu powinna być realizowana z zastosowaniem modułów programowych umożliwiających dekompozycje obiektu lub procesu technicznego, agregowanie
informacji i zarządzanie wiedzą, przeprowadzanie analiz oraz wnioskowanie
(rys. 6.9) [23].
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Rys. 6.9. Struktura modułów programowych systemu badań prototypów
Źródło: opracowanie własne.
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Informatyczną implementację metodyki umożliwia oprogramowanie
komputerowe SBP – System Badania Prototypów. System funkcjonuje w środowisku Windows w postaci modułowej aplikacji okienkowej, wykorzystującej relacyjne bazy danych i rozproszone, regułowe bazy wiedzy. Zgodnie
z koncepcją baza danych jest nadzorowana przez RDBMS. W warstwie logicznej baza jest spójną strukturą informacyjną, natomiast w warstwie fizycznej
wyodrębnione są różne pliki danych zwierające tabele, indeksy, widoki, wyzwalacze oraz sekwencje.
Okno główne sytemu umożliwia wybór modułu programowego oraz
konfigurację sytemu (rys. 6.10). Ekran umożliwia przeglądanie wykazu badanych urządzeń oraz udostępnia dostęp do podstawowych informacji dotyczących wybranego prototypu.

Rys. 6.10. Okno do obsługi dekompozycji na poziomie podsystemów i modułów
Źródło: opracowanie własne.

Podstawowe założenia merytoryczne systemu przewidują możliwość
m.in. wykonania dekompozycji (rys. 6.11), prowadzenia analiz jakościowych
i niezawodnościowych rozwiązań prototypowych (rys. 6.12) oraz możliwość
gromadzenia danych o awariach, ich przyczynach, skutkach (rys. 6.13) i wymaganiach jakościowych przyszłych użytkowników prototypowych rozwiązań.
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Rys. 6.11. Okno do obsługi dekompozycji na poziomie podsystemów i modułów
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6.12. Okno modułu do obsługi danych o awariach, usterkach, brakach w uzyskaniu funkcjonalności
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 6.13. Okno modułu analizy krytyczności wady
Źródło: opracowanie własne.

Opracowana baza danych oraz aplikacja informatyczna zapewniają skuteczne gromadzenie i wymianę danych o rozwiązaniach prototypowych.
Posiadają modułową, otwartą architekturę umożliwiająca dalszy rozwój lub
adaptację do zmian zachodzących zarówno w stosowanych urządzeniach, jak
i w technologiach wytwarzania oraz w metodach i aparaturze badawczej.
***
Metodyka opracowana w ramach zadania badawczego „Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów,
jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów technologicznych oraz serii próbnych” realizowanego w Programie Strategicznym pt.
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” wspomagająca planowanie i zarządzanie projektowaniem,
wytwarzaniem i badaniami rozwiązań prototypowych, pozwala na ustalenie
ogólnych, technicznych parametrów prototypu i jego szczegółowych właściwości. Ustalenia dotyczą elementów, podzespołów, modułów lub procedur
informatycznych oraz przyporządkowania rodzajów badań, jakie należy wykonać, żeby uzyskać na zakładanym poziomie ufności gwarancję prawidłowego działania rozwiązania prototypowego. Dla każdego zidentyfikowanego
elementu, podzespołu, modułu lub procedury informatycznej powinny zostać
pozyskane jak najpełniejsze informacje dotyczące awaryjności lub wpływu na
zakładane funkcjonalności.
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Wykonywana ocena prototypu jest działaniem wielopoziomowym, prowadzonym iteracyjnie w kolejnych fazach rozwoju prototypu. Przedmiotem
oceny są elementy urządzenia znajdujące się na różnych poziomach złożoności
struktury badanego rozwiązania. Ocenie cząstkowej podlegają indywidulane właściwości, cechy, funkcje itp. charakterystyczne dla wytypowanego elementu. Badania mogą być multiplikowane w zależności od metod weryfikacji
dostępnych na ocenianym poziomie rozwoju urządzenia. Ocena końcowa dotyczy etapów rozwoju maszyny, jakie stanowią projekt, wytwarzanie oraz eksploatacja prototypu. Wykonanie oceny końcowej, podobnie jak w przypadku
oceny cząstkowej, jest procesem wielokrotnym, przeprowadzanym w ramach
pętli sprzężenia zwrotnego, aż do uzyskania wymaganych parametrów zgodnych ze specyfikacją wymagań klienta, stanowiących podstawę przyjętych założeń konstrukcyjnych.
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7

Tworzenie platform organizacyjnych
i informatycznych wspomagających
współpracę oraz upowszechnianie
innowacyjnych rozwiązań
W dynamicznych warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki wolnorynkowej zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą innowacji oraz popyt na rzetelne, zweryfikowane i kompletne informacje na temat metod i narzędzi informatycznych oraz organizacyjnych wspomagających komercjalizację rozwiązań
innowacyjnych w różnych sektorach gospodarki ciągle wzrasta. Przeprowadzona
wnikliwa analiza stanu wiedzy wskazała lukę aplikacyjną oraz niedostatki metodologiczne w obszarze systemowych, zintegrowanych systemów komputerowych
do wspomagania interdyscyplinarnych zespołów badawczych generujących innowacyjne rozwiązania oraz skutecznych metod marketingowych i struktur współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w transferze technologii.
W Programie Strategicznym, „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowanym przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, tej problematyce
dedykowano następujące zadania badawcze ukierunkowane na opracowanie
modelowych mechanizmów i struktur wspomagających procesy oraz innowacyjnych metod i narzędzi komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych:
–– Platformę upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań
opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju.
–– Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników
badań naukowych do praktyki gospodarczej.
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Egzemplifikację realizacji zadań badawczych stanowi platforma upowszechniania oraz platforma informatyczna, które umożliwiły integrację
podejmowanych działań innowacyjnych w ramach sieci powiązań zarówno
polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. W ramach platformy
upowszechniania prowadzone są działania związane z promocją w sektorze
MSP i instytucjach otoczenia biznesu informacji o innowacyjnych projektach,
inicjowanie procesów transferu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki oraz
analiza potencjalnych kierunków rozwoju innowacji wynikających z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce. Natomiast zaimplementowana heterogeniczna i rekonfiguralna platforma informatyczna PINF umożliwia
przepływ informacji oraz fuzję i współdzielenie zasobów cyfrowych dla zarządzania wirtualną organizacją, wspomagającą narzędziami informatycznymi
procesy transformacji wiedzy i transferu technologii.
Bezpośrednimi beneficjentami prezentowanych w tym rozdziale wyników
były m.in. organizacje zajmujące się generowaniem technologicznych rozwiązań
innowacyjnych, jednostki uczestniczące w realizacji Programu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki”, jednostki naukowe uczestniczące w realizacji zadań badawczych
w ramach Programu Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju
innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008”, a także przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, centra innowacji oraz parki technologiczne. Zaprezentowane efekty utylitarne Programu Strategicznego obejmujące informatyczne
metody i narzędzia komercjalizacji oraz modelową platformę struktur współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych, stanowią istotne
elementy wspierania transferu polskich technologii do gospodarki zarówno na
rynku polskim, jak i zagranicznym. Po zakończeniu Programu Strategicznego
platforma upowszechniania oraz platforma informatyczna są nadal wykorzystywane i dostosowywane do zmieniających się wymagań odbiorców oraz potrzeb
krajowej gospodarki w zakresie stymulowania rozwoju innowacyjności i wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania te umożliwią utrzymanie aktualności i atrakcyjności rynkowej wyników zadań badawczych przedmiotowego
Programu Strategicznego.

7.1.

Modelowa platforma upowszechniania
w gospodarce innowacyjnych rozwiązań

Wymogi gospodarki opartej na wiedzy stawiają nowe wyzwania przed
instytucjami naukowo-badawczymi, przede wszystkim w procesie komercjalizacji wyników B+R, gdzie ważnym aspektem staje się realizowanie takich
badań, które są motywowane potrzebami rynkowymi. Transfer wiedzy to nie
tylko wdrożenie wyników prac B+R na zasadach transakcji gospodarczych, ale
także szeroki zakres współpracy między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami przy rozwiązywaniu problemów biznesowych i produkcyjnych.
Jednym ze sposobów, które mogą przyczyniać się do poprawy współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i przemysłu, sprzyjać niwelowaniu barier
występujących pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania innowacyjnych
rozwiązań do praktyki gospodarczej, tym samym wspomagać procesy komercjalizacji wyników prac B+R, jest budowa sieciowych form współpracy
pomiędzy biznesem a środowiskiem naukowym.
Zgodnie z doświadczeniem krajów rozwiniętych, charakteryzujących
się wysokim poziomem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, kluczową rolę w procesie dyfuzji innowacji odgrywają struktury organizacyjne
w formule sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a przemysłem [1–4]
i stymulujące praktyczną aplikację wyników prac badawczych do zastosowań
gospodarczych, w szczególności w sektorze MSP. Struktury te są zaangażowane w realizację różnych etapów procesu badawczego i wdrożeniowego oraz
oferują zróżnicowane formy wsparcia transferu innowacji do zastosowań gospodarczych, począwszy od usług konsultingowych i szkoleń, np. z zakresu
tworzenia firm typu spin-off, licencjonowania i patentowania wyników prac
badawczych, po aktywne poszukiwanie odbiorców wyników badań i udzielanie wsparcia finansowego.
Sieć współpracy pomiędzy sektorem B+R a przemysłem rozumiana jest
jako długofalowa, sformalizowana relacja pomiędzy partnerami, którzy kooperują w zakresie umożliwiającym realizację wspólnego przedsięwzięcia.
Różnorodność celów i rozwiązań w tworzeniu i funkcjonowaniu sieci
sprawiła, że nie istnieje jedna kategoryzacja rodzajów sieci. W literaturze spotkać można podziały uwzględniające różne cechy sieci.
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Biorąc pod uwagę jako kryterium budowę sieci, K. Koschatzky wyróżnił [5]:
Sieci wertykalne – pionowe (klienci–organizacja–dostawcy), obejmujące
swoim zasięgiem jedną branżę. Są one zazwyczaj silnie związane z produkcją określonych dóbr.
–– Sieci horyzontalne – poziome, tworzone pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami z sektorów produkcyjnego i usługowego, instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami zajmującymi się transferem innowacji,
instytucjami kapitału udziałowego. W sieciach horyzontalnych istnieje
znacznie większa możliwość wyboru partnerów niż w przypadku sieci
wertykalnych. Utworzone pomiędzy takimi organizacjami sieci mogą służyć zarówno nieformalnej wymianie wiedzy, jak i tworzeniu i realizacji
wspólnych projektów innowacyjnych.
E. Książek i J.M. Pruvot, uwzględniając kryterium celowości działania,
wskazali następujące rodzaje sieci [6]:
–– Sieci terytorialne – zrzeszające firmy z danego terenu, np. regionu (Madri+d w Hiszpanii, Jinnove we Francji, Flamandzka Sieć Innowacji w Belgii), celem konsolidacji systemu (krajowego, regionalnego) innowacji.
–– Sieci usługowe – oferujące określone usługi. Ich głównym zadaniem jest
skuteczniejsze dotarcie do klientów, zapewnienie dostępu do oferowanych
usług i osiągnięcie efektów skali w świadczeniu usług (Enterprise Europe
Network, Legite – Hiszpania, Industriell Dynamik – Szwecja, Yet2.com –
USA).
–– Sieci właściwe – tworzone dla realizacji określonego celu lub programu
(Connect Midlands – Wielka Brytania, Centrum doradztwa nt. zarządzania aktywami intelektualnymi – Szkocja, Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej).
–– Sieci branżowe – zrzeszające ośrodki innowacji danego typu (np. parki
technologiczne), przypominające charakterem korporacje zawodowe czy
stowarzyszenia branżowe zajmujące się integracją i budowaniem wspólnych zasobów (usług, grup ekspertów), dbające o standardy oraz rozwój
kompetencji członków, podejmujące zadania promocyjne i lobbingowe
(UKSPA – Wielka Brytania – krajowe sieci parków technologicznych,
APTE – Hiszpania – centra transferu technologii).
Ze względu na zakres działania można wyróżnić sieci regionalne oraz
sieci międzynarodowe o zasięgu europejskim lub światowym.
Często sieci wykazują cechy więcej niż jednego typu, zdarza się również, że ewoluują i przekształcają się w sieć innego rodzaju (Jinnove powstała
jako sieć usług zajmująca się doradztwem dla MSP, następnie przekształcona
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została w sieć terytorialną, tworzącą regionalną politykę innowacyjną). Podstawą współpracy w ramach sieci jest wzajemne zaufanie partnerów, przekonanie
o korzyściach płynących z kooperacji oraz uznawanie tych samych wartości
i celów nadrzędnych.
Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że sieciowe formy współpracy zapewniają korzyści zarówno jednostkom naukowym, jak i przedsiębiorstwom, intensyfikują procesy komercjalizacji, niwelują negatywne zjawiska na rynku pracy, wpływają na wzrost konkurencyjności firm.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono [7], że współpraca sieciowa ułatwia proces gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
wiedzy oraz transferu technologii, udrażnia komunikację pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem innowacji. Kooperacja sieciowa pozwala
na osiągnięcie korzyści skali, wpływa na zintensyfikowanie procesów innowacyjnych w firmach. Sieć umożliwia transformację wiedzy w produkty poprzez udostępnienie skupionych narzędzi operacyjnych, nierzadko środków
finansowych niezbędnych do tego procesu, których zgromadzenie w jednym
przedsiębiorstwie, szczególnie sektora MSP, może być nieosiągalne.
Sieci współpracy mogą być tworzone poprzez budowę konsorcjów
projektowych (np. Industriell Dynamik, Szwecja) lub w oparciu o aplikacje
internetowe (np. Madri+d, Hiszpania). Sieci współpracy pomagają przedsiębiorstwom w inicjowaniu działań związanych z innowacjami (np. Syntens, Holandia), promują rozwój badań oraz prowadzą politykę stymulującą
i pobudzającą innowacyjność (np. Setn, Wielka Brytania), organizują konferencje, targi (np. Syntens, Holandia), oferują wsparcie przy poszukiwaniu
partnerów projektów i partnerów handlowych (np. NanoBioNet, Niemcy).
Platformy technologiczne służą pomocą przy przekształcaniu rozwiązań
stanowiących wyniki badań naukowych w innowacyjne produkty, procesy
i usługi generujące wartość dodaną (np. Jinnove, Francja), wspierają rozwój
firm typu start-up i spin-out (np. Yet2.com, USA), zajmują się doradztwem
ekonomicznym dla firm (np. Syntens, Holandia), uruchamiają programy
wsparcia dla przedsiębiorców, np. w formie grantów (np. Jinnove, Francja),
prowadzą działalność marketingową wspierającą przedsiębiorców (np. Syntens, Holandia), zajmują się promocją nauki i technologii oraz oferują staże,
stypendia, szkolenia (np. Syntens, Holandia, Madri+d, Hiszpania).
Ważną rolę w efektywnym działaniu sieciowych form współpracy odgrywają korzystne uwarunkowania regulacyjne, klarowny system ochrony i kontroli nad własnością intelektualną, a także przejrzysty mechanizm
komercjalizacji. W polskiej gospodarce są to czynniki, które wymagają
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uregulowania, by sieci mogły się rozwijać w pełni, skutecznie wykorzystując wysoki potencjał polskich naukowców i stymulując rozwój gospodarczy
kraju.
Prowadzone analizy pokazują, że poziom współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym w Polsce nadal jest niesatysfakcjonujący,
obarczony wieloma barierami [8]. W państwach wysoko uprzemysłowionych
odsetek przedsiębiorstw deklarujących współpracę z naukowcami wynosi
75–80%. W Polsce skala kooperacji pomiędzy tymi sferami jest niższa o ponad 30% [9].
Jak wynika z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [10],
20% polskich przedsiębiorców nie dysponuje wiedzą o możliwościach
współpracy ze środowiskiem naukowym, natomiast prawie 40% firm nie
wie, jak dotrzeć do jednostek naukowych ukierunkowanych na komercjalizację prowadzonych badań.
Celem wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (ITeE – PIB)
w wyniku realizacji zadania badawczego pn. Platforma upowszechniania
w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki
sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju w ramach Programu
Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” [11] zainicjował powstanie we współpracy
z BCC modelowej platformy upowszechniania w gospodarce innowacyjnych
rozwiązań – platformy technologicznej [12], w zakresie której prezentowane
są rezultaty realizowanych w Instytucie badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru zaawansowanych technologii materiałowych, nowoczesnych
systemów mechatronicznych, sterowania oraz kontroli, aplikacji informatycznych, systemów wspomagania bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego oraz aparatury badawczej i testowej.
Koncepcja i główne zadania oraz struktura platformy
W ramach utworzonej platformy technologicznej (rys. 7.1.1) realizowane są działania związane z upowszechnianiem innowacyjnych technologii
produktowych i procesowych, z kreowaniem efektywnych struktur i mechanizmów komercjalizacji innowacji oraz oceną skuteczności prowadzonych działań upowszechniania. Wykonywane są wyceny wyników prac
B+R oraz analizy potencjalnych kierunków rozwoju innowacji, wynikających z zapotrzebowania przemysłu, głównie regionalnego oraz trendów
w gospodarce. Tworzone są narzędzia informatyczne ułatwiające proces
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gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy oraz transferu
technologii, usprawniające komunikację pomiędzy podmiotami zainteresowanymi innowacjami [13].
Upowszechniane w ramach platformy rozwiązania produktowe i procesowe są rezultatem realizacji głównie przedmiotowego Programu Strategicznego. Zadania prowadzone w ramach platformy umożliwiają efektywną koordynację działań jej członków, ułatwiają nawiązywanie kontaktów biznesowych,
wpływają na budowanie relacji partnerskich, upraszczają ścieżkę podejmowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w postaci zleceń, projektów, tym
samym stwarzają możliwości i znacznie skracają tradycyjne drogi osiągnięcia
sukcesu rynkowego.

Rys. 7.1.1. Schemat platformy technologicznej utworzonej w ITeE – PIB we współpracy z Business Center Club
Źródło: opracowanie własne.

Utworzona platforma technologiczna skierowana jest do odbiorców
z całej Polski, w szczególności do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo-badawczych, jak również do organizacji zagranicznych.
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Platforma posiada strukturę formalną, w której oficjalne uczestnictwo
potwierdzane jest „Deklaracją uczestnictwa w platformie upowszechniania
w gospodarce innowacyjnych rozwiązań”. Dotychczas do struktur Platformy
przystąpiło ponad 40 podmiotów gospodarczych. Głównie są to przedsiębiorstwa, które stanowią prawie 75% wszystkich członków Platformy, z czego 60%
to reprezentanci sektora MSP, a 40% duże firmy. Jej trzon tworzą firmy zlokalizowane lub posiadające swoje siedziby bądź oddziały na terenie Mazowsza
[14].
Utworzona modelowa struktura sieciowa ma konstrukcję otwartą, do
której mogą dołączyć kolejni partnerzy podzielający cele działania Platformy i dostrzegający korzyści, jakie mogą osiągnąć we współdziałaniu w jej
ramach.
Relacje, jakie występują pomiędzy członkami sieci, przybierają zarówno charakter wertykalny (odzwierciedlający klasyczny łańcuch dostaw), jak
i horyzontalny (jednostki naukowo-badawcze, firmy otoczenia biznesu).
Zidentyfikowanie i rozwinięcie wzajemnych relacji współpracy pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a uczestnikami sieci, w konsekwencji
też z ich dostawcami, podwykonawcami, klientami i usługodawcami gwarantuje kooperację, zapewnia zwiększenie kolektywnej wydajności oraz
wzrost skuteczności wdrażania innowacyjnych produktów wraz z rekomendacjami kierunków wytwarzania zaawansowanych technologicznie
rozwiązań. Dla firm, szczególnie sektora MSP, uczestniczenie w sieciowej
formie organizacji wpływa na wzrost innowacyjności, podnosi konkurencyjność, co na poziomie makroekonomicznym stymuluje rozwój przedsiębiorczości.
Efektywne skoordynowanie i skonfigurowanie pracy platformy, która
cechuje się kreatywnymi relacjami z partnerami, umożliwia przeprowadzenie działań upowszechniania innowacji wśród uczestników sieci i poza
nią. Upowszechnianie rozumiane jest jako proces przekazywania odpowiednio skonstruowanych informacji dotyczących innowacyjnego produktu. Upowszechnianie nie ogranicza się tylko do informowania o istnieniu
określonych materialnych rezultatów prac B+R. Wymaga wskazania rynku
docelowego, sformułowania właściwego przekazu dla danego segmentu
rynku, wybrania najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do zidentyfikowanych w procesie segmentacji grup potencjalnych odbiorców czy efektywnego zrealizowania zamierzonych działań marketingowych.
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System upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań
Celem systemowej organizacji procesu upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań, wspierającym transfer wyników badań
naukowych do praktyki gospodarczej opracowano system dla jednostki
naukowo-badawczej składający się z następujących głównych etapów [15]:
analizy sytuacji rynkowej, procesu segmentacji, tworzenia wyróżnika rozwiązania, opracowania strategii upowszechniania, organizacji działań upowszechniania, fazy follow-up, monitoringu efektów upowszechniania [16]
(rys. 7.1.2).
Pierwszy etap działań upowszechniania – analiza sytuacji rynkowej
obejmuje badanie: branży (analiza podaży), w której będzie działała jednostka naukowo-badawcza, oferując produkt, klientów, do których rozwiązanie zostanie skierowane (analiza popytu obecnego i przewidywanego)
oraz dostawców komponentów i proponowanych przez nich warunków
handlowych. Podsumowaniem analizy sytuacji rynkowej – a zarazem
głównym celem, któremu służy jest wybranie najbardziej obiecującej części rynku poprzez tzw. segmentację. Do tej wybranej części – tzw. rynku
docelowego kierowana jest następnie oferta produktowa jednostki naukowo-badawczej.
Segmentacja rynku to podzielenie go na mniejsze części według wybranych, różnorodnych kryteriów. W literaturze przedmiotu występują
liczne kryteria segmentacji [17, 18]. Ze względu na specyfikę produktów
powstających w jednostkach naukowo-badawczych za kluczowe zostały
uznane kryteria demograficzne (np. branża, wielkość przedsiębiorstwa),
kryteria korzyści (np. wiedza nabywcy o rozwiązaniu, postrzegane przez
odbiorcę korzyści z użytkowania) czy kryteria sytuacyjne (np. pilność potrzeby, specjalne zastosowania).
Proces segmentacji grupy docelowej umożliwia:
–– Różnicowanie przekazywanych komunikatów;
–– Stworzenie harmonogramu realizacji strategii – np. ze względu na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszym etapie działania informacyjno-promocyjne obejmują jeden segment rynku, po jakimś czasie kolejny;
–– Prowadzenie monitoringu rentowności – polegającego na weryfikacji
opłacalności wejścia na określony segment rynku.
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Wybór rynku docelowego, wymagający znajomości potrzeb i wymagań
konsumentów oraz silnych i słabych stron potencjalnych konkurentów, umożliwia dokonanie kolejnego kroku, jakim jest stworzenie wyróżnika rozwiązania, tym samym wskazanie niszy rynkowej, czyli zidentyfikowanie obszaru
dotąd niezaspokojonego przez innych dostawców. Czynnikiem wpływającym
na decyzje zakupowe klientów może być zarówno cena, jak i jakość, funkcjonalność danego produktu czy usługi. Znalezienie niszy rynkowej wiąże się
zwykle ze znacznym zwiększeniem szans na udane wprowadzenie produktu
lub usługi na rynek, czyli na sukces przedsięwzięcia.
Zgodnie z definicją niszy rynkowej jednostka naukowo-badawcza powinna konkurować przede wszystkim w oparciu o: zróżnicowanie (specjalizowane rozwiązania) – najważniejszym atrybutem są właściwości użytkowe
oferowanych produktów lub usług, w drugiej kolejności istotne jest zdobycie
przewagi cenowej.
Opracowanie strategii marketingowej to procedura planowania działań
upowszechniania polegająca na takim zaprojektowaniu promocji produktu,
aby wybrany segment rynku dostrzegł jego atrakcyjność (w tym cenową) oraz
unikatowość. Umiejętność wskazania tych cech umożliwia wyróżnienie produktu na tle substytutów.
Planowanie działań informacyjno-promocyjnych należy rozpatrywać dwutorowo: z jednej strony uwzględniając działania horyzontalne obejmujące upowszechnianie informacji o jednostce naukowo-badawczej jako całości, z drugiej
strony promocję konkretnego efektu realizacji prac B+R. Z punktu widzenia
rozpoczęcia działań upowszechniania konieczne jest na podstawie danych zgromadzonych w wyniku przeprowadzenia analizy rynku i procesu segmentacji
przygotowanie informacji o produkcie (jakie rozwiązanie innowacyjne zostało/
zostanie opracowane, w jakim celu powstało i na jakie potrzeby odpowiada,
jaki jest zakres funkcjonalności, poziom jakości rozwiązania, czym się różni od
innych, pod jakim względem jest lepsze, w jaki sposób rozwiązanie może zostać
wykorzystane w szerszej skali przez inne podmioty, jaki jest wpływ zastosowania rozwiązania na środowisko lub społeczeństwo (efekty ekologiczne i społeczne), jakie są korzyści ekonomiczne zastosowania rozwiązania).
Narzędzia oraz treść komunikatów wykorzystywanych w upowszechnianiu powinny być zróżnicowane w zależności, czy są kierowane do potencjalnych użytkowników czy szerszego kręgu odbiorców. Przekaz w pierwszym
przypadku jest konkretny, treść dotyczy kwestii praktycznych i technicznych.
Do drugiej grupy wysyłane są komunikaty ogólniejsze, podkreślające np. walory użytkowe produktu czy pozytywne wyniki fazy testowania.
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Zasadniczą kwestią jest ustalenie na podstawie wyników przeprowadzonej segmentacji rynku, kim są adresaci działań w zakresie upowszechniania
(wybór kluczowych adresatów). Istotna jest również treść: jaki komunikat będzie przekazywany. Ostatecznie należy dokonać wyboru formy komunikacji,
poprzez wskazanie narzędzi upowszechniania wykorzystywanych do porozumiewania się zarówno z potencjalnymi odbiorcami, jak i skierowanych do
szerszego grona adresatów.
Strategia działań marketingowych powinna zostać przemyślana w fazie
prac nad koncepcją produktu. Inne narzędzia będą właściwe w początkowych
fazach realizacji rozwiązania, inne gdy dysponujemy przygotowanym do produkcji produktem.
Strategia marketingowa jednostki naukowo-badawczej powinna obejmować następujące działania:
–– Dotarcie z jednoznacznie zdefiniowanymi produktami lub usługami do
wyraźnie określonej grupy nabywców, co jest przeciwieństwem marketingu masowego, gdy firmy oferują jeden i ten sam produkt dużej grupie
różnorodnych nabywców;
–– Stworzenie specjalnej – wysublimowanej oferty technologicznej, zaspokajającej określone korzyści (np. w przypadku obsługi dwóch różnych
nisz rynkowych – dla potencjalnego odbiorcy rozwiązania oczekującego
najniższych cen, drugiego, dla którego liczy się przede wszystkim zaspokojenie jego potrzeb nawet za wyższą cenę);
–– Spełnienie nietypowych oczekiwań klientów, co wymaga zastosowania
wysoce zindywidualizowanej kompozycji instrumentów konkurowania
(w tym produktu i narzędzi upowszechniania);
–– Zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej poprzez oferowanie
sposobów rozwiązania problemów (skuteczność zaspokajania potrzeb
klientów) w oparciu o działania innowacyjne w obszarze: produktu (całkowicie nowe lub zmodyfikowane produkty, udoskonalenie rodzaju/
sposobu świadczenia usług), procesu (nowe lub znacząco udoskonalone
metody produkcji, znaczące zmiany w zakresie maszyn, technologii, np.
automatyzacja procesów wytwórczych), rzadziej organizacyjnym (nowe
metody organizacji działań i procedur) czy marketingowym (wprowadzanie zmian w projektach, wyglądzie produktu);
–– Oferowanie różnych usług dodatkowych (np. wydłużony okres bezpłatnego serwisu).
Kolejnym etapem, po opracowaniu strategii marketingowej, jest organizowanie działań upowszechniania polegających na wdrażaniu planów
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marketingowych przy uwzględnieniu dostępnych zasobów kadrowo-finansowych.
Celem organizowania działań upowszechniania jest:
–– Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki naukowo-badawczej;
–– Dotarcie z czytelnym i zrozumiałym komunikatem o produkcie do poszczególnych grup docelowych.
Jednym z istotnych czynników warunkujących prowadzenie skutecznych
działań upowszechniania jest charakter produktu (jednostkowy, krótka seria,
wieloseryjny). Przeprowadzona analiza ukierunkowana na wybór narzędzi
upowszechniania w zależności od charakteru produktu wskazuje, że dla produktów o charakterze jednostkowym i małoseryjnym najlepsza jest bezpośrednia forma kontaktu z potencjalnym odbiorcą, w przypadku produktów o charakterze małoseryjnym zalecane dodatkowo jest upowszechnianie informacji
o produkcie w formie kart katalogowych, celem dotarcia do szerszego grona
potencjalnych odbiorców.
Wraz z postępami w procesie tworzenia produktu należy stopniowo
zwiększać intensywność i zakres działań upowszechniania.
Kolejny etap działań upowszechniania, faza follow-up (następuje, gdy
proces komercjalizacji zakończy się sukcesem) jest bardzo ważną częścią
kształtowania partnerskich relacji z klientami oraz budowania pozytywnego
wizerunku jednostki naukowo-badawczej na rynku.
Aby zdobyć i utrzymać silną pozycję rynkową, należy podejmować działania związane z obsługą reklamacji czy naprawą i wymianą produktu. W nowoczesnych firmach istnieją specjalne programy obsługi po sprzedaży, dzięki
którym klient z nabytym produktem nie jest pozostawiony sam sobie. Jednym
z narzędzi wykorzystywanym w fazie follow-up przez jednostki badawczo-naukowe może być scentralizowana baza danych o kontrahentach. Zapewnia
ona błyskawiczny przepływ informacji na temat podmiotu i sygnalizowanych
przez klienta spraw, również tych w zakresie poprawy funkcyjności produktu.
Ważnym elementem obsługi posprzedażowej jest szybki, sprawny i fachowy
serwis, który zapewni naprawę lub wymianę produktu. We wzorcowym modelu nastawiona prokliencko jednostka naukowo-badawcza powinna skontaktować się z klientem co najmniej kilka razy w roku, w tym np. gdy wprowadza na rynek nową generację produktu, kiedy zbliża się czas przeglądu, np.
serwisu instalacji, wygasa umowa licencyjna, z okazji świąt/jubileuszu itp.
Niezastąpiony jest tu system CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami,
gdzie niezbędne jest gromadzenie informacji na przykład dotyczących historii
zakupów danego klienta, jego preferencji, oczekiwań czy nawet daty urodzin.
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Faza monitoringu efektów upowszechniania obejmuje porównanie założonych celów upowszechniania oraz rzeczywistych efektów ich realizacji.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wszystkie zaplanowane zadania
związane z upowszechnianiem danego rozwiązania innowacyjnego zostały
przeprowadzone pomyślnie. Następnie należy zbadać ich efekty. W przypadku gdy nie są one zadowalające, należy zaproponować plan działań naprawczych, a także wygenerować cele na przyszłość. Jeżeli oczekiwane efekty są
satysfakcjonujące, wytyczane są dalsze kierunki działań, mające na celu upowszechnianie rozwiązania innowacyjnego w kolejnym okresie.
Opracowany system działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań
został wdrożony i jest stosowany w odniesieniu do powstających w ITeE – PIB
rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych, projektów wdrożeniowych.
Pierwszym etapem zaimplementowanego systemu działań upowszechniania
jest analiza sytuacji rynkowej, która jest przeprowadzana w oparciu o szczegółowe kryteria odnoszące się do branży, klientów oraz dostawców.
Na wstępie dokonywana jest analiza popytu, czyli analiza potencjalnych
nabywców danego rozwiązania. Ze względu na różnorodność zastosowań
produktów innowacyjnych, powstających w Instytucie, popyt na nie jest także zróżnicowany. Przykładowo – zastosowanie penetrometru – urządzenia do
testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych (rys. 7.1.3) [19]
jest bardzo szerokie i obejmuje branże: chemiczną, petrochemiczną, spożywczą, kosmetyczną i farmaceutyczną. Użytkownikami tego urządzenia mogą
być także jednostki naukowo-badawcze.
Penetrometr PL-14

• Branża chemiczna,
petrochemiczna, spożywcza,
kosmetyczna, farmaceutyczna
• Jednostki naukowo-badawcze

Rys. 7.1.3. Penetrometr PL-14 – opracowany i wytworzony w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym
Instytucie Badawczym w Radomiu
Źródło: opracowanie własne.
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Z przeprowadzonej analizy rynkowej wynika, że konkurencja wewnątrz
sektorów, w ramach których proponowane są rozwiązania innowacyjne, ma
różny stopień natężenia. Przykładowo, dla urządzenia do testów pełzania
przy jednoosiowym rozciąganiu (rys. 7.1.4) [20] konkurencja na rynku krajowym nie istnieje, natomiast na rynkach zagranicznych jest ona bardzo silna
i intensywna (koncerny międzynarodowe).
Urządzenie do testów pełzania
przy jednoosiowym rozciąganiu

• Konkurencja krajowa: nie istenieje
krajowy producent
• Konkurencja na rynkach
zagranicznych: producentami są
koncerny międzynarodowe i duże
firmy zagraniczne o ugruntowanej
pozycji rynkowej

Rys. 7.1.4. Urządzenie do testów pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu – opracowane i wytworzone
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu
Źródło: opracowanie własne.

Jednym z narzędzi wspomagających prowadzenie analiz rynkowych
jest kompleksowy system oceny technologii, na który składa się: ocena
stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), ocena potencjału komercyjnego (PK) oraz ocena poziomu innowacyjności (PI) technologii, rozwiązań
produktowych i procesowych umożliwiający wnikliwą analizę aplikacyjną
technologii [21].
Po dokonaniu analizy rynkowej następuje kolejny etap procedury, jakim jest przeprowadzenie segmentacji rynku oraz wybór rynku docelowego (rys. 7.1.5).
Segmentacja rynkowa jest przeprowadzana wyłącznie dla produktów
o charakterze masowym i krótkoseryjnym. Jeżeli natomiast wybrane rozwiązanie ma charakter jednostkowy, jak to ma miejsce w przypadku stanowiska do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu, wówczas
segmentacja rynku nie jest dokonywana [24].
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Reaktor do mikrofalowej
solvotermalnej syntezy nanoproszków

Przedsiębiorstwa działające w branży
nanometali i nanoproszków
jednostki naukowo-badawcze: Instytut
Wysokich Ciśnień PAN

Zasilacz źródła magnetronowego

Jednostki naukowo-badawcze
zajmujące się budową własnych
stanowisk badawczych lub
dokonujących modernizacji
istniejących stanowisk

Stanowisko do badań osłon
przeciwwietrznych z czujnikami dymu

Jednostką prowadzącą w kraju badania
certyfikacyjne osłon przeciwwietrznych
w systemach ppoż. w warunkach
pożarów testowych jest Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie
Urządzenie jednostkowe

Rys. 7.1.5. Przykład segmentacji rynku dla wybranych produktów innowacyjnych [22–24]
Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem jest określenie wyróżnika rozwiązania. Wyróżnik rozwiązania innowacyjnego każdorazowo może obejmować inne cechy (rys. 7.1.6).
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Mikroskop TERRA AFM

• Funkcjonalność: szybkość uzyskania
topografii powierzchni skanowanej
próbki

Urządzenie do badania
tribologicznych własności smarów
plastycznych T-29

• Konkurencyjność cenowa: cena
urządzenia jest znacząco niższa od
podobnego tribotestera dostępnego
na rynku
• Uznana marka ITeE – PIB
(czołowy producent aparatury
do badania i tarcia)

Rys. 7.1.6. Wyróżniki rozwiązania innowacyjnego dla wybranych rezultatów Programu Strategicznego
Źródło: opracowanie własne.

Mikroskop TERRA/AFM [25] spośród konkurencji wyróżnia się wysokim
stopniem funkcjonalności, przekładającej się na szybkość uzyskania topografii
powierzchni skanowanej próbki. W przypadku urządzenia do badania tribologicznych własności smarów plastycznych T-29 [26] wyróżnikiem jest m.in.
konkurencyjna cena.
W następnym etapie procedury, jakim jest opracowanie strategii marketingowej, projektowane są działania upowszechniania, mające na celu dla wybranego segmentu rynkowego zaprezentowanie walorów oraz wskazanie unikalności efektu prac B+R. Zgodnie z opracowaną procedurą upowszechniania
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w gospodarce innowacyjnych rozwiązań, wśród narzędzi upowszechniania
wykorzystane mogą być narzędzia opcjonalne oraz obligatoryjne. Narzędzia
obligatoryjne to: karty katalogowe produktu, zamieszczenie informacji o produkcie w cyklicznie wydawanym elektronicznym newsletterze oraz na stronie
internetowej jednostki naukowo-badawczej [27].
Kolejny etap procedury upowszechniania w gospodarce innowacyjnych
rozwiązań – organizowanie działań upowszechniania odbywa się dwutorowo:
z jednej strony są uwzględniane działania obejmujące upowszechnianie informacji o działalności jednostki naukowo-badawczej, z drugiej – prowadzona
jest promocja konkretnego produktu lub grupy produktów.
Działania upowszechniania dzielą się na trzy podstawowe kategorie: działania horyzontalne, działania promocyjne oraz marketing indywidualny, w zakresie których odbywają się wizyty studyjne w laboratoriach oraz prezentacje
produktów dedykowanych dla konkretnego odbiorcy (rys. 7.1.7) [28].

Rys. 7.1.7. Podstawowe kategorie i przykłady prowadzenia działań upowszechniania
Źródło: opracowanie własne.

Bardzo ważnym elementem działań upowszechniania jest cykliczne organizowanie wydarzeń, takich jak seminaria (spotkania w ramach platformy
upowszechniania), konferencje naukowo-biznesowe [29], które z jednej strony umożliwiają wzmacnianie marki Instytutu, a z drugiej – nawiązywanie
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ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi oraz innymi jednostkami
naukowo-badawczymi. W ramach działań horyzontalnych marka jednostki
naukowo-badawczej, a także wybrane produkty są promowane na krajowych
i międzynarodowych targach i wystawach branżowych (np. na Międzynarodowych Targach Przemysłowych „Hannover Messe”, Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie, Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab w Warszawie,
Targach ITM w Poznaniu).
Dobór odpowiednich działań upowszechniania zależy przede wszystkim
od charakteru produktu, to znaczy – czy jest to produkt o charakterze masowym, krótkoseryjnym, czy też jednostkowym (rys. 7.1.8).
W przypadku produktu jednostkowego, jakim jest np. komora do badania karbonatyzacji betonu [30], oprócz obligatoryjnych narzędzi upowszechniania, użyto narzędzi opcjonalnych – zorganizowano spotkania
indywidualne z przedsiębiorcami oraz seminaria branżowe dla większej
grupy odbiorców. W przypadku urządzenia do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne [31], które jest produktem krótkoseryjnym,
dobrano następujące opcjonalne narzędzia upowszechniania: warsztaty,
materiały promocyjne, materiały drukowane oraz reklamę w piśmie branżowym.
Z kolei w przypadku specjalistycznych robotów mobilnych [32], które są
produktem masowym, zastosowano: pokazy technologiczne, panele dyskusyjne, artykuły sponsorowane, materiały drukowane. Urządzenie zaprezentowano także na krajowych targach i piknikach naukowych.
W przypadku, gdy zrealizowanie procesu upowszechniania danego rozwiązania innowacyjnego zakończy się komercjalizacją wyników B+R (sprzedaż pośrednia, sprzedaż bezpośrednia, świadczenie usług, licencja, spin-off),
prowadzone jest monitorowanie poziomu zadowolenia odbiorcy, zbierane są
informacje od klientów i partnerów biznesowych w zakresie niezawodności
produktu oraz oferowane są usługi serwisowe.
Faza follow-up obejmuje także monitorowanie fazy cyklu życia rozwiązania i tworzenia portfolio technologicznego. Na tym etapie zbierane są informacje dotyczące możliwości generowania nowej tematyki współpracy pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a zainteresowanymi współpracą z nim
przedsiębiorstwami. Możliwość udoskonalania rozwiązań znacznie wydłuża
fazę ich dojrzałości. Z tego względu zarówno obecnym, jak i potencjalnym
odbiorcom przedstawiane są również informacje o modyfikacji rozwiązań innowacyjnych, nad którymi trwają prace albo że zamierza się podjąć takie prace
w najbliższej przyszłości.
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Jednostkowy

Komora do badania karbonatyzacji
betonu KKB-2

• Kontakty bezpośrednie
• Seminaria branżowe

Urządzenie do badania
odporności na kruche pękanie
i zużycie ścierne materiałów
Krótka seria

CHARAKTER PRODUKTU

• Konferencje naukowe

• Warsztaty
• Materiały drukowane
• Reklama w piśmie branżowym
• Materiały promocyjne

Wieloseryjny

Specjalistyczny robot
inspekcyjny Pathfinder

• Pokazy technologiczne
• Artykuły sponsorowane
• Materiały drukowane
• Targi i wystawy

Rys. 7.1.8. Przykłady dostosowania narzędzi upowszechniania do charakteru produktu
Źródło: opracowanie własne.

Faza monitoringu mająca na celu weryfikację założeń działań upowszechniania oraz rzeczywistych efektów ich realizacji pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których podejmowane aktywności nie przynoszą
zamierzonych skutków oraz takich, w których plan realizowany jest bez
przeszkód.
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Dzięki systemowemu prowadzeniu działań upowszechniania efektów
prac B+R zwiększa się ich efektywność, m.in. poprzez koncentrację na przekazywaniu informacji o produktach, podmiotom wykorzystującym podobne
rozwiązania („trafienie” z odpowiednimi komunikatami, przy wykorzystaniu
skutecznych narzędzi operacyjnych o rozwiązaniach – efektach prac B+R, do
odpowiednich grup docelowych). Działania te wpływają pozytywnie na budowanie zainteresowania innowacyjnymi technologiami produktowymi i procesowymi, zwiększają ich rozpoznawalność zarówno na rynku lokalnym, krajowym,
jak i międzynarodowym, ułatwiają współpracę pomiędzy jednostką naukowo-badawczą a podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wdrażaniem wyników B+R do praktyki gospodarczej.
Wsparciem dla odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia procesu upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zwiększającym prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia rynkowego jest możliwość
wykorzystania opracowanych i zaimplementowanych modeli marketingowych.
Modele hybrydowe dyfuzji innowacyjnych rozwiązań do
gospodarki z uwzględnieniem koncepcji marketingu-mix 4P
Wzrost znaczenia działalności marketingowej w procesie komercjalizacji
wyników badań naukowych wynika z rynkowego charakteru współczesnej
gospodarki, w której wyniki badań naukowych stają się towarami rynkowymi,
a jednostki naukowe pełnoprawnymi uczestnikami wymiany rynkowej. Brak
działań marketingowych ze strony instytucji badawczych i naukowych jest
podawany jako jedna z głównych przyczyn ich słabej współpracy z rynkiem
[33]. Wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku globalnym wymuszającym wdrażanie marketingowego kierowania działalnością jednostek
naukowo-badawczych, zobligowanych oferować na zasadach komercyjnych
wyniki zrealizowanych badań naukowych opracowano i zaimplementowano
kilka modeli hybrydowych (marketingowo-biznesowych), których zastosowanie stanowi wsparcie dla procesu komercjalizacji: model innowacji, model
niszowy, model poddostawczy, model kompleksowy oraz model rynkowy.
Modele te powstały w wyniku połączenia modeli marketingowych P. Kotlera
[34] i modeli biznesowych P. Kulawczuka [35], z uwzględnieniem specyfiki
instytutów naukowo-badawczych (rys. 7.1.9) [36].
Interpretacja utworzonych modeli hybrydowych jest następująca:
M1 – Model innowacji – opiera się na zdobyciu przewagi technologicznej
i stałym dążeniu do jej utrzymania. Służy temu regularna obserwacja otoczenia zewnętrznego, intensywne badania i prace rozwojowe, orientacja na
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innowacyjność, kreowanie produktów nowatorskich, które spełniałyby potrzeby klientów. Innowacje powinny być zamieniane w konkretną użyteczność dla
odbiorców. Model ma zastosowanie, gdy następuje przeobrażenie ogólnego,
naukowego rezultatu w konkretny produkt przynoszący przychody.
M2 – Model niszowy – wskazany, gdy efektem prowadzonych prac B+R
są nowe sposoby realizacji procesów, rozwiązywania ważnych problemów.
Często opiera się na wykonywaniu badań dla przedsiębiorstw w ramach outsourcingu. Jest użyteczny, gdy nisze się rozwijają i trzeba nadążać za rosnącym popytem. Jest właściwy, gdy współpraca rozłożona jest w czasie.
Modele marketingowe P. Kotlera

Marketing masowy

Modele hybrydowe dla instytutu
naukowo-badawczego
M1
Innowacji

Ustawiczny innowator
Model „na miarę”

Wartość oparta na cenie
Prestiż
Kompletny system
Dobry obywatel
Model estetyczny

Eksploatacja niszowa
Odkrywanie nisz

M2
Niszowy

Zaufanie do klienta
Wspólnota klientów

Modele biznesowe P. Kulawczuka

Outsourcing
Komercjalizacja idei

M3
Poddostawczy

Technologiczne
podporządkowanie rynku
Zagospodarowanie potencjału

M4
Kompleksowy

M5
Rynkowy

Odkrywanie rynków
Komercjalizacja usług
eksperckich
Odkrywanie innowacji
Rozwiązywanie kluczowego
problemu
Kreowanie rynku i produktu
Eksploatacja prestiżu
Model poddostawczy

Rys. 7.1.9. Modele hybrydowe (marketingowo-biznesowe) dla instytutów naukowo-badawczych
Źródło: opracowanie własne.
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M3 – Model poddostawczy – koncentruje się na konfiguracji oferty do
unikalnych potrzeb odbiorcy, przedstawieniu konkretnemu klientowi produktu lub usługi specjalnie dla niego przygotowanych. Model zalecany do
stosowania do produktów złożonych, wymagających ścisłej współpracy
z nabywcami. Model zakłada nie tylko budowanie bliskich i trwałych dwustronnych relacji, ale także współpracę z odbiorcą przy tworzeniu i realizacji
oferty.
M4 – Model kompleksowy – przeznaczony dla kompleksowych produktów, procesów czy technologii, dedykowany rozwiązaniom składającym
się z wielu powiązanych ze sobą elementów, którym towarzyszą różne usługi
dodatkowe, oferowane nie tylko w momencie zakupu, ale i później w trakcie
eksploatacji. Promuje koncentrację na pozyskaniu lojalności klienta, wysoką
jakość obsługi oraz indywidualizację.
M5 – Model rynkowy – stosowany, gdy efekty prac B+R ukierunkowane
są na rozwiązanie problemów społecznych, cywilizacyjnych, środowiskowych. Służy temu obserwacja trendów rynkowych. W przekazie informacyjnym należy podkreślać sposób, w jaki dany innowacyjny produkt może
przyczynić się do rozwiązywania wymienionych rodzajów problemów istotnych w danej chwili dla społeczeństwa.
Ze względu na cel, jakim jest praktyczne wykorzystanie opracowanych
modeli w procesie dyfuzji innowacji, przy doborze do wyników prac B+R
wzorcowych modeli uwzględniono trzy kluczowe atrybuty (parametry wejściowe), warunkujące skuteczność tego procesu:
• rodzaj produktu: (a) usługi (np. informatyczne, inżynierii powierzchni), (b) materiały (np. chemiczne, włókiennicze, kompozyty), (c) systemy (np. oprogramowanie, systemy komputerowe), (d) technologie (np.
chemiczne, mechatroniczne), (e) urządzenia (np. aparatura badawcza
i testowa).
• charakter rozwiązania: (a) jednostkowe, (b) krótka seria, (c) masowe.
• mechanizm komercjalizacji: (a) sprzedaż, (b) licencja, (c) usługa, (d) spin
off.
W kolejnym etapie prac wskazano siłę zależności opracowanych modeli
hybrydowych od parametrów wejściowych. Dla każdej kombinacji zawierającej kolejno rodzaj rozwiązania (5 możliwości), charakter rozwiązania
(3 możliwości) oraz mechanizm komercjalizacji (4 możliwości) utworzono
macierze zależności, których analiza uwarunkowała dobór adekwatnych modeli hybrydowych. Wskazano, które modele są najmocniej determinowane
przez parametry wejściowe (rys. 7.1.10).
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Rys. 7.1.10. Modele hybrydowe (marketingowo-biznesowe) determinowane przez parametry wyjściowe, tj. rodzaj
rozwiązania, charakter rozwiązania i mechanizm komercjalizacji
Źródło: opracowanie własne.

Zaproponowane modele zweryfikowano w odniesieniu do rozwiązań
stanowiących rezultat realizowanego Programu Strategicznego pn.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Przykładowo model niszowy wykorzystywany jest, gdy efektem
prowadzonych prac B+R są nowe sposoby realizacji procesów, rozwiązywania
ważnych problemów. Rezultatem weryfikującym założenia modelu niszowego
jest m.in.: System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej [37] (rys. 7.1.11).
W celu praktycznego wykorzystania utworzonych modeli hybrydowych
w procesie dyfuzji innowacji dobrano zestawy narzędzi marketingowych adekwatnych dla każdego z modeli, usprawniające w pierwszej kolejności proces
upowszechniania, a następnie komercjalizacji rezultatów Programu Strategicznego. Zbiór narzędzi marketingowych został stworzony na bazie doświadczeń
[38] w ramach zestawu marketingu-mix 4P (produkt, promocja, cena, dystrybucja):
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dla produktu (P)1: (a) traktowanie produktu jako rdzenia – kupujący kierują się przy wyborze produktu cechą lub kilkoma cechami tworzącymi
tzw. rdzeń produktu, czyli korzyść wiodącą (NP-1); (b) traktowanie produktu jako poszerzonego (produkt rzeczywisty + dodatkowe wyposażenie zwiększające korzyści z nabycia, przykładowo wydłużone okresy
gwarancji, dodatkowe usługi, nawet podczas eksploatacji) (NP-2);
dla promocji (N): (a) targi, wystawy (NR-3), (b) strona www i inne portale
branżowe (NR-4), (c) newsletter, e-mailing (NR-5), (d) konferencje naukowe, seminaria branżowe, artykuły naukowe (NR-6), (e) materiały drukowane: foldery, karty katalogowe, plakaty (NR-7);
dla dystrybucji (D): (a) dystrybucja bezpośrednia (ND-8), (b) dystrybucja
pośrednia (ND-9);
dla ceny (C): konkurowanie ceną (NC-10).

Rys. 7.1.11. System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach
wentylacji mechanicznej – opracowany i wytworzony w Instytucie Technologii Eksploatacji –
Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu
Źródło: opracowanie własne.

W obszarze marketingu-mix wyróżnia się trzy poziomy produktu: rdzeń produktu, który oznacza
podstawową korzyść czy też zdolność danego produktu do zaspokojenia określonej potrzeby nabywcy;
produkt rzeczywisty (który opuszcza granice wewnętrzne firmy), na który składa się pięć części składowych produktu (cechy, stylistyka, jakość, marka, opakowanie); w skład produktu poszerzonego wchodzą
określone korzyści dodatkowe i usługi związane z daną ofertą [17].
1
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Do każdego z modeli hybrydowych dobrano zestaw narzędzi marketingowych. W rezultacie utworzono macierz zależności między narzędziami marketingowymi a modelami.
Weryfikację dedykowanych danemu modelowi narzędzi marketingu-mix
4P zaprezentowano na przykładzie modelu niszowego (tabela 7.1.1). Narzędzia dobrano dla usług świadczonych z wykorzystaniem systemu do badania
efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach
wentylacji mechanicznej, który jest rozwiązaniem o charakterze krótkoseryjnym.
Tabela 7.1.1. Narzędzia marketingowe dedykowane modelowi niszowemu – przykład

Narzędzia

M2 – model
niszowy

NP-1

++

prezentowanie korzyści wiodącej – rdzeń produktu

NP-2

+

zaznaczenie cech dodatkowych rozwiązania

NR-3

+

prezentacja rozwiązania podczas targów (krajowych i międzynarodowych),
zgłoszenia do konkursów o medale

NR-4

++

informacja o rozwiązaniu na stronach www

NR-5

+

elektroniczny newsletter, artykuł w prasie branżowej,

NR-6

+

udział w konferencjach naukowych, seminariach, artykuły naukowe

NR-7

+

materiały informacyjne: karty katalogowe, postery, plakaty, film prezentujący
korzyści rozwiązania

Zastosowane narzędzia marketingu-mix 4P

ND-8

++

dystrybucja bezpośrednia/proaktywna postawa personelu

ND-9

–

dystrybucja pośrednia

NC-10

–

monopolista na rynku/dyktowanie ceny

Oznaczenia : ++ narzędzie zalecane, + narzędzie wskazane, – narzędzie niezalecane
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku realizacji prac w ramach zadania pn. „Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki
sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju” w ramach Programu
Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” stworzono schemat postępowania pozwalający dobrać model hybrydowy (a w dalszej kolejności zdeterminowane nim
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narzędzia marketingowe) do konkretnego rozwiązania w zależności od trzech
atrybutów (parametrów wyjściowych) (rys. 7.1.12).

Rys. 7.1.12. Schemat doboru modelu hybrydowego na potrzeby dyfuzji innowacyjnych rozwiązań do gospodarki
z uwzględnieniem koncepcji marketingu-mix 4P
Źródło: opracowanie własne.

Weryfikacja przeprowadzona na wybranych rezultatach Programu
Strategicznego potwierdza praktyczne zastosowanie opracowanych modeli
i dedykowanych im narzędzi. Zaproponowane modele i przypisane im narzędzia marketingu-mix 4P mają na celu wspomagać podejmowanie decyzji
i działań marketingowych usprawniających proces komercjalizacji rezultatów Programu Strategicznego. Przed rozpoczęciem procesu komercjalizacji
uzyskanych wyników prac badawczych i rozwojowych szczególnego znaczenia nabiera sprawdzenie, jaka jest wartość rynkowa komercjalizowanych
wyników prac B+R.
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Procedura wyceny wyników prac B+R
Wycena wyników prac B+R pozwala na uporządkowanie i dobre zaplanowanie procesu komercjalizacji. Najczęstszą metodą wyceny nowych technologii jest metoda dochodowa [39] (obok metody kosztowej czy porównawczej),
która pokazuje, jakie mogą być strumienie przyszłych przychodów w danym
scenariuszu wdrożenia rozwiązania do praktyki gospodarczej. Istotą wyceny
jest zatem najczęściej zdolność do generowania przychodów na rynku, czyli
rzeczywista przydatność danej technologii.
W celu wsparcia procesu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych opracowano procedurę wyceny wyników prac B+R (w tym wartości niematerialnych i prawnych)2, składającą się z następujących etapów
(rys. 7.1.13) [40]: sformułowanie celów, zapotrzebowania na wycenę; charakterystyka przedmiotu wyceny (aspekty formalnoprawne, analiza zakresu i jakości, aspekty ekonomiczno-finansowe, analiza dostępnych informacji); wybór
metody wyceny (metody: kosztowe, rynkowe, dochodowe, metody ogólne,
szczegółowe, sytuacyjne); uzupełnienie zbioru niezbędnych danych wejściowych (badania rynku i konkurencji, przygotowanie prognoz finansowych);
przeprowadzenie wyceny według przyjętej metody (przyjętych metod); opracowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych.
Implementacja opracowanej procedury, wdrożonej i stosowanej w odniesieniu do powstających efektów badań naukowych i prac rozwojowych została
przedstawiona na przykładzie zastosowania metody dochodowej. Przedmiotem wyceny jest program komputerowy: Transfer i komercjalizacja innowacyjnych
rozwiązań (kurs e-learningowy) [41], który jest jednym z rezultatów Programu
Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
Celem wyceny (pierwszy etap procedury) było oszacowanie wartości dochodowej licencji terminowej na kurs e-learningowy: Transfer i komercjalizacja
innowacyjnych rozwiązań do potrzeb zarządzania komercjalizacją wyników
prac badawczo-rozwojowych (negocjacji umów licencyjnych z potencjalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330; art. 3 ust.1
pkt 14) przez wartości niematerialne i prawne rozumiane są nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: (a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, (b) prawa do wynalazków, patentów,
znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, (c) know-how. Do wartości niematerialnych
i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
2
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licencjobiorcami, którymi są podmioty prowadzące działalność w obszarze
kształcenia i doskonalenia zawodowego). Założono wyceny wielowariantowe
w zależności od przyjętych szczegółowych warunków w konstrukcji umowy
licencyjnej.
Sformułowanie celów, zapotrzebowanie na wycenę

Charakterystyka przedmiotu wyceny, aspekty formalnoprawne, analiza zakresu
i jakości, aspekty ekonomoczno-finansowe, analiza dostępnych informacji

Wybór metody wyceny: (a) metody: kosztowe, rynkowe, dochodowe
(b) metody ogólne, szczegółowe, sytuacyjne

Uzupełnienie zbioru niezbędnych danych wejściowych, badania rynku i konkurencji,
przygotowanie prognoz finansowych

Przeprowadzenie wyceny według przyjętej metody (przyjętych metod)

Opracowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych

Rys. 7.1.13. Procedura wyceny wyników prac B+R
Źródło: opracowanie własne.

Drugi etap procedury polegał na scharakteryzowaniu przedmiotu wyceny. Stwierdzono, że kurs e-learningowy jest opracowany, zweryfikowany, dostępny do wykorzystania, a treści merytoryczne kursu są aktualne. Wybrano
rynek docelowy. Wyróżniono rynek szkoleń nieodpłatnych (głównie w formie
szkoleń stacjonarnych (studiów podyplomowych i kursów) korzystających ze
wsparcia środków EFS) oraz rynek szkoleń odpłatnych; głównie rynek szkoleń stacjonarnych. Określono zbiór kosztów wymaganych przy świadczeniu
usług przy wykorzystaniu kursu e-learningowego: utrzymanie platformy
informatycznej; przygotowanie certyfikatów przez licencjobiorcę. Zdefiniowano potencjalną grupę odbiorców końcowych (pracownicy innowacyjnej
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gospodarki, którzy wykonują zadania zawodowe menedżera innowacji, brokerzy innowacji, osoby zajmujące się transferem technologii, kierownicy ds.
strategicznych i planowania, kierownicy marketingu i sprzedaży, kierownicy
ds. badań i rozwoju, kierownicy ds. produkcji przemysłowej czy też dyrektorzy MSP). Przyjęto, że podstawową funkcją programu jest zapewnienie możliwości samokształcenia. Usługa e-learningowa obejmuje: dostęp uczestników
do e-learnigowej wersji kursu, możliwość zdania egzaminu sprawdzającego,
uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia.
Zaproponowano oczekiwane efekty kształcenia (zdobyte umiejętności
uczestnika szkolenia w wyniku jego realizacji).
Wyszczególniono aspekty ekonomiczno-finansowe umowy licencyjnej
(przyjęto m.in.: następujące założenia: umowa na udzielenie licencji – czasowa,
negocjowanie stałej opłaty licencyjnej, zapewnienie wymaganej liczby uczestników; rozliczenia finansowe na koniec każdego roku). Do wyceny przyszłych
korzyści związanych z umową udzielenia licencji na kurs e-learningowy zastosowano podejście dochodowe.
Zaprezentowana procedura pokazuje konieczność korzystania w procesie wyceny wyników prac B+R z odpowiednich źródeł informacji, dokonania analizy prawnej wyceny wyników B+R, przeprowadzenia oceny skutków
ekonomicznych komercjalizacji wyników prac B+R, jednocześnie umożliwia
formułowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych.
Wprowadzenie procedury wyceny technologii sprzyja podejmowaniu
działań komercjalizacyjnych, pozwala na uporządkowanie i dobre zaplanowanie tego procesu, tym samym aktywizuje współpracę nauki z biznesem
i transfer do gospodarki innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe.
***
Zachodzące zmiany na rynku globalnym (gdzie jednym z głównych
stymulatorów innowacyjnej gospodarki staje się działalność badawcza i naukowa) wpływają na definiowanie nowych relacji pomiędzy światem nauki
a biznesu, a transfer i komercjalizacja wiedzy z sektora B+R do praktyki rynkowej staje się kluczowym czynnikiem pozwalającym na zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jednym z narzędzi, które stwarza możliwość
efektywniejszego implementowania i komercjalizacji wyników prac B+R jest
platforma technologiczna utworzona w jednostce naukowo-badawczej.
Poprzez platformę jednostka naukowo-badawcza może promować swoją
działalność, przyczyniając się do rozpowszechniania wiedzy o prowadzonych
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badaniach i uzyskiwanych rezultatach, a także wspólnie z przedsiębiorcami
realizować projekty ukierunkowane na wdrażanie nowych technologii do
praktyki gospodarczej, które wpływają na rozwój przemysłu. Zagnieżdżona
w strukturze organizacyjnej jednostki naukowo-badawczej platforma pozwala
wygenerować wartość dodaną w zakresie:
–– Zwiększenia skuteczności procesu komercjalizacji poprzez prowadzenie działań upowszechniania, rozwijanie projektów silnie umocowanych
w otoczeniu gospodarczym;
–– Intensyfikacji działań w obszarze marketingu relacyjnego poprzez nawiązywanie i budowanie trwałych więzi współpracy z członkami platformy,
wzrost jakości tych relacji kształtowanych przez poziom wzajemnego zaufania;
–– Zwiększenia szans na przyszły sukces poprzez tworzenie innowacji w zakresie produktów, skrócenie czasu realizacji i unowocześnienie oferty dopasowanej do wymagań rynkowych.
Platforma jest integralną częścią systemu transferu wyników prac B+R do
praktyki gospodarczej wspomagającą proces ich upowszechniania, stanowiącą
forum, na którym dokonywana jest ocena innowacyjnych rozwiązań technologicznych (np. rezultatów Programu Strategicznego), w skali makro wpływa
na budowanie, poprzez wdrażanie innowacji, gospodarki opartej na wiedzy.
Ze względu na kluczowe znaczenie współpracy na linii nauka–przemysł w nowym okresie programowania, nacisk na dyfuzję wyników prac
badawczo-rozwojowych – rekomendowane jest kontynuowanie działań podejmowanych w ramach platformy, a także stosowanie skutecznych narzędzi
upowszechniania i przeprowadzanie zaawansowanych wycen rezultatów prowadzonych prac B+R, które wspierają procesy transferu wiedzy i technologii
do zastosowań rynkowych.
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7.2.

Platforma informatyczna wspomagająca inteligentny rozwój
organizacji wirtualnych

Nowoczesne organizacje badawcze i gospodarcze w celu zwiększenia
konkurencyjności na globalnym rynku poszukują nowych struktur funkcjonowania i komunikacji oraz metod i modeli organizacyjnych wspierających
procesy innowacyjne. Efektywnym mechanizmem sprzyjającym tym trendom
jest integracja działalności organizacji i tworzenie struktur sieciowych lub
klastrów instytucjonalnych, które w efekcie współdzielenia posiadanej infrastruktury, zasobów kadrowych i wiedzy mogą zdecydowanie przyśpieszyć
rozpoznanie rynku. Wirtualizacja organizacji pozwala efektywniej identyfikować potrzeby, nisze technologiczne i podejmować działania ukierunkowane
na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację produktów charakteryzujących
się znacznym potencjałem innowacyjności.
Światowe trendy rozwoju systemów informacyjnych w organizacjach są
również stymulowane przez wdrażaną obecnie koncepcję społeczeństwa globalnego opartego na wiedzy, która promuje postrzeganie informacji jako dobra ekonomicznego. Współcześnie informacja, obok tradycyjnych czynników
produkcji, tzn. kapitału, środków produkcji i pracowników, stanowi bowiem
nieodłączny element rozwoju organizacji i pracowników oraz coraz częściej
w nowocześnie zarządzanych firmach uznawana jest za najważniejszy czynnik
produkcji. W obecnych warunkach funkcjonowania organizacji kluczowym
czynnikiem tworzenia i utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej staje
się zatem umiejętność zdobywania i zarządzania informacją, a także zarządzanie procesami generowania, akumulacji, dyfuzji wiedzy na potrzeby stymulowania procesów innowacyjnych w organizacji. Wiedza i informacja stanowią
nieodzowne filary wzrostu organizacji o charakterze biznesowym i naukowym, ponieważ umożliwiają zmniejszenie niepewności działalności rynkowej
wynikającej z dynamicznego rozwoju gospodarki zarówno na poziomie makro-, jak i mikroekonomicznym. Potwierdzają to intensywne badania naukowe
w tym zakresie prowadzone w obszarze nauk ekonomicznych, społecznych
czy technicznych. Zatem skoro najważniejszym strategicznie zasobem nowoczesnych organizacji staje się wiedza, racjonalnie pozyskiwana i upowszechniana, koniecznym staje się rozwój metod i technologii automatyzujących
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i wspomagających te procesy. Globalna gospodarka wymaga stosowania niekonwencjonalnych metod i technologii, spośród których najistotniejszymi są
technologie informacyjno-komunikacyjne wspomagające świadome kształtowanie otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego organizacji, co przekłada
się na realizowanie ich celów strategicznych.
Doświadczenia licznych projektów realizowanych w ramach Programu
Wieloletniego PW-004 „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności
w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008” [1] oraz Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki” potwierdzają, iż procesy innowacyjne realizowane przez
konsorcja, sieci lub klastry powinny zostać wsparte nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz aplikacjami informatycznymi [2–6], ponieważ
przygotowanie koncepcji, zaprojektowanie i wytworzenie innowacyjnego produktu lub rozwiązywanie złożonych problemów technicznych wymaga m.in.:
–– stabilnej współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych pomiędzy różnymi, najczęściej rozproszonymi geograficznie interesariuszami (np. podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi,
instytutami badawczymi);
–– systematycznej i efektywnej wymiany informacji o stanie prac nad innowacyjnym produktem, procesem, projektem czy problemem technicznym;
–– dostępu do wyników badań realizowanych w różnych laboratoriach badawczych i udostępniania tych wyników w formie inżynierskich baz danych lub baz wiedzy dla pozostałych członków klastra instytucjonalnego
poprzez sieć Internet;
–– optymalizacji nakładów na zakup specjalizowanego, często drogiego
oprogramowania do projektowania, w szczególności z wykorzystaniem
najnowszych metod projektowania inżynierskiego;
–– dyspersji i publikowania informacji o innowacyjnym produkcie do ściśle
kierunkowych grup odbiorców;
–– kooperacji pomiędzy jednostkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi w fazie wdrażania produktu i szkolenia użytkowników docelowych;
–– generowania nowych pomysłów niezbędnych do opracowania innowacyjnego produktu, w szczególności w zakresie rozwiązań mechanicznych,
systemów sterowania oraz aplikacji informatycznych;
–– dostępu do zasobów baz danych wspomagających ochronę własności intelektualnej.
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Zwiększenie efektywności procesów innowacyjnych, wdrożeniowych i komercjalizacji poprzez implementację skutecznych metod komunikacji oraz upowszechniania i współdzielenia informacji może być wydajnie wspierane w wyniku zastosowań zintegrowanych systemów komputerowych, w szczególności
specjalizowanych platform informatycznych [7, 8]. W związku z tym w zadaniu
badawczym pt. „Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” realizowanym w ramach
Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki”, zainicjowano i wykonano prace badawcze i aplikacyjne ukierunkowane na opracowanie innowacyjnego systemu
informatycznego przeznaczonego do współdzielenia zasobów cyfrowych na
potrzeby wspomagania organizacji wirtualnych w obszarze szeroko pojętej innowacyjności.
Opracowanie projektu i budowę zintegrowanej platformy poprzedzono
analizą technologii teleinformatycznych, zasobów informacyjnych baz danych
i portali internetowych wykorzystywanych w procesach transferu technologii, w szczególności w promowaniu innowacji i upowszechnianiu informacji
o innowacyjnych przedsiębiorstwach, technologiach, usługach i produktach.
Przedmiotem badań było ponad 40 międzynarodowych, ogólnokrajowych,
regionalnych, branżowych i instytutowych baz danych oraz ponad 400 portali
tematycznych [8–11].
Zasadnicze wnioski z przeprowadzonej analizy wskazywały, że:
–– powszechnie stosowane są portale internetowe lub specjalizowane bazy
danych jako rozwiązania informatyczne wspomagające procesy transferu
innowacyjnych technologii produktowych i procesowych;
–– zakres tematyczny baz zależy od ich przeznaczenia i najczęściej obejmuje
informacje o innowacjach z danej branży oraz informacje o ofertach, potrzebach technologicznych, firmach, ekspertach;
–– zasoby informacyjne zwykle są systematycznie uzupełniane w okresie
trwania projektów badawczych, projektów uruchamianych w Programie
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lub dofinansowanych w ramach
programów strukturalnych, natomiast po zakończeniu projektów nakłady
na utrzymanie baz są ograniczane lub przerywane są procedury pozyskiwania i aktualizacji danych;
–– akwizycja danych realizowana jest głównie z użyciem klasycznych metod
bazujących na ankietach papierowych lub elektronicznych formularzach
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o sztywnych strukturach bez możliwości ich modyfikacji przez użytkowników;
–– dostępne rozwiązania są ukierunkowane na pozyskiwanie i upowszechnianie danych, nie zaś na zdobywanie, integrację i współdzielenie wiedzy,
np. w wyniku analiz gromadzonych danych oraz analiz rynku wskazujących rzeczywiste zapotrzebowanie [12].
Należy zauważyć, że analizowane aplikacje nie były wyposażone w zintegrowane systemy informatyczne wspomagające współpracę w rozwiązywaniu
zagadnień z obszaru innowacyjności z uwzględnieniem problematyki transformacji wiedzy i transferu technologii. Znacznym ograniczeniem analizowanych rozwiązań było również rozproszenie informacji i brak ściślejszych
powiązań zarówno pomiędzy już funkcjonującymi portalami i bazami danych,
jak i powiązań z bazami patentowymi lub bazami zawierającymi publikacje
naukowe o problematyce dotyczącej między innymi skuteczności mechanizmów i struktur transformacji wiedzy.
Koncepcja Platformy do współdzielenia cyfrowych zasobów wiedzy
Na podstawie zidentyfikowanych problemów oraz słabych i mocnych
stron istniejących rozwiązań [13] zaproponowano koncepcję platformy jako
dynamicznej, skalowanej i wirtualnej struktury informacyjno-operacyjnej ułatwiającej efektywne komunikowanie się, rozpowszechnianie i przetwarzanie
informacji oraz selektywną fuzję zasobów wiedzy przedsiębiorstw, instytutów
badawczych, jednostek naukowych oraz doradców i ekspertów zmierzających
do wspólnego celu, jakim jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także tworzenie nowych technologii.
Założono, że specjalizowana platforma informatyczna dedykowana do
wspomagania procesów innowacyjnych powinna wspomagać efektywne rozwiązywanie następujących problemów [10]:
–– gromadzenie, przetwarzanie i selektywnie ukierunkowane upowszechnianie informacji o procesach transformacji wiedzy i transferze technologii, a także o innowacyjnych technologiach produktowych i procesowych,
np. zaawansowanych technologiczne maszynach lub urządzeniach badawczych;
–– agregowanie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, w tym dostępnych
w Internecie, np. danych o elementach i podzespołach wykorzystywanych
do budowy maszyn, o efektach prac naukowych i rozwojowych prowadzonych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, aktach prawnych,
źródłach dofinansowania, parametrach technicznych, patentach, normach
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itp. w celu integracji oraz przetwarzania na potrzeby budowy ontologii
i kontekstowego, efektywnego wyszukiwania potrzebnych informacji, zarządzania logistyką procesów wytwórczych oraz właściwej prezentacji
i interpretacji wyników analiz;
–– odkrywania wiedzy ze zgromadzonych danych, która może być generatorem nowych innowacji lub może być użyteczna w opracowywaniu
rozwiązań innowacyjnych, co jest szczególnie użyteczne w naukach technicznych i praktyce inżynierskiej;
–– prowadzenia badań z obszaru innowacyjności, zapotrzebowania rynkowego, możliwości badawczych jednostek naukowych itp. przy użyciu nowoczesnych metod, np. metod CAWI (Computer Assisted Web Interviews);
–– zapewnienia możliwości sprawnej i efektywnej komunikacji werbalnej
i wizualnej członków interdyscyplinarnych zespołów badawczych pozwalającej na szybką wymianę danych, informacji i wiedzy;
–– stymulowania kreatywności w wypracowywaniu pomysłów na innowacyjne rozwiązania z obszaru budowy i eksploatacji maszyn przy użyciu
niekonwencjonalnych, heurystycznych lub behawioralnych metod operacyjnych, np. metody „burzy mózgów”;
–– usprawnienia współudziału różnych użytkowników w redagowaniu
i utrzymaniu tematycznych portali platformy poprzez wykorzystanie zunifikowanego systemu CMS (Content Management System);
–– obsługiwania i zarządzania usługami, w tym usługami serwisowymi
związanymi z promowanymi rozwiązaniami innowacyjnymi, usługami e-Science, usługami marketingowymi, elektronicznym obiegiem dokumentów przy zastosowaniu systemu informatycznego klasy CRM
(Customer Relationship Management) pracującego w modelu SaaS (Software as a Service) wykorzystującego koncepcje SOA (Service-Oriented
Architecture).
W ramach realizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym projektu pt. „Platformy informatyczne
wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz
skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki
gospodarczej” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” podjęto zatem prace
badawcze i aplikacyjne, w wyniku których opracowano i zaimplementowano
system wspierania sektora MSP w formule Platformy informatycznej PINF
(http://pinf.itee.radom.pl) (rys. 7.2.1).
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Rys. 7.2.1. Platforma informatyczna PINF – strona startowa
Źródło: opracowanie własne.

Platforma PINF ma na celu wspomaganie funkcjonowania sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników
badań do praktyki gospodarczej poprzez współdzielenie zasobów informacyjnych pochodzących z różnych jednostek organizacyjnych (rys. 7.2.2).

Rys. 7.2.2. Schemat idei realizacji procesów operacyjnych w Platformie informatycznej PINF
Źródło: opracowanie własne.
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Zaimplementowana Platforma PINF jest heterogeniczną, wielowarstwową, wielomodułową strukturą zawierającą zasoby cyfrowe, aplikacyjne
i sprzętowe zapewniające funkcjonowanie wirtualnego klastra instytucjonalnego [15–17] ukierunkowanego na dyfuzję innowacyjnych technologii produktowych i procesowych oraz wyników prac badawczych będących przede
wszystkim efektami naukowymi i utylitarnymi realizacji Programu Strategicznego. Wielowarstwowość platformy oznacza funkcjonalne zintegrowanie
następujących warstw: komunikacyjnej, fizycznej, operacyjnej, aplikacyjnej
i informacyjnej, współdzielących zasoby informacyjne i sprzętowe (rys. 7.2.3).

Rys. 7.2.3. Wielowarstwowa struktura platformy informatycznej
Źródło: opracowanie własne.

Warstwa operacyjna jest wirtualnym klastrem instytucjonalnym (rys. 7.2.4)
będącym odwzorowaniem sieciowej organizacji podmiotów gospodarczych
i naukowych biorących udział w realizacji Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” lub partycypujących w efektach jego realizacji.
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Rys. 7.2.4. Struktura wirtualnego klastra instytucjonalnego odwzorowująca rzeczywistą sieć organizacyjną
Źródło: opracowanie własne.

W warstwie informacyjnej platforma jest zbiorem zorganizowanych,
rozproszonych, ale logiczne uporządkowanych struktur obejmujących bazy
danych, bazy wiedzy i hurtownie danych. Struktury te stanowią bazę informacyjną procesów ukierunkowanych na: gromadzenie, fuzję i integrację danych, informacji oraz specjalistycznej wiedzy, analizy systemowe, szukanie,
odkrywanie i zarządzanie wiedzą oraz skuteczną dystrybucję i komercjalizację
innowacyjnych rozwiązań. W ramach platformy zastosowane zostały relacyjne bazy danych ORACLE i MySQL, co zapewnia możliwość gromadzenia,
przechowywania i obrabiania odpowiednio dużej liczby danych. Hurtownie
są w platformie rozbudowanymi, scentralizowanymi zbiorami danych, przechowującymi bardzo duże ilości informacji, zbieranych w różnym czasie. Technologie i metody Business Intelligence wykorzystane zostały do pozyskiwania
wiedzy jawnej i odkrywania wiedzy niejawnej na potrzeby wspomagania
realizacji przez interdyscyplinarne zespoły badawcze zadań badawczych dotyczących tematyki transformacji wiedzy i transferu technologii do praktyki
gospodarczej.
W ramach prac aplikacyjnych opracowano strukturę logiczną składowania dokumentów w formule repozytorium dokumentów, które pozwala na
gromadzenie skryptów, plików tekstowych, graficznych. Opracowane repozytorium stanowi ogólnodostępną, centralną bibliotekę służącą do archiwizacji, współdzielenia i publikowania informacji oraz źródło wiedzy i archiwum
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dokumentów przechowywanych na potrzeby zasilania informacyjnego Platformy informatycznej PINF. Repozytorium charakteryzuje się modułową
strukturą i rozszerza możliwości funkcjonalne Platformy PINF.
Warstwa fizyczna obejmuje wyposażenie sprzętowe zapewniające osiągnięcie wszystkich funkcjonalności platformy w formule SOA, zwłaszcza
dotyczących przechowywania i selektywnego udostępniania gromadzonej
wiedzy, komunikacji pomiędzy węzłami klastra (akcjonariuszami platformy)
oraz pomiędzy aplikacjami, transmisji danych, zarządzania platformą, zgodności interfejsów sprzętowych, realizacji e-usług oraz e-Science. Architektura
SOA pozwala traktować każdą aplikację jako samodzielną usługę posiadającą
własny interfejs programowy i sprzętowy. Umożliwia to osiągnięcie licznych
korzyści istotnych dla funkcjonowania platformy, w szczególności:
–– eliminację połączeń każdy z każdym (peer-to-peer);
–– izolację poszczególnych systemów poprzez interfejsy;
–– zaostrzoną kontrolę nad procesami komunikacji pomiędzy użytkownikami;
–– realizację procesów inteligentnego przełączania wywołań i komunikatów,
ich transformacji, „inteligentnego” łączenia i dzielenia;
–– zamianę złożonego procesu pozyskiwania wiedzy na model ukierunkowany na obsługę procesów biznesowych sieciowej organizacji.
W warstwie fizycznej zlokalizowane są wszystkie urządzenia adaptacyjne,
urządzenia pośredniczące, urządzenia sieciowe (serwery sprzętowe, switch-e,
routery, sprzętowe firewall-e, huby, stacje robocze oraz sieć transmisji danych,
w tym protokoły dostępne w Internecie oraz w bezprzewodowej transmisji
danych (rys. 7.2.5).
Komunikacja pomiędzy użytkownikami zewnętrznymi, wewnętrznymi
lub aplikacjami odbywa się przy użyciu protokołów TCP/IP (Ethernet) HTTP,
FTP oraz GMS/GPRS. Rozproszenie zasobów sprzętowych umożliwia zarówno ewolucyjną rozbudowę platformy, jak i wymianę urządzeń bez konieczności zatrzymywania pracy całej platformy.
Warstwa aplikacyjna jest zbiorem programowych interfejsów tematycznych portali działających w ramach portalu korporacyjnego 1, pakietów informatycznych do budowy oprogramowania i numerycznych analiz, technologii baz i hurtowni danych oraz aplikacji Business Intelligence

1

Korporacji odpowiada klaster instytucjonalny.
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Rys. 7.2.5. Wielopoziomowa struktura warstwy fizycznej platformy informatycznej wypełniająca wymagania
architektury SOA
Źródło: opracowanie własne.

do budowy specjalizowanego, oryginalnego oprogramowania komputerowego
przeznaczonego między innymi do dynamicznego generowania, weryfikacji
i zarządzania bazami wiedzy oraz wnioskowania w systemach ekspertowych.
Uzupełnieniem są systemy zarządzania dokumentami (document management),
które umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie dokumentów, ułatwiają ich
wyszukiwanie i dostęp do nich, a także rejestrowanie prac wykonywanych
na dokumentach. Z systemami zarządzania dokumentami zintegrowane są
systemy obiegu pracy oraz systemy zarządzania treścią typu CMS wspierające
gromadzenie materiałów niezbędnych do tworzenia treści.
Warstwa aplikacyjna obejmuje także synergiczne współdziałanie następujących aplikacji informatycznych ukierunkowanych na: rozwiązywanie problemów badawczych i inżynierskich przy użyciu metody „burzy mózgów”,
realizację badań z wykorzystaniem metodologii CAWI oraz wspomaganie
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projektowania oraz wspieranie działalności usługowej podmiotów gospodarczych z sektora MSP z wykorzystaniem systemu informatycznego klasy CRM.
Moduły komputerowe udostępniane w ramach warstwy
aplikacyjnej Platformy PINF
Platforma oferuje dostęp do tematycznych baz wiedzy oraz aplikacji informatycznych przeznaczonych do wspomagania procesu opracowywania
i zarządzania innowacyjnymi rozwiązaniami produktowymi i procesowymi.

Bazy wiedzy dostępne dla użytkowników Platformy informatycznej PINF
są zorientowane na propagowanie informacji w zakresie innowacyjności, m.in.
form finansowania projektów innowacyjnych, funkcjonujących wyszukiwarek
naukowych i baz serwisów naukowych. Natomiast oferowane w ramach Platformy aplikacje informatyczne są dedykowane do wspomagania pracy zespołów interdyscyplinarnych, m.in. w generowaniu innowacyjnych rozwiązań,
prowadzeniu badań marketingowych, zarządzaniu realizacją projektów, upowszechnianiu opracowanych produktów i technologii, obsłudze czasopism naukowych i firmowych oraz prowadzeniu wideokonferencji. Dla zalogowanych
użytkowników Platformy PINF bezpłatnie udostępniane są m.in. następujące
aplikacje komputerowe: wideokonferencje, system stymulowania dyskusji
twórczej i wspomagania decyzji GeneratINN, system do publikacji i analizy
ankiet badawczych I-Ankieta oraz system integrujący zasoby biznesowe i informacyjne klasy CRM.
System komputerowego wspomagania pracy interdyscyplinarnych
zespołów badawczych
System GeneratINN jest systemem przeznaczonym do prowadzenia sesji
doskonalenia decyzji grupowych w konwencji tzw. „burzy mózgów” z wykorzystaniem sieci Internet jako medium komunikacyjnego. „Burza mózgów”
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zwana również „giełdą pomysłów” lub „fabryką pomysłów” należy do grupy metod heurystycznych, umożliwia szybkie zgromadzenie wielu hipotez
rozwiązania postawionego problemu w sesji oraz ich ocenę celem wyłonienia
najlepszego (zdaniem uczestników) rozwiązania.
Jedną z najważniejszych zalet systemu jest możliwość prowadzenia sesji
z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do sieci Internet i przeglądarki
internetowej. Dzięki tej właściwości nie ma potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania na komputerze użytkownika oraz uzyskuje się
niezależność od wykorzystywanego systemu operacyjnego, co znacznie skraca
czas potrzebny na przygotowanie sesji. Wygląd jednego z ekranów systemu
przedstawiono na rys. 7.2.6.

Rys. 7.2.6. Ekran informacji o parametrach sesji w systemie GeneratINN
Źródło: opracowanie własne.

System GeneratINN umożliwia prowadzenie wielu sesji przy wykorzystaniu jednego serwera w czasie, co obniża koszty w stosunku do tradycyjnej
metody polegającej na konieczności zebrania grupy ludzi w jednej fizycznej
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lokalizacji. W każdej sesji może uczestniczyć nieograniczona liczba uczestników, co umożliwia prowadzenie sesji zarówno w dużych rozproszonych
grupach użytkowników, jak również w grupach kilkuosobowych. Każdy
z uczestników otrzymuje indywidualne konto oraz hasło, poprzez które loguje się do systemu w przypadku sesji jawnych lub dostęp do konta wspólnego w przypadku sesji anonimowych. Istnieją dwa rodzaje użytkowników
systemu: uczestnik i prowadzący. Uczestnik ma jedynie możliwość dodawania pomysłów, głosowania poprzez punktowanie oraz podglądania wyników
końcowych. Prowadzący może dodatkowo wysyłać komunikaty tekstowe do
uczestników, usuwać pomysły, zmieniać fazę sesji, dzielić pomysły na grupy,
zakończyć lub przedłużyć sesję.
Sesja burzy mózgów w systemie GeneratINN podzielona została na
4 fazy: dodawania pomysłów, grupowania, punktowania i przeglądania wyników [20]. Pomysły mogą być zaopatrzone w załączniki w postaci plików, które
mogą zawierać dowolne dane (np. grafikę, dokument testowy, film, dźwięki,
itp.). Po zakończeniu sesji generowane są raporty z wynikami w 4 kategoriach: ranking według pomysłów, ranking według grup pomysłów, wszystkie
pomysły, pomysły w grupach. Raporty dla uczestników dostępne są poprzez
podgląd w przeglądarce internetowej lub w formie plików PDF.
System ma budowę modułową, co umożliwia jego rozbudowę w przyszłości. Moduły wchodzące w skład systemu VBS przedstawiono na rys. 7.2.7:
–– moduł „Dostęp” zarządza dostępem użytkowników do systemu poprzez
kontrolę ich uprawnień;
–– moduł „Administracja” zarządza przełączaniem użytkownika pomiędzy
modułami „Użytkownicy” oraz „Zarządzanie sesjami”;
–– moduł „Użytkownicy” odpowiedzialny jest za dodawanie, edycję oraz
usuwanie użytkowników, jak również współpracę z modułem „Korespondencja” przeznaczonym do prowadzenia korespondencji seryjnej z użytkownikami;
–– moduł „Zarządzanie sesjami” umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie
sesji, a także dołączanie uczestników do sesji lub ich odłączanie;
–– moduł „Sesja” zarządza przełączaniem użytkowników pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za prowadzenie sesji, kontrolując w trybie on-line
bieżący stan sesji;
–– moduł „Poczekalnia” to moduł, który umożliwia użytkownikom podgląd
parametrów sesji, listę uczestników sesji, a także etap sesji, w którym się
znajdują;
–– moduł „Burza” umożliwia dodawanie pomysłów oraz komentarzy i plików;
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moduł „Grupowanie” jest dostępny jedynie dla prowadzącego;
moduł „Głosowanie” umożliwia punktowanie przez uczestników sesji poszczególnych pomysłów w grupach, a także pomysłów niezgrupowanych;
moduł „Raporty” prowadzi analizę i prezentację wyników sesji.

Rys. 7.2.7. Schemat relacji pomiędzy podstawowymi modułami wchodzącymi w skład systemu GeneratINN
Źródło: opracowanie własne.

System do realizacji zdalnych badań ankietowych typu CAWI
System I-Ankiety [17] jest przeznaczony do budowania, gromadzenia oraz
publikacji ankiet z wykorzystaniem sieci Internet. System I-Ankiety oparty
został na silniku LimeSurvey (wcześniej PHPSurveyor) dystrybuowanym na
zasadach wolnego oprogramowania.
W systemie zaimplementowano dwa rodzaje użytkowników: ankieter
oraz respondent. Ankieterzy mają uprawnienia związane z budowaniem kwestionariuszy i zarządzaniem kontami respondentów. Respondenci to użytkownicy, którzy mają prawa do wypełniania kwestionariuszy. Ankietowanie może
być prowadzone w sposób jawny lub anonimowy. W przypadku ankietowania
jawnego ankieterowi znane są dane personalne respondenta.
Projektowanie kwestionariuszy odbywa się z wykorzystaniem edytora
i języka znaczników HTML, a także kaskadowych arkuszy stylów CSS. Zbudowane kwestionariusze podzielone są na grupy zawierające pytania, pozwalając organizować je w logiczne bloki. Każda grupa posiada nazwę i opis. Nie
ma żadnego ograniczenia liczby wprowadzonych pytań oraz ilości pytań w ramach jednej grupy. Każde pytanie zawiera tekst oraz zestaw odpowiedzi lub
pola wprowadzania odpowiedzi wstępnie niezdefiniowanych. Odpowiedzi
na pytania zamieszczane w kwestionariuszach mogą być typu: wybór wielokrotny, wybór jednorazowy, skala wielopunktowa, tabela dwóch skal, wartość
numeryczna, dowolny tekst. Wygląd przykładowego kwestionariusza przygotowanego w systemie I-Ankiety przedstawiono na rys. 7.2.8.
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Rys. 7.2.8. Wygląd kwestionariusza przygotowanego w systemie I-Ankiety
Źródło: opracowanie własne.

Użytkownik, chcąc uzyskać dostęp do systemu, loguje się, dokonując autoryzacji i w zależności od nadanych uprawnień uzyskuje dostęp do
poszczególnych modułów. Respondent wypełnia kwestionariusz, po czym
odpowiedzi zapisywane są w bazie danych, co umożliwia generowanie wyników cząstkowych lub finalnych. Schemat przepływu danych w systemie
I-Ankiety przedstawiony został na rys. 7.2.9.
Struktury przygotowanych przez ankieterów kwestionariuszy mogą być
eksportowane na zewnętrzne nośniki danych w formie plików XML. Struktury takie mogą być również importowane, co umożliwia przenoszenie danych
pomiędzy kilkoma pracującymi równolegle systemami. Po przeprowadzeniu
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Rys. 7.2.9. Schemat przepływu danych w systemie I-Ankiety
Źródło: opracowanie własne.

ankiety wszystkie wyniki gromadzone są w bazie danych. Wyniki ankiet może
przeglądać ankieter oraz respondent (jeśli otrzymali takie uprawnienia). Wyniki prezentowane są zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej w postaci
wykresów. Zakres danych podlegających analizie ustala ankieter lub respondent (jeśli zostały mu nadane uprawnienia podglądu wyników).
System posiada budowę modułową (rys. 7.2.10). „Szablony” to moduł
przeznaczony do projektowania szablonów wykorzystywanych podczas budowania kwestionariuszy. Moduł „Kwestionariusze” umożliwia projektowanie
kwestionariuszy wyświetlanych respondentowi podczas procesu ankietowania na ekranie monitora.
Projektowanie kwestionariuszy w module odbywa się poprzez wykorzystanie szablonów, a także formularzy umożliwiających definiowanie
pytań oraz odpowiedzi. „Wydruki” to moduł umożliwiający formatowanie
kwestionariuszy do postaci umożliwiającej ich wydruk w formie papierowej. Moduł ten wykorzystywany jest również w części statystycznej w celu
przygotowania dokumentów PDF odzwierciedlających zestawienia wyników
ankietowania.
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Rys. 7.2.10. Moduły wchodzące w skład systemu I-Ankiety
Źródło: opracowanie własne.

„Dostęp” jest modułem zarządzającym dostępem użytkowników do
systemu I-Ankiety. „Pomiar” jest modułem umożliwiającym prowadzenie
badania ankietowego w trybie on-line. Moduł wykorzystuje przygotowane
kwestionariusze w celu zebrania danych od respondentów i zmagazynowania
ich w bazie danych celem późniejszej obróbki. „Konfiguracja” to moduł umożliwiający dostosowanie systemu do wymagań użytkowników.
System informatyczny CRM bazujący na koncepcji SOA
przeznaczony do wspomagania działalności badawczej
i usługowej w organizacji wirtualnej
System CRM zgodny z koncepcją SOA zawiera zbiór metod organizacyjnych i technicznych umożliwiających ścisłą integrację powiązań biznesowych
z zasobami informatycznymi. Dostępne dla użytkownika są elementy oprogramowania mogące działać autonomicznie posiadające interfejs, za pomocą
którego realizowane są funkcje. W wykonanym systemie usługa jest nie tylko
identyfikowana przez składowe systemu informatycznego, ale również ma
swoje odwzorowanie w usługach świadczonych przez podmioty z obszaru
MSP lub instytuty badawcze. Usługi te obejmują sprzedaż technologii produktowych lub procesowych, działania marketingowe, utrzymywanie współpracy z klientami i kontrahentami, pozyskiwanie informacji o zapotrzebowaniu na produkty lub usługi, w tym na rozwiązania innowacyjne, wsparcie
dla działalności serwisowej. Innowacyjnością w opracowanym systemie jest
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zastosowany model SaaS (Software as a Service), który pozwala na korzystanie z systemu w „chmurze obliczeniowej”. Istotą biznesową oprogramowania
w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik
posiada dostęp do rozwiązania o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz
zapleczem technicznym [21]. Użytkownik końcowy systemu musi posiadać
jedynie dowolną przeglądarkę internetową.
Do potrzeb i wymagań budowanego systemu zaadaptowano i zmodyfikowano modele algorytmiczne dostępne w bibliotece VTiger, udostępnianej
na zasadach open source i licencji GNU GPL. Opracowano oryginalne modele
algorytmiczne, np. model modułu akwizycji danych o zapotrzebowaniu na
innowacyjne rozwiązania, modele analiz ekonomicznych na podstawie danych
z faktur sprzedaży. Strukturę zaimplementowanego systemu przedstawiono
na rys. 7.2.11.
Moduły systemu informatycznego wykorzystującego koncepcję SOA
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Rys. 7.2.11. Struktura opracowanego systemu informatycznego
Źródło: opracowanie własne.

Interfejs użytkownika bazujący na technologii AJAX zawiera intuicyjne
menu i paski narzędzi, które ułatwiają nawigację i dostęp do modułów. Użytkownik może np. edytować układ i zawartość formularza (rys. 7.2.12).
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Główne elementy systemu wsparcia planowania to: Biuro (kalendarz, dokumenty, poczta e-,mail), Firmy i kontakty (klienci potencjalni, kontrahenci,
osoby kontaktowe, dostawcy), Marketing (kampanie reklamowe), Sprzedaż
(produkty, usługi, cenniki, procesy sprzedaży, oferty, zamówienia, serwis,
baza wiedzy, faktury). Zakładka Biuro zawiera najważniejsze informacje z systemu na jednej stronie, spersonalizowane pod względem wymagań zalogowanego użytkownika. Kalendarz zawiera planowane terminy spotkań, telefony
oraz zadania do wykonania. Użytkownik posiada możliwość ustawiania powiadomień e-mail o nadchodzących działaniach. System wspomagania planowania posiada moduł pocztowy i jest kompatybilny ze skrzynkami IMAP.
Użytkownik może pobierać, wysyłać wiadomości e-mail, łączyć wiadomości
przychodzące z kontaktami i firmami zapisanymi w systemie. Użytkownik
może także zapisywać w systemie wspomagania planowania dowolne dokumenty Office i załączniki, przypisywać dokumenty do folderu, wiązać dokument z dowolnym wpisem w systemie, np. z klientem lub z ofertą, dodawać
dokumenty zewnętrzne w postaci linku do dokumentu lub pliku, np. link do
dokumentu umieszczonego w Google Docs.

Rys. 7.2.12. Interfejs użytkownika dostępu do modułów systemu
Źródło: opracowanie własne.

Szczególnie ważną kwestią dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą jest zarządzanie bazą wiedzy integrującą dane o klientach, kontrahentach, dostawcach itd. Zakładka Firmy i kontakty umożliwia generowanie
bazy kontrahentów i potencjalnych klientów oraz przechowywanie informacji
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teleadresowych i opisowych, rejestrowanie potencjalnych klientów przez formularz na stronie internetowej, dodawanie do klientów potencjalnych działań,
dokumentów i notatek, wiązanie z produktami, którymi są zainteresowani,
linkowanie potencjalnych klientów do akcji marketingowych. System zapewnia możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do rejestrowania partnerów,
dostawców, podwykonawców, firm konkurencyjnych. Użytkownik może określać zależności organizacyjne pomiędzy kontrahentami przez wprowadzenie
np. centrali i oddziałów.
System zapewnia wsparcie dla biznesu działającego w modelu B2C –
klientem nie musi być firma, może nim być osoba kontaktowa. W analogiczny
sposób gromadzone są dane o dostawcach. W zakładce Marketing rejestrowane
są działania związane z planowaniem i monitorowaniem akcji marketingowych takich jak: telemarketing, wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, konferencje i szkolenia. Rozbudowany moduł Sprzedaży umożliwia
przechowywanie danych dotyczących oferowanych przez przedsiębiorstwo
produktów i usług. Funkcjonalność systemu wspomagania planowania została rozszerzona poprzez dodanie modułu wyszukiwania i przeglądania informacji. Dostępne są także następujące funkcje: drukowanie raportów lub
dedykowanych dokumentów w określonych modułach, importowanie danych
do systemu z formatu CSV, mapowanie pól pliku źródłowego z polami w systemie, eksportowanie danych z aktualnego widoku lub wybranych rekordów
do formatu CSV, tworzenie raportów dla dowolnego modułu systemu przez
kreator raportów.
System wspierania planowania zawiera również moduły umożliwiające
monitorowanie zgłoszeń serwisowych i reklamacji oraz rejestrowanie umów
serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami.
Zastosowanie Platformy informatycznej PINF
Potencjalne obszary zastosowań Platformy informatycznej PNIF obejmują
przede wszystkim klastry organizacji wirtualnych z sektora nauki oraz MŚP.
Specjalistyczna platforma komputerowa sprawnie wspomaga rozwiązywanie problemów w działalności naukowej i komercyjnej ukierunkowanej na
opracowanie innowacyjnych rozwiązań (rys. 7.2.13). Platforma PINF umożliwia stabilną i efektywną współpracę między instytucjami biznesowymi,
naukowymi czy przemysłowymi ukierunkowanymi na rozwiązywanie złożonych problemów technicznych oraz wspomaga współdzielenie zasobów
cyfrowych [22].
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Generowanie i opracowanie
koncepcji innowacyjnych
rozwiązań
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identyfikacja
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technologicznych
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z wykorzystaniem metody
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Pozyskiwanie wiedzy
w wyniku przeszukiwania
różnych źródeł danych
– zasilanie informacyjne
inżynierskich baz wiedzy
Analizy stanu wiedzy
(publikacje, patenty,
eksperci)

Współdzielenie zasobów
informacyjnych (praca grupowa)
Współdzielenie pakietów
aplikacji do wspomagania
projektowania
Fuzja i agregacja
informacji o procesach
i rozwiązaniach
innowacyjnych
Analizy z użyciem
baz danych i metod
eksploracji danych
Zarządzanie procesami
innowacyjnymi
Modelowanie bazy danych
i specjalizowane bazy
wiedzy o innowacyjnych
rozwiązaniach

Selektywna dyspersja informacji
o innowacyjnych rozwiązaniach

Zarządzanie usługami
w procesach innowacyjnych
(wdrażanie i komercjalizacja)
Rejestrowanie
i rozliczanie zleceń
serwisowych

Planowanie procesów
innowacyjnych
Koordynacja współpracy
pomiędzy jednostkami
naukowymi a podmiotami
gospodarczymi

Obsługa posprzedażowa

Ocena dojrzałości
wdrożeniowej

Gromadzenie ofert

Symulacje komputerowe

Optymalizacja
działalności serwisowej

Modelowanie pracy
grupowej i zarządzanie
organizacją grup
dyskusyjnych
Publikowanie
tematycznych stron
internetowych

Selektywny e-marketing
Wspomaganie decyzji
w procesach
innowacyjnych

Rys. 7.2.13. Obszary zastosowania Platformy informatycznej PINF przez organizacje wirtualne
Źródło: opracowanie własne.

Opracowany system wirtualnej „burzy mózgów” GeneratINN może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z podejmowaniem decyzji
podczas projektowania i modernizacji, organizacji i zarządzania procesami lub
innowacyjnymi przedsięwzięciami. Przeniesienie tradycyjnej metody „burzy
mózgów” do systemu GeneratINN pozwala uniknąć wielu problemów towarzyszących prowadzeniu sesji w sposób tradycyjny. System może być także
wykorzystany w inżynierii jakości, stosunkowo nowym kierunku, związanym z badaniami jakości technologii produktowych. Przykładem praktycznego zastosowania systemu GeneratINN jest jego wykorzystanie w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB do wspomagania generowania tematyki planowanych projektów badawczych. System I-Ankiety może być powszechnie
wykorzystywany w takich dziedzinach jak działalność R&D oraz marketing
(np. badania potrzeb klientów, identyfikacja nisz technologicznych, badanie
zadowolenia klienta). Prawidłowo skonstruowana ankieta powinna przełożyć problematykę badań na konkretne pytania zadawane respondentom oraz
umożliwiać ilościową i jakościową analizę dostarczonego przez respondentów
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materiału. Analiza opinii może prowadzić do generowania nowych pomysłów
związanych z gotowym już produktem lub pomysłów na innowacyjne rozwiązania. Zaprezentowany system komputerowy typu CRM jest dedykowany do
wspomagania zarządzania wiedzą w procesie tworzenia, realizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Moduły systemu oferują usługi dedykowane
przedsiębiorstwom sektora MSP oraz jednostkom naukowym w celu wspomagania podejmowania strategicznych decyzji w obszarze harmonogramowania
pracy zespołów projektowych, usług serwisowych, sprzedaży produktów oraz
strategii marketingowych.
Jednymi z najbardziej funkcjonalnych cech Platformy informatycznej PINF
są: pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie wiedzy z różnych źródeł dostępnych za pośrednictwem Internetu. Analiza zagregowanych w ramach
Platformy danych dotyczących np.: wyników B+R w zakresie innowacji produktowych i procesowych, źródeł finansowania, patentów, norm itp., może
stać się bodźcem do modyfikacji oferty produktowej przedsiębiorstwa oraz
inwestowania w badania i prace aplikacyjne nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zaawansowanych technologii.
***
W wyniku prac badawczych i aplikacyjnych zrealizowanych w ramach
zadania „Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych
organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki” zaprojektowano i zaimplementowano wielozadaniową
Platformę informatyczną PINF wspomagającą narzędziami informatycznymi
współdzielenie wiedzy zdygitalizowanej oraz transformację innowacyjnych
rozwiązań do praktyki gospodarczej. Opracowane, zintegrowane narzędzie
informatyczne stanowi dynamiczną, skalowaną i wirtualną strukturę informacyjno-operacyjną ułatwiającą efektywne komunikowanie się, publikowanie i przetwarzanie informacji oraz selektywną fuzję zasobów wiedzy przedsiębiorstw, instytutów badawczych, jednostek naukowych oraz doradców
i ekspertów zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także tworzenia nowych technologii. Zastosowane rozwiązania
i technologie informatyczne w zaimplementowanej platformie umożliwiają
zakwalifikowanie jej do grupy systemów zarządzania wiedzą czwartej generacji, będących aktualnie przedmiotem badań prowadzonych w skali światowej przez największych wytwórców oprogramowania komputerowego.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje wielowarstwowa architektura platformy wspomagająca odkrywanie i twórcze wykorzystanie wiedzy w rozwiązywaniu złożonych zagadnień z obszaru budowy i eksploatacji maszyn
oraz funkcjonowanie e-usług i e-Science na potrzeby wirtualnego klastra instytucjonalnego. Do wyróżniających właściwości funkcjonalnych platformy,
odróżniających ją od rozwiązań funkcjonujących na krajowym i światowych
rynkach, należy zaliczyć: wielozadaniowość platformy, w szczególności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby specjalizowanych
analiz wspomagających podejmowanie decyzji w procesach transformacji
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej, możliwość pozyskiwania i wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami klastra instytucjonalnego,
możliwości wsparcia kreatywnego podejścia do rozwiązywania złożonych
zagadnień technicznych i technologicznych oraz zastosowanie oryginalnych
modeli heurystycznych, behawioralnych oraz algorytmicznych stosowanych
do wielowymiarowych analiz danych ilościowych i jakościowych.
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8

Kształcenie i doskonalenie kadr
opracowujących i wykorzystujących
zaawansowane technologie przemysłowe

Trendy obserwowane w krajach wysoko rozwiniętych wskazują, że w ciągu najbliższej dekady kształt i potencjał różnych gałęzi przemysłu na świecie
ulegnie poważnym zmianom. Aby przygotować się na przyszłość, Komisja
Wspólnot Europejskich wskazała, że głównym motorem rozwoju gospodarki
i społeczeństwa UE będzie stosowanie kluczowych technologii wspomagających KET (Key Enabling Technologies): nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, fotonika, materiały zaawansowane, biotechnologia. Dlatego też państwa
i regiony, które opanują te technologie, najlepiej poradzą sobie w przejściu
do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy, co jest nieodzownym warunkiem poprawy jakości życia, dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz
bezpieczeństwa obywateli w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Z tej perspektywy Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” zrealizowany
przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy wpisuje się w działania europejskie dotyczące rozwoju technologii wspomagających, priorytetowych dla UE, jak również związanych ze strategią na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.
Kluczowe znaczenie zaawansowanych technologii dla wzrostu gospodarczego oraz ich decydujący wpływ na większość aspektów rozwoju społecznego, a zwłaszcza systemu edukacji zawodowej generują potrzebę określenia
nowych wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji różnych grup specjalistów. Zmiany technologiczne w gospodarce opartej na wiedzy generują
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zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną i elastyczną kadrę specjalistów
zdolną do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie.
W Programie Strategicznym w ramach grupy zadań Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki zrealizowane zostały prace
badawcze, projektowe i wdrożeniowe, które miały na celu podwyższanie kwalifikacji i kompetencji kadr opracowujących i wykorzystujących zaawansowane technologie przemysłowe. Obejmowały one dwa komplementarne zadania:
–– Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii.
–– System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki.
Ta grupa zadań badawczych generowała rozwiązania powiązane bezpośrednio z rezultatami zadań technologicznych Programu Strategicznego, zapewniając spójność badań technologicznych i edukacyjnych.
Z uwagi na zachodzące w krajach Unii Europejskiej, w tym również
i w Polsce, zmiany w zakresie sposobu opisywania kwalifikacji i kompetencji,
prace badawczo-rozwojowe w Programie Strategicznym ukierunkowane zostały na przygotowanie rozwiązań praktycznych mających potencjalne zastosowanie w tworzeniu i optymalizacji oferty edukacyjnej uczelni wyższych, szkół
zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego. W szczególności uzyskane
rezultaty są zgodne z wymaganiami Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie, jak również potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

8.1.

Innowacyjne programy i technologie ustawicznej
edukacji wspierające transformację wiedzy
i transfer zaawansowanych technologii

Z badań prowadzonych na poziomie europejskim wynika, że za kilka lat
znalezienie pracy będzie wymagało posiadania nowych i wyższych, w porównaniu z aktualnymi wymaganiami, kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Zapotrzebowanie wzrośnie we wszystkich zawodach, a popyt na bardziej
wyspecjalizowane umiejętności będzie się sukcesywnie zwiększał [1]. W raporcie zatytułowanym „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy: czas
na działanie” [2] podkreśla się, że osoby wykwalifikowane nie zawsze posiadają właściwe umiejętności, których poszukuje pracodawca, a w konsekwencji
podaż nie jest dopasowana do popytu na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia
dla osób wysoko wykwalifikowanych w całej UE wynosi 84%, dla średnio wykwalifikowanych – 70%, a dla słabo wykwalifikowanych jest na poziomie 49%.
Wiele umiejętności i zawodów, które np. w związku ze zmianami w wykorzystaniu „czystych” (ekologicznych) technologii będą codziennością dla
obywateli Europy w 2020 r., obecnie jest w fazie koncepcyjnej. Równolegle
prowadzone są prace prognostyczne w zakresie nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, jakie będą potrzebne w nowych miejscach pracy. Z prognoz CEDEFOP [3] wynika, że najbliższe lata to okres wzmożonego nacisku
na rozwój kapitału intelektualnego zdolnego do generowania nowych technik
i technologii. Znacząco wzrośnie w Polsce i innych krajach UE popyt na specjalistów, absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych. Do roku 2015 nastąpi
wzrost zapotrzebowania na specjalistów z wyższym wykształceniem oraz
o kwalifikacjach na poziomie średnim (rys. 8.1.1).
Natomiast z badań prognostycznych prowadzonych przez IBC Group
dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w perspektywie
5 i 10 lat zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych będzie się
utrzymywać na wysokim poziomie [5]. W tej grupie usytuowani są również
specjaliści zaawansowanych technologii przemysłowych (rys. 8.1.2). Wśród
specjalności technicznych szkoły wyższe wskazywały najczęściej informatykę, mechatronikę, mechanikę i budowę maszyn (dla perspektywy 5 lat) oraz
informatykę, mechatronikę, automatykę i robotykę (dla perspektywy 10 lat).
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Rys. 8.1.1. Struktura zatrudnienia w zależności od poziomu wykształcenia – dane archiwalne i prognozy dla UE-25
Źródło: [4].

Z kolei badania TNS OBOP wskazywały na istotne braki zapotrzebowania
na inżynierów w przemyśle w 2013 r. [6]. W szczególności byli to inżynierowie mechanicy, inżynierowie elektrycy, inżynierowie elektronicy i telekomunikacji, programiści, inżynierowie chemicy, inżynierowie budownictwa
i ochrony środowiska, projektanci i analitycy systemów komputerowych. Pod
wpływem tej prognozy uczelnie wyższe uruchomiły kształcenie na tzw. „kierunkach zamawianych”.
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Na podstawie analizy dostępnych w Polsce ofert kształcenia i szkolenia,
konferencji, seminariów oraz innych metod przekazywania wiedzy oferowanych przez uczelnie techniczne, Parki Przemysłowo-Technologiczne, Inkubatory Technologiczne, Centra Transferu Technologii, Inkubatory Przedsiębiorczości, ośrodki naukowo-badawcze, izby gospodarcze, stowarzyszenia
zawodowe i branżowe stwierdzono, że oferta edukacyjna tychże podmiotów
w niewielkim zakresie nawiązuje do technologii przyszłości i problematyki
zaawansowanych technologii przemysłowych rozwijanych m.in. w Programie
Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego” zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Należy zauważyć, iż większość z analizowanych jednostek prowadzi
działalność naukowo-badawczą korzystającą z zaawansowanych technologii, aparatury badawczej, lecz nie oferuje transferu wyników badań w formie
kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, co wynika również z faktu, że
dominującym sposobem kształcenia akademickiego jest edukacja formalna
zgodnie z obowiązującymi kierunkami studiów.
Większość przedsiębiorstw oraz instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej działających w obszarze zaawansowanych technologii prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu szkoleń marketingowych, przepisów prawa
unijnego oraz sposobu pozyskiwania środków na działalność gospodarczą.
Jest to głównie oferta doskonalenia tzw. kompetencji miękkich, które są przydatne w każdej działalności nakierowanej na innowacje. Natomiast oferta
doskonalenia kompetencji merytorycznych i metodycznych dla specjalistów
zaawansowanych technologii przemysłowych praktycznie nie istnieje.
Z identyfikacji kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych prowadzonej
w Programie Strategicznym [7] wynika, że kształcenie kadr na poziomie
wyższym, średnim i zasadniczym na potrzeby generowania i wykorzystania
zaawansowanych technologii przemysłowych wymaga interdyscyplinarnego
wykorzystania wiedzy z zakresu nauk technicznych, w szczególności dyscyplin takich jak: automatyka i robotyka, technologia budowy i eksploatacji
maszyn, metrologia, ekologia, inżynieria ochrony środowiska, informatyka,
technologie materiałowe, a także z zakresu nauk humanistycznych, medycznych i ochrony pracy.
Podstawy teoretyczne prowadzonych prac badawczych w ramach zadania
„Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii” w Programie Strategicznym nawiązują w szczególności do teorii (podejść) behawiorystycznych
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oraz konstruktywistycznych [8]. Podejście behawiorystyczne związane jest
z „pedagogiką opartą na celach”. Skupia się ono na obserwowalnych i mierzalnych efektach kształcenia, traktując pedagogikę jako zagadnienie doboru
metod i narzędzi. Całość kompetencji, którą nabyć ma osoba ucząca się, jest
zdefiniowana, zgodnie z taksonomią, przy użyciu ogólnych i szczegółowych
zadań definiujących konkretne zachowanie, które zademonstrować ma osoba
ucząca się (używając określeń czynności, formułując konkretne zadanie itp.),
warunki wykonania zadania (potrzebne wyposażenie, poświęcony czas, materiały itp.) oraz kryteria sukcesu.
Natomiast podejście oparte na kompetencjach odnosi się do teorii konstruktywistycznych, bazujących na założeniu, że kompetencje nabywane są
przez osobę uczącą się w trakcie działania w konkretnych sytuacjach i refleksji na temat tego działania. Podejście oparte na kompetencjach w programie
nauczania wymaga interdyscyplinarnego podejścia przy jego tworzeniu, tzn.
programy nauczania nie są tworzone w oparciu o dyscypliny naukowe, lecz
zgodnie z logiką kompetencji.
Obecnie zdaje się istnieć konsensus odnoście do głównych wymiarów
koncepcji opartych na kompetencjach, który uwzględnia w szczególności:
–– wieloaspektowość – kompetencje nie są związane z konkretną dyscypliną
akademicką, lecz dotyczą różnych sytuacji;
–– kontekstualizacja – kompetencje muszą być nabywane i oceniane w sytuacjach tak bliskich życiu, jak to tylko możliwe;
–– kompleksowość – zadania i sytuacje wymagające kompetencji stają się
coraz bardziej skomplikowane, wymagając od osoby użycia różnych zasobów, takich jak: wiedza teoretyczna, praktyczna oraz postawy;
–– integracja – kompetencje dokonują integracji różnych dyscyplin i ich
aspektów (wiedzy, umiejętności, postaw).
Przeprowadzone analizy wskazują, że istnieje potrzeba transferu wiedzy o zaawansowanych technologiach przemysłowych do sfery edukacji zawodowej na wszystkich poziomach kształcenia. Transfer wiedzy uwzględniać powinien zwłaszcza ofertę doskonalenia kompetencji merytorycznych
i metodycznych potencjalnych twórców i odbiorców innowacyjnych technologii oraz kadry dydaktycznej uczestniczącej w opracowaniu i modernizacji oferty programowej, zwłaszcza na kierunkach studiów o profilach
technicznych, jak również w wybranych zawodach na poziomie szkoły
średniej i zasadniczej.
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Metodyka badań
Celem zadania „Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii”
w Programie Strategicznym było opracowanie innowacyjnych programów nauczania i technologii kształcenia, umożliwiających wzrost kwalifikacji i kompetencji oraz mobilność zawodową i edukacyjną w obszarze wspomagania
transferu zaawansowanych technologii do zastosowań gospodarczych.
To zadanie badawcze generowało rozwiązania powiązane bezpośrednio
z rezultatami zadań technologicznych Programu Strategicznego. Opracowywane w poszczególnych grupach problemowych produkty (materiały, technologie, urządzenia, systemy i usługi – rys. 8.1.3) stanowiły punkt odniesienia
do analizy i transferu „wiedzy” zgromadzonej przy ich powstawaniu do ustawicznej edukacji zawodowej.

Mobilność zawodowa
i edukacyjna specjalistów
sektora zaawansowanych
technologii

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr
opracowujących i wykorzystujących
zaawansowane technologie
Opracowanie programów nauczania
i technologii kształcenia

Mobilność zawodowa
i edukacyjna użytkowników
technologii

Usługi

Mechanizmy

II. Zaawansowane technologie
wspomagające procesy
wytwarzania i eksploatacji
III. Aparatura badawcza
i unikatowe urządzenia
technologiczne

Technologie

Urządzenia

I. System transformacji
wiedzy, transferu
zaawansowanych
technologii i komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań dla
zrównoważonej gospodarki

Systemy

IV. Systemy i metody racjonalnego
wykorzystania zasobów
V. Systemy diagnostyki
i bezpiecznej eksploatacji

Rys. 8.1.3. Model transferu innowacyjnych rozwiązań technologicznych wykonywanych w Programie
Strategicznym do ustawicznej edukacji
Źródło: opracowanie własne.
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W ramach prowadzonych prac poszukiwano odpowiedzi m.in. na następujące problemy badawcze [17]:
–– W jaki sposób budowane są w przedsiębiorstwach profile kompetencji stanowisk
pracy?
–– Jakie są założenia i kryteria projektowania profili kompetencyjnych oraz wyodrębniania kwalifikacji i kompetencji zawodowych spełniających wymagania EQF i PRK?
–– Czy istnieją „dobre praktyki” projektowania i stosowania profili kompetencyjnych, które można zaimplementować na użytek specjalistów z obszaru zaawansowanych technologii w Programie Strategicznym?
–– W jakim zakresie opisy krajowych standardów kwalifikacji zawodowych mogą być
wykorzystywane do projektowania profili kompetencyjnych specjalistów zaawansowanych technologii?
–– W jaki sposób tworzone są bilanse kwalifikacji i kompetencji?
–– Jakie „dobre praktyki” projektowania i stosowania profili kompetencyjnych są
szczególnie przydatne dla specjalistów sektora zaawansowanych technologii?
–– Jakie kryteria powinien uwzględniać profil kompetencyjny dla specjalistów sektora zaawansowanych technologii (SSZT) aby był komplementarny z europejską
(EQF) i Polską Ramą Kwalifikacji (PRK)?
–– Jakie elementy powinien zawierać opis bilansu kwalifikacji i kompetencji dla zawodu zaliczanego do SSZT?
W założeniach metodycznych [17] przyjęto, że kształcenie i szkolenie na
potrzeby zaawansowanych technologii będzie wymagało stosowania procedur
zapewniających wysoki poziom jakości efektów uczenia się. Jednym z najważniejszych wskaźników jakości edukacji zawodowej jest zagwarantowanie
uczącym się uzyskiwania umiejętności zawodowych zgodnie z wymaganiami
stanowisk pracy. Strategia ta, nazywana podejściem opartym na kompetencjach, stosowana jest np. w Wielkiej Brytanii (System Krajowych Standardów
Kwalifikacji NVQ) i składa się z czerech etapów: identyfikacji kompetencji,
standaryzacji kompetencji, procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego
opartego na kompetencjach oraz certyfikacji kompetencji. Wymienione etapy
zostały również uwzględnione w projektowaniu profili kompetencyjnych specjalistów zaawansowanych technologii.
W ramach zadania badawczego termin „kompetencje” stosowany jest
zgodnie ze słownikiem EQF [9], gdzie kompetencje oznaczają „udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze
zawodowej i osobistej”. Natomiast termin „kwalifikacja” oznacza „formalny
wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ
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stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi
standardami”.
Metodologia badania zakładała wykorzystanie jakościowych i ilościowych
metod badawczych dla każdego z pięciu wyodrębnionych w zadaniu etapów
prac. W szczególności stosowano metody badawcze:
–– Analiza dokumentów (desk research);
–– Sondaż diagnostyczny;
–– Metoda ekspercka – sędziów kompetentnych;
–– Indywidualne wywiady pogłębione IDI (In-Depth Interview);
–– Studium przypadku (case study).
Dobór metod został podporządkowany zasadzie, że w badaniach społecznych (a taki był charakter prowadzonych badań) nie można opierać procesu
poznawczego na jednej tylko metodzie badań.
W badaniach wykorzystano techniki badawcze zapewniające zebranie
danych ilościowych i jakościowych. Przyjęto, że dane ilościowe zbierane będą
za pomocą technik wywiadu i ankiety: bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego typu PAPI (Pen and Paper Interview); bezpośredniego wywiadu
ze wspomaganiem komputerowym typu CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing); ankiety przeprowadzanej na odległość z wykorzystaniem poczty
tradycyjnej i kwestionariuszy papierowych, jak również z wykorzystaniem
Internetu i kwestionariuszy (ankiet) elektronicznych.
Etapy prac i uzyskane wyniki
Prace badawcze realizowane było w pięciu etapach:
1) Opracowanie koncepcji rozwiązań metodycznych dla potrzeb transformacji
wiedzy i transferu zaawansowanych technologii w ustawicznej edukacji.
2) Badanie potrzeb edukacyjnych w kontekście rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki.
3) Opracowanie metodyki bilansowania kwalifikacji i kompetencji specjalistów zaawansowanych technologii.
4) Opracowanie modułowej oferty programowej i technologii kształcenia dla
kadr innowacyjnej gospodarki.
5) Pilotażowe wdrożenie dokumentacji programowej i badanie skuteczności
technologii kształcenia.
Etap 1
Celem pierwszego etapu prac było przygotowanie zbioru założeń i kryteriów do opracowania koncepcji rozwiązań metodycznych na potrzeby
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transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii opracowanych
w Programie Strategicznym.
Należy nadmienić, że na rynku edukacyjnym w Polsce brak jest sprawdzonych empirycznie rozwiązań metodycznych ukierunkowanych na potrzeby
transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii dedykowanych
ustawicznej edukacji zawodowej. Dotychczas większość programów rynku
pracy ukierunkowana była na poszukiwanie sposobów ograniczania bezrobocia i zwalczania marginalizacji społecznej. Pomijano natomiast kwestie
promocji zatrudnienia i edukacji w wyspecjalizowanych dziedzinach, które
mogą przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy oraz budowania
przewagi konkurencyjnej. Przyjęto, że realizacja Programu Strategicznego
zmieniać będzie ten jednostronny trend, oferując z jednej strony innowacyjne
rozwiązania technologiczne dla gospodarki, z drugiej zaś strony nowy impuls
dla polityki rynku pracy i ustawicznej edukacji zawodowej w kierunku budowania szans rozwojowych dla kadr wymagających wysokich i złożonych
kwalifikacji.
Zakres prowadzonych prac badawczych i koncepcyjnych zawężono do
obszaru tematycznego wytyczonego w Programie Strategicznym. Koncepcja
rozwiązań metodycznych ukierunkowana została na potrzeby budowania
i rozwoju zespołów badawczych ITeE – PIB oraz potencjalnych grup odbiorców innowacyjnych rozwiązań wykonywanych w ramach Programu Strategicznego, które ujęte zostały m.in. w kartach zadań badawczych, co nie wyklucza standaryzacji innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowania w innych
obszarach dzielności.
W kolejnym założeniu koncepcyjnym przyjęto, że docelowe rozwiązania
metodyczne będą w szczególności zapewniać mobilność zawodową i edukacyjną kadr opracowujących i wykorzystujących zaawansowane technologie, co
zostało uzyskane w wyniku opisywania kwalifikacji i kompetencji językiem
efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje), zgodnie z zaleceniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) [9] i Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK) [10] dla uczenia się przez całe życie oraz zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRKSW) [11].
W ramach pierwszego etapu zrealizowano następujące prace:
–– opracowano kwerendę badań w obszarze diagnozowania potrzeb edukacyjnych, diagnozowania kwalifikacji i kompetencji oraz tworzenia profili
kompetencyjnych;
–– opracowano koncepcję i przyjęto założenia metodyczne do diagnozowania potrzeb edukacyjnych oraz kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych
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przez pracodawców innowacyjnej gospodarki od absolwentów kształcenia zawodowego (poziom średni i akademicki);
–– opracowano koncepcję i przyjęto założenia metodyczne do projektowania
profili kompetencyjnych dla istniejących i nowych zawodów innowacyjnej
gospodarki nawiązujących do tematyki Programu Strategicznego;
–– dokonano implementacji metodyki projektowania modułowych programów i pakietów edukacyjnych do uwarunkowań transformacji wiedzy
i transferu zaawansowanych technologii Programu Strategicznego;
–– opracowano założenia dotyczące budowy narzędzia informatycznego do
wspomagania badań i prac projektowych.
Na użytek projektowania innowacyjnych programów nauczania i technologii kształcenia przygotowano rozwiązanie koncepcyjne odnoszące się do
czterech procedur: projektowania modułowych programów, projektowania
pakietów edukacyjnych, doboru standardów wyposażenia technodydaktycznego oraz zapewnienia jakości kształcenia (w tym walidacja i certyfikacja kwalifikacji i kompetencji).
Podstawy teoretyczne doboru treści kształcenia w innowacyjnych programach nauczania oparto na analizie zadaniowej (inwentaryzacja zadań
zawodowych wykonywanych przez pracownika) oraz analizie funkcjonalnej
(identyfikacja funkcji właściwych dla procesu pracy). Natomiast model strukturalny dokumentacji programowej i pakietów edukacyjnych został zaimplementowany z wykorzystaniem dwóch koncepcji metodycznych rozwijanych
przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) [12]:
–– MES – Module of Employable Skills (technologia kształcenia modułowego
wykorzystująca analizę zadaniową)
–– CBT – Competency Based Modular Training (technologia kształcenia modułowego wykorzystująca analizę funkcjonalną) dla doskonalenia kompetencji specjalistów innowacyjnej gospodarki.
Etap 2
Celem drugiego etapu prac było wypracowanie metodyki diagnozowania
potrzeb edukacyjnych z ukierunkowaniem na kwalifikacje i kompetencje
absolwentów kształcenia zawodowego w korelacji z tematyką Programu Strategicznego. Zrealizowano następujące działania operacyjne [13]:
–– opracowano metodykę i projekty narzędzi do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacji zawodowej w kontekście transferu zaawansowanych
technologii (kadra dydaktyczna, absolwenci, oferta programowa);
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przeprowadzono testowanie metodyki i zaprojektowanych narzędzi badawczych w wybranych placówkach rynku usług edukacyjnych oraz dokonano ich weryfikacji;
–– zidentyfikowano wybrane programy kształcenia zawodowego pod kątem
problematyki zrównoważonego rozwoju oraz zaawansowanych technologii wynikających z realizacji Programu Strategicznego;
–– przeprowadzono właściwe badania diagnostyczne z wykorzystaniem zaprojektowanych narzędzi badawczych dotyczących identyfikacji potrzeb
edukacyjnych, w tym identyfikacja zawodów wymagających wysokich
kwalifikacji w obszarze zaawansowanych technologii;
–– przeprowadzono weryfikację metodyki diagnozowania potrzeb edukacyjnych absolwentów kształcenia zawodowego z udziałem ekspertów
uczestniczących w realizacji Programu Strategicznego.
W ramach prowadzonych badań dokumentów (m.in.: dokumenty europejskie, strategie, standardy dla kierunków studiów, podstawy programowe,
standardy kwalifikacji zawodowych, opisy zawodów) przygotowana została
analiza dotycząca identyfikacji treści kształcenia zawodowego (poziom akademicki i przedakademickim) pod kątem występowania problematyki zrównoważonego rozwoju oraz zaawansowanych technologii wynikających z realizacji Programu Strategicznego.
Badaniami diagnostycznymi objęto następujące grupy odbiorców:
–– zespoły badawcze uczestniczące w realizacji zadań Programu Strategicznego, a w szczególności: pracownicy naukowi, specjaliści badawczo-techniczni, dostawcy innowacyjnych rozwiązań uczestniczący w ich
instalowaniu, uruchamianiu, eksploatacji (serwisowaniu), marketingu,
sprzedaży i dystrybucji);
–– celowo dobrani odbiorcy innowacyjnych rozwiązań wykonanych w Programie Strategicznym, w tym zwłaszcza wybrane: przedsiębiorstwa,
wyższe uczelnie techniczne, szkoły i placówki kształcenia zawodowego,
placówki uczestniczące w doskonaleniu kompetencji kadry dydaktycznej.
Procedurę badawczą zastosowaną w metodyce diagnozowania potrzeb
edukacyjnych przedstawia rys. 8.1.4.
Dokumentami wyjściowymi do prowadzenia badań diagnozowania potrzeb edukacyjnych powiązanych z innowacyjnymi rozwiązaniami wykonywanymi w Programie Strategicznym były przygotowane dla poszczególnych
grup problemowych „Karty identyfikacyjne wymagań kwalifikacyjnych”, które stanowiły efekt analizy poszczególnych kart zadań badawczych realizowanych w programie (w sumie przygotowano 29 opisów) [13]. W tworzeniu tych
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dokumentów brali udział członkowie zespołów badawczych wykonawców
programu, wspólnie ze specjalistami edukacji zawodowej i pedagogiki pracy
uczestniczącymi w realizacji zadania. „Karty…” stanowiły podstawowe źródło
wiedzy do:
–– tworzenia profili kompetencyjnych stanowisk pracy w zespołach badawczych opracowujących nowe technologie w ramach Programu Strategicznego,
–– opracowania merytorycznej treści ankiet do diagnozowania potrzeb edukacyjnych specjalistów zaawansowanych technologii,
–– prowadzenia analizy programów kształcenia i szkolenia zawodowego
pod kątem występowania treści związanych z problematyką zrównoważonego rozwoju gospodarki i zaawansowanych technologii.
Implementacja wiedzy w obszarze
diagnozowania potrzeb edukacyjnych,
kwalifikacji i kompetencji

Analiza zadań badawczych PS
(Gr. II, III, IV, V)

Wiedza członków zespołów
badawczych oraz materiały źródłowe

Karty identyfikacyjne wymagań kwalifikacyjnych

Kwestionariusze ankiet
diagnostycznych

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
Realizatorzy i odbiorcy rozwiązań PS

Identyfikacja oferty programowej
w korelacji z rezultatami PS

Badanie pilotażowe
Informatyczne narzędzie
do wspomagania badań

Docelowe badania
diagnostyczne

Zweryfikowana empirycznie metodyka diagnozowania potrzeb edukacyjnych

Rys. 8.1.4. Procedura badań w diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych podstawowych odbiorców wyników prac
Programu Strategicznego
Źródło: opracowanie własne.

Korzystając z opisów zwartych w „Kartach …”, opracowano projekty
dwóch narzędzi badawczych do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacji zawodowej w kontekście transferu zaawansowanych technologii. Pierwsze narzędzie służy do identyfikacji potrzeb edukacyjnych z perspektywy
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potencjalnych odbiorców rezultatów Programu Strategicznego. Natomiast
drugie narzędzie opracowano na użytek zespołów badawczych opracowujących zaawansowane technologie w programie. Kwestionariusze ankiet umieszczono na platformie internetowej ITeE – PIB pod adresem:
http://www.ankiety.itee.radom.pl.
Etap 3
Celem trzeciego etapu prac było przygotowanie metodyki bilansowania
kwalifikacji i kompetencji specjalistów zawansowanych technologii. W ramach
tego etapu zrealizowano następujące działania operacyjne:
–– opracowano projekt metodyki oraz informatyczne narzędzie do identyfikacji i prognozowania kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych w innowacyjnej gospodarce;
–– przeprowadzano testowanie metodyki i narzędzi bilansowania kwalifikacji i kompetencji wśród potencjalnych odbiorców (kadra kierownicza,
specjaliści, organizacje pracodawców, stowarzyszenia zawodowe);
–– przeprowadzono badania właściwe metodyki bilansowania kwalifikacji
i kompetencji w wybranych przedsiębiorstwach wdrażających innowacyjne technologie z udziałem ekspertów, którzy mogą wykorzystywać
metodykę w praktyce;
–– zweryfikowano metodykę oraz opracowano propozycję rekomendacji
w zakresie jej wykorzystania.
Bilansowanie kwalifikacji i kompetencji występuje w zadaniu [14] jako
pojęcie operacyjne umożliwiające lepsze poznanie sytuacji zawodowej i środowiska pracy nakierowanego na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych
technologii. Podstawy teoretyczne prac projektowych oparte zostały na analizie krytycznej uznanych w Polsce i na świecie metod identyfikacji i opisywania kwalifikacji i kompetencji, tj.: Taksonomia Blooma; Analiza zadaniowa;
Metoda DACUM (Developing a Curriculum); Analiza funkcjonalna; Analiza
procesowa (mapowanie kompetencji); Brytyjskie NVQ, Francuskie ROME,
Niemieckie Facharbeitebrief, Polskie Standardy Kwalifikacji Zawodowych;
EQF, PRK, Sektorowe ramy kwalifikacji; Firmowe rejestry kwalifikacji.
W ramach prowadzonych badań diagnostycznych wyodrębniono 12 zawodów powiązanych z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi Programu Strategicznego, tj.: specjalista ochrony środowiska, inspektor ochrony
środowiska, inżynier inżynierii chemicznej, inżynier inżynierii materiałowej, inżynier mechanik – mechanika precyzyjna, inżynier mechatronik, inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe, inżynier automatyki
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i robotyki, inżynier elektronik, inżynier elektryk – automatyk, specjalista zastosowań informatyki oraz nowy zawód inżynier produktu (rys. 8.1.5).
Poszczególne zawody opisane zostały (z udziałem ekspertów merytorycznych) efektami kształcenia uwzględniającymi zadania zawodowe, które
zdefiniowane zostały deskryptorami obejmującymi: wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje personalne i społeczne. W pracach projektowych uwzględniono
rozwijany obecnie w Europie system kwalifikacji, którego fundamentem są
tzw. ramy odniesienia. Pierwszy poziom ogólności tworzy Europejska Rama
Kwalifikacji (ERK), której deskryptory mają charakter generyczny, czyli posiadają wysoki stopień ogólności po to, aby poszczególne kraje Unii Europejskiej
mogły elastycznie formułować ramy krajowe. Polska Rama Kwalifikacji (PRK),
poddawana obecnie dyskusji i ocenie, tworzy m.in. referencje dla ram sektorowych. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla obszaru zaawansowanych technologii przemysłowych należy do trzeciego poziomu ogólności opisu kwalifikacji.
Stanowi ona punkt odniesienia do tworzenia oferty programowej w zakresie
kształcenia specjalistów w dziedzinach wiedzy i techniki kluczowych dla postępu technologicznego w Polsce.
Przyjęta procedura badawcza zakładała wykorzystanie głównego wyniku
realizacji zadania dotyczącego diagnozy potrzeb edukacyjnych w obszarze
zaawansowanych technologii przemysłowych, w postaci wyodrębnienia 12 zawodów powiązanych z innowacyjnymi rozwiązaniami Programu Strategicznego. Kluczowe etapy procedury badawczej obejmowały:
–– analizę treści zawodów wytypowanych do badań;
–– sporządzanie projektu opisu wymagań w konwencji standardu dla danego zawodu;
–– weryfikację treści opisu zawodu w formie badania pilotażowego (testowego);
–– przeprowadzenie badań z udziałem specjalistów wykonujących dany zawód (ankiety internetowe);
–– analizę wyników badań w zespole eksperckim;
–– sporządzanie bilansu kwalifikacji i kompetencji w formie uzgodnionych
w zespole eksperckim wymagań.
Analizie poddano treści wytypowanych do badań 12 ww. zawodów, dla
których wyodrębniono zbiory opisujące wymagania dla danego zawodu:
kwalifikacje, zadania zawodowe, wiedza, umiejętności, kompetencje (osobiste
i społeczne), stanowiska pracy typowe dla zawodów.
Na tej podstawie opracowano 12 ankiet do badania wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych w tych zawodach. Narzędzia zawierały także
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pytania prognostyczne służące zidentyfikowaniu nowych kwalifikacji i kompetencji, które mogą istotnie zmienić treści zawodów innowacyjnej gospodarki
w perspektywie średniookresowej (horyzont czasowy 5 lat).
Przeprowadzone badania pozwoliły na zweryfikowanie wymagań rynkowych dla 12 zawodów innowacyjnej gospodarki, uwzględniających zbiory
treści: kwalifikacje i ich poziom, zadania zawodowe, wiedzę, umiejętności,
kompetencje społeczne i personalne oraz stanowiska pracy. Przygotowane
opisy stały się podstawą opracowania projektu sektorowej ramy kwalifikacji
w obszarze zawodów powiązanych z zaawansowanymi technologiami rozwijanymi w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
Efektem końcowym tego etapu jest zweryfikowana empirycznie metodyka tworzenia profili kompetencyjnych dla nowych zawodów, w tym opisy
bilansów kwalifikacji i kompetencji dla 12 zawodów (rys. 8.1.5) [14]. Fragment
opisu wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych dla zawodu inżynier mechatronik przedstawiono w tabeli 8.1.1.
Informatyczne narzędzia badawcze
wypracowane w Programie Strategicznym

Zweryfikowane zbiory kwalifikacji
i kompetencji zawodów innowacyjnej
gospodarki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspektor ochrony środowiska (325504)
Specjalista ochrony środowiska (222108)
Inżynier inżynierii chemicznej (214601)
Inżynier inżynierii materiałowej (214606)
Inżynier mechanik – mechanika
precyzyjna (214405)
Inżynier mechatronik (215202)
Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia
przemysłowe (214404)
Inżynier automatyki i robotyki (214903)
Inżynier elektronik (215201)
Inżynier elektryk – automatyk (215104)
Specjalista zastosowań informatyki
(251902)
Inżynier produktu

Informatyczne narzędzia wspomagania
badań wypracowane w projekcie Foresight

www.ankiety.itee.radom.pl/admin
Rekomendacje

Kwalifikacje i ich poziom

Mapa kwalifikacji i kompetencji dla
zawodów innowacyjnej gospodarki

Zadania zawodowe
Propozycja ramy kwalifikacji
dla sektora zaawansowanych
technologii przemysłowych

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Stanowiska pracy

Elementy rozwiązania
systemowego ISEC:
• Identyfikacja kompetencji
• Standaryzacja kompetencji
• Edukacja oparta na
kompetencjach
• Certyfikacja kompetencji

www.diagnozowaniekompetencji.pl

Rys. 8.1.5. Elementy metodyki tworzenia profili kompetencyjnych dla zawodów SSZT
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 8.1.1. Fragment opisu wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych dla zawodu inżynier mechatronik
(poziom 6 ERK/PRK)
WIEDZA
–– Elastyczne systemy nadzoru i kontroli
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
informatycznych.
–– Rekonfigurowalne struktury przystosowane do
adaptacji w nowych warunkach pracy.
–– Metody monitorowania procesów technologicznych.
–– Intensyfikacja wydajności urządzeń i procesów
technologicznych.
–– Systemy automatyzacji procesów technologicznych.
itd.

UMIEJĘTNOŚCI
–– Wykorzystanie technologii informatycznych
w projektowaniu układów i systemów
mechatronicznych.
–– Projektowanie baz wiedzy o technologiach
i systemach mechatronicznych.
–– Wykorzystanie baz danych.
–– Realizacja procesów technologicznych.
–– Projektowanie elastycznych systemów nadzoru
i kontroli z wykorzystaniem zaawansowanych
technologii informatycznych.
itd.

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE
–– Otwartość na zmiany.
–– Kreatywność, operatywność i skuteczność.
–– Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.
–– Odpowiedzialność proekologiczna.
–– Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne.
–– Zdolność komunikowania się w zespołach i projektach.
–– Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów.
–– Myślenie interdyscyplinarne i systemowe w kontekście zrównoważonego rozwoju.
–– Nastawienie na wdrożenia i komercjalizację wyników badań.
itd.
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny ekspertów.

Etap 4
Celem czwartego etapu prac było zaprojektowanie modułowej oferty programowej i technologii kształcenia dla wybranych kwalifikacji zawodowych
kierowanych do specjalistów sektora zaawansowanych technologii (SSZT).
W ramach tego etapu zrealizowano następujące działania operacyjne:
–– opracowano procedury transferu wyników badań diagnostycznych oraz
mapy kwalifikacji i kompetencji na modułową ofertę programową oraz
metodykę projektowania programów i pakietów;
–– opracowano wytyczne ws. wprowadzenia do programów kształcenia zawodowego treści nauczania dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz
innowacyjnych technologii nawiązujących do Programu Strategicznego;
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opracowano projekty dla wytypowanych, z udziałem ekspertów, modułów
kształcenia zawodowego dla wybranych innowacyjnych technologii określonych w Programie Strategicznym, z ukierunkowaniem na szkoły wyższe
oraz przygotowano we współpracy z CKU Radom projekt programu kursu
kwalifikacyjnego dla specjalistów obrabiarek sterowanych numerycznie;
–– opracowano technologię kształcenia w formie opisów: stacji technodydaktycznych, standardów wyposażenia, pakietów edukacyjnych z wykorzystaniem możliwości implementacji rozwiązań Programu Strategicznego jako ofertę środków i pomocy dydaktycznych oraz rekomendacje
w zakresie doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej pod potrzeby
wdrażania rezultatów programu.
Podstawowym efektem realizacji prac w zadaniu „Innowacyjne programy
i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii” jest „Metodyka projektowania programów
i pakietów dla wybranych zaawansowanych technologii” [15], która została
zweryfikowana empirycznie z udziałem ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych z placówek zainteresowanych modułową ofertą programową kształcenia
ustawicznego skierowaną do 12 zawodów kluczowych dla kształcenia ustawicznego specjalistów zaawansowanych technologii. Dla wytypowanych zawodów
eksperci przyporządkowali 20 kwalifikacji zawodowych powiązanych z technologiami rozwijanymi w Programie Strategicznym, co stanowiło podstawę do
zaprojektowania 20 modułów kształcenia, zgodnie z tabelą 8.1.2 [15].
W ramach prac przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania rozwiązań Programu Strategicznego w kształceniu i szkoleniu zawodowym pod
kątem pełnienia funkcji obudowy technodydaktycznej dla oferty programowej. Podstawowe pytania badawcze związane z obudową technodydaktyczną
koncentrowały się wokół urządzeń oraz zestawów aparatury badawczej i testowej, technologii, nowych materiałów, systemów informatycznych, mogących znaleźć zastosowanie w dydaktyce szkoły wyższej, szkoły zawodowej
lub w doskonaleniu zawodowym.
W wyniku badań analitycznych przedstawione zostały propozycje stanowisk dydaktycznych (tabela 8.1.3), które można wykorzystać do kształcenia i doskonalenia zawodowego różnych specjalistów [15]. Wskazano sposób
wykorzystania stanowiska ćwiczeniowego w dydaktyce (ćwiczenia, pokazy,
kursy, seminaria) metodami tradycyjnymi lub zdalnie (e-learning). Scharakteryzowano również stanowiska dydaktyczne (opis parametrów technicznych
oraz kształtowane umiejętności, jakie mogą osiągnąć uczestnicy kształcenia).

8. Kształcenie i doskonalenie kadr opracowujących i wykorzystujących zaawansowane...

289

Tabela 8.1.2. Katalog kwalifikacji zawodowych wytypowana do opracowania dokumentacji programowej

Lp.

Wybrane kwalifikacje wspólne
dla zawodów
(moduły kształcenia)

Priorytetowe zawody specjalistów sektora
zaawansowanych technologii przemysłowych (SSZT)
1

2

3

x

x

x

x

x

4

5

6

7

8

9

10

M1

Kontrolowanie wymagań ochrony
środowiska

M2

Wdrażanie i egzekwowanie
przestrzegania aktów prawnych
i norm ochrony środowiska
w podmiotach gospodarczych
i jednostkach administracji terenowej

M3

Projektowanie procesów dla
przemysłu chemicznego
i przemysłów przetwórczych
(spożywczego, farmaceutycznego,
kosmetycznego itp.)

x

M4

Nadzór nad uruchamianiem
i prowadzeniem procesów
technologicznych

x

M5

Dobór materiałów do warunków
pracy i recykling

x

M6

Projektowanie układów, przyrządów
i urządzeń mechaniki precyzyjnej

x

x

x

x

M7

Diagnozowanie układów, przyrządów
i urządzeń mechaniki precyzyjnej

x

x

x

x

M8

Zarządzanie procesami
i optymalizacja procesów
wytwarzania układów, przyrządów
i urządzeń mechaniki precyzyjnej

x

x

x

x

M9

Projektowanie urządzeń, układów
i systemów mechatronicznych

x

x

x

x

x

x

M10

Eksploatacja urządzeń, układów
i systemów mechatronicznych

x

x

x

x

x

x

M11

Diagnozowanie urządzeń, układów
i systemów mechatronicznych

x

x

x

x

x

x

11

12

x

x

x

cd.
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Wybrane kwalifikacje wspólne
dla zawodów
(moduły kształcenia)

Priorytetowe zawody specjalistów sektora
zaawansowanych technologii przemysłowych (SSZT)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M12

Projektowanie nowych rozwiązań
konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
przemysłowych

x

x

x

x

M13

Zarządzanie procesami
i optymalizacja procesów
wytwarzania części, maszyn
i urządzeń przemysłowych

x

x

x

x

M14

Projektowanie urządzeń, układów
i systemów automatyki i robotyki

x

x

x

x

x

x

x

M15

Zarządzanie procesami
i optymalizacja procesów
wytwarzania z udziałem urządzeń,
układów i systemów automatyki
i robotyki

x

x

x

x

x

x

x

M16

Projektowanie systemów automatyki,
urządzeń, sprzętu elektronicznego
i informatycznego

x

x

x

x

x

M17

Projektowanie urządzeń, układów
i systemów automatyki przemysłowej

x

x

x

x

x

M18

Programowanie aplikacji w wybranym
języku
i środowisku programowania

x

x

x

x

x

M19

Koordynacja i nadzór realizacji
wdrożenia do produkcji produktu
– od opracowania koncepcji do
pełnego wdrożenia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

M20

Nadzór nad procesem analizowania
i eksperymentalną weryfikacją
produktu oraz budową prototypów

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Źródło: opracowanie własne.

x

x

291

8. Kształcenie i doskonalenie kadr opracowujących i wykorzystujących zaawansowane...
Tabela 8.1.3. Przykładowe możliwości zastosowania rozwiązań opracowanych w Programie Strategicznym
w dydaktyce i szkoleniach

Lp.

GRUPA PROBLEMOWA I.
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE PROCESY EKSPLOATACJI
I WYTWARZANIA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
Potencjalne zastosowania dydaktyczne
Nazwa urządzenia, zestawu
Doskonalenie kompetencji
aparatury badawczej i testowej,
technologii, nowego materiału, Szkoła Średnia szkoła Szkolenia (np. pracowników ITeE – PIB
zawodowa użytkowników
systemu informatycznego,
wyższa
Kadra
Pozostali
(np.
technikum) produktów PS)
metody, procedury
pedagogiczna pracownicy

1.2. Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na
rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej

1

System komputerowy do
komputerowego wspomagania
prowadzenie badań metodami
CAWI (Computer Assisted
Web Interviews)

X

2

Oprogramowanie
komputerowe do wspomagania
metodyki „burzy mózgów”

X

3

System informatyczny
wykorzystujący koncepcję
SOA oraz technologie
teleinformatyczne do
komputerowego wspomagania
działalności usługowej
przedsiębiorstw z sektora MSP

4

System informatyczny
do wideokonferencji
i wideoseminariów

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sposób wykorzystania w dydaktyce
1. System komputerowy do komputerowego wspomagania prowadzenie badań metodami CAWI
(Computer Assisted Web Interviews)
–– zdalne prowadzenie testów i egzaminów przy użyciu formularzy elektronicznych,
–– zdalne pozyskiwanie informacji od podmiotów gospodarczych o zapotrzebowaniu na szkolenia i programy
dydaktyczne,
–– kształcenie w zakresie obsługi internetowych systemów informatycznych.
cd.
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Sposób wykorzystania w dydaktyce
2. Oprogramowanie komputerowe do wspomagania metodyki „burzy mózgów”
–– komputerowe wspomaganie grupowego wypracowywania rozwiązań,
–– kształcenie w zakresie kreatywnego projektowania,
–– kształcenie w zakresie obsługi internetowych systemów informatycznych.
3. System informatyczny wykorzystujący koncepcję SOA oraz technologie teleinformatyczne
do komputerowego wspomagania działalności usługowej przedsiębiorstw z sektora MSP
–– kształcenie z zakresu systemów informatycznych klasy CRM,
–– kształcenie kadry z zakresu e-marketingu,
–– kształcenie z zakresu nowoczesnych metod teleinformatycznych.
4. System informatyczny do wideokonferencji i wideoseminariów
–– realizacja zdalnych wideoseminariów dla dowolnej liczby uczestników (możliwość przekazywania
i współdzielenia się wiedzą),
–– organizacja zdalnych zajęć w formule wideokonferencji,
–– kształcenie z zakresu nowoczesnych metod telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
Źródło: opracowanie własne.

Etap 5
Celem piątego etapu prac było pilotażowe wdrożenie modułowej oferty
programowej i technologii kształcenia dla wybranych kwalifikacji zawodowych odnoszących się do specjalistów sektora zaawansowanych technologii
[16]. Pilotażowe wdrożenie polegało na udostępnieniu zainteresowanym
współpracą placówkom (w ramach Programu Strategicznego i po jego zakończeniu) zaprojektowanych rozwiązań programowych i metodycznych z intencją rozpoznania możliwości ich praktycznego wykorzystania w działalności
edukacyjnej.
W ramach tego etapu zrealizowano następujące działania operacyjne:
–– Opracowano model walidacji i zapewnienia jakości kwalifikacji formalnych, pozaformalnych i nieformalnych w obszarze problematyki zrównoważonego rozwoju i zaawansowanych technologii. Efektem realizacji
zadania jest model walidacji jakości kwalifikacji oferowanych specjalistom
sektora zaawansowanych technologii.
–– Opracowano metodykę ewaluacji (w tym narzędzia do mierzenia efektywności i skuteczności) wdrażania innowacyjnych technologii edukacyjnych z ukierunkowaniem na modułową ofertę programową w wybranych
zawodach przygotowujących wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną. W ramach pilotażowego wdrożenia dokumentacji
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programowej i badania skuteczności technologii kształcenia zastosowano
ewaluację ex-ante, która prowadzona była przed faktycznym rozpoczęciem
realizacji programu w praktyce dydaktycznej. Ewaluacja miała charakter
oceny przedwdrożeniowej. Zadaniem ewaluacji było dokonanie oceny, na
ile proponowany program jest trafny z punktu widzenia potrzeb potencjalnych odbiorców. Ten rodzaj ewaluacji miał za zadanie zweryfikować
w szczególności zasadność i trafność zaprojektowanych efektów kształcenia. Uzyskany wynik ewaluacji stanowił podstawę do przygotowania
finalnych wersji programów dla 20 modułów kształcenia, które stanowią
ofertę Programu Strategicznego do wykorzystywania w ramach aktualizacji istniejących programów lub rozszerzenia dotychczasowej oferty
kształcenia na kierunkach i specjalnościach związanych z 12 zawodami
opisanymi w formie bilansów kwalifikacji i kompetencji.
Przeprowadzono pilotażowe wdrożenie modelu walidacji kwalifikacji
i kompetencji w wybranych placówkach oraz dokumentacji programowej
w celowo dobranych placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego. Efektem realizacji zadania jest zweryfikowana procedura walidacji
przeprowadzona z udziałem placówek ustawicznej edukacji, które wyraziły zainteresowanie współpracą w trakcie realizacji Programu Strategicznego i po jego realizacji. Przeprowadzono również proces akredytacji wybranych programów kształcenia szkół wyższych i zawodowych (łącznie
8 programów) z wykorzystaniem opracowanego modelu walidacji oraz
autorskiej metodyki i narzędzi ewaluacji.
Przeprowadzono weryfikację dokumentacji programowej i technologii
kształcenia na przykładzie oferty 20 modułów kształcenia dla szkolnictwa
wyższego oraz programu kursu kwalifikacyjnego „Operator obrabiarek
skrawających numerycznie” wdrożonego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu.

***
W ramach zrealizowanych prac badawczych w zadaniu „Innowacyjne
programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii” Programu Strategicznego opracowano, z wykorzystaniem: „Metodyki diagnozowania kwalifikacji i kompetencji absolwentów kształcenia zawodowego skorelowanej z tematyką Programu
Strategicznego”, „Metodyki tworzenia profili kompetencyjnych dla nowych
zawodów”, „Metodyki projektowania programów modułowych i pakietów
edukacyjnych dla wybranych zaawansowanych technologii” oraz „Metodyki
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ewaluacji wdrażania innowacyjnych technologii edukacyjnych”, ofertę nowych
na rynku edukacyjnym modułowych programów kształcenia zawodowego
na poziomie akademickim i przedakademickim. Oferta ta ukierunkowana została na kształtowanie kompetencji specjalistów zakwalifikowanych do grupy
zaawansowanych technologii rozwijanych w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki” z uwzględnieniem wymagań dotyczących efektów kształcenia
(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne).
Przygotowana dokumentacja programowa obejmuje: 20 modułów kształcenia zawodowego powiązanych z 12 zawodami zidentyfikowanymi w badaniach (oferta skierowana do wyższych uczelni o profilu technicznym) oraz
modułowy program kursu kwalifikacyjnego (obejmujący 5 modułów i 17
jednostek modułowych) dla operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.
Eksperci wewnętrzni i zewnętrzni uczestniczący w realizacji Programu
Strategicznego wytypowali 12 zawodów, które uznano za priorytetowe dla
specyfiki zaawansowanych rozwiązań wykonywanych w programie. Pod kątem tych zawodów opracowano ofertę modułów kształcenia ustawicznego,
która została skorelowana z 20 kwalifikacjami wspólnymi dla specjalistów (12
zawodów) zaawansowanych technologii, tj.: inspektor ochrony środowiska,
specjalista ochrony środowiska, inżynier inżynierii chemicznej, inżynier inżynierii materiałowej, inżynier mechanik – mechanika precyzyjna, inżynier
mechatronik, inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe, inżynier automatyki i robotyki, inżynier elektronik, inżynier elektryk – automatyk,
specjalista zastosowań informatyki, inżynier produktu. Do prac rozwojowych
włączono również zawód operator obrabiarek skrawających – obrabiarki sterowane numerycznie, który został uznany jako priorytetowy dla rozwoju zaawansowanych technologii podczas prowadzonych badań diagnostycznych
z udziałem przedstawicieli szkolnictwa zawodowego. Punktem odniesienia do
opracowania tego programu były podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz metodyka wypracowana w Programie Strategicznym.
Wszystkie zaprojektowane opisy wymagań kwalifikacyjnych dla 12 zawodów sektora zaawansowanych technologii zamieszczone zostały w bazie danych
pod adresem: www.diagnozowaniekompetencji.pl. Baza danych umożliwia monitorowanie wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów branży – Zawansowane
technologie przemysłowe poprzez cyklicznie prowadzone, z udziałem ekspertów sesje weryfikacyjne w formie na odległość. Dzięki temu po zakończeniu
realizacji Programu Strategicznego możliwa jest cykliczna aktualizacja zadań zawodowych, umiejętności i kompetencji właściwych dla specjalistów (zawodów)
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zaawansowanych technologii przemysłowych. System informatyczny jest narzędziem wspierającym zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz transfer wyników badań do edukacji zawodowej. W szczególności
umożliwia monitorowanie i prognozowanie wymagań dotyczących kwalifikacji
i kompetencji oraz diagnozowanie luk kompetencyjnych, które pozwalają na
określanie potrzeb szkoleniowych dla tej grupy specjalistów.
W przypadku modułów kształcenia dedykowanych dla szkolnictwa wyższego (w tym dla doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej i nauczycieli)
dokumentacja programowa i rozwiązania metodyczne zostały udostępnione
w wersji elektronicznej 24 placówkom. Pilotażowe wdrożenie w tych instytucjach polegało na identyfikacji możliwości praktycznego wykorzystania oferowanych rozwiązań w prowadzonej działalności dydaktycznej i szkoleniowej, zwłaszcza z intencją doskonalenia i rozszerzenia istniejącej oferty usług
edukacji ustawicznej. Potwierdzeniem tego faktu są podpisane deklaracje
o współpracy w trakcie realizacji Programu Strategicznego i po jego zakończeniu z 24 instytucjami.
Istotnym aspektem wdrożeniowym zrealizowanych prac jest zewnętrzna
ocena jakości programów nauczania oferowanych przez placówki kształcenia
i szkolenia zawodowego, a budowanych w oparciu o efekty kształcenia. Wypracowana w Programie Strategicznym procedura sprawdzająca, stanowiąca
element walidacji i zapewnienia jakości kwalifikacji, została wdrożona przez
Polską Sieć Kształcenia Modułowego (PSKM). Zastosowany model oceny
zewnętrznej programu nauczania został zweryfikowany na przykładzie dobrowolnie zgłoszonych do akredytacji 8 programów kształcenia (4 dla szkolnictwa wyższego i 4 dla szkolnictwa zawodowego). W efekcie instytucje te
uzyskały certyfikaty akredytacji programu kształcenia, co jest równoznaczne
z potwierdzeniem ich uznanej jakości przez niezależną od instancji kształcącej
placówkę – PSKM, świadczącą od ponad 10 lat usługi akredytacji środowiskowej modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Wartość naukowa i poznawcza uzyskanych rezultatów zadania Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację
wiedzy i transfer zaawansowanych technologii ściśle koresponduje z ich charakterem aplikacyjnym [17]. Wszystkie prace badawcze i rozwojowe ukierunkowane zostały na przygotowanie rozwiązań praktycznych mających potencjalne zastosowanie w tworzeniu i optymalizacji oferty edukacyjnej uczelni
wyższych i szkół zawodowych, zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i nowych technologii. Modułowa koncepcja zastosowana
do projektowania programów kształcenia i szkolenia zawodowego wychodzi
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naprzeciw potrzebom budowania elastycznych struktur programowych dla
pojawiających się na runku nowych kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.
Stosowanie w praktyce dydaktycznej modułowych programów wygenerowanych w Programie Strategicznym i opartych na analizie pracy umożliwia
kreowanie indywidualnych ścieżek kształcenia uczniów, studentów i pracowników innowacyjnej gospodarki, zwiększając tym samym ich mobilność edukacyjną i zawodową.
Duży potencjał rozwojowy i wdrożeniowy na dalszych etapach rozwoju
prac tkwi w zidentyfikowanych rozwiązaniach technologicznych Programu
Strategicznego, które posiadają walor aplikacyjności w dydaktyce szkoły wyższej i zawodowej. Dotyczy to w szczególności: oprogramowania komputerowego do wspomagania metodyki „burzy mózgów”, systemu informatycznego
do wideokonferencji, systemu komputerowego do prowadzenia badań metodami CAWI.
Na dalszych etapach rozwoju prac celowe wydaje się podjęcie starań
w zakresie opracowania standardów kompetencji zawodowych i modułowych
programów kształcenia dla nowych zawodów związanych z innowacyjną gospodarką i nowymi technologiami. W szczególności dotyczy to nowych zawodów, których potrzebują innowacyjne przedsiębiorstwa, tj.: specjalista ds.
komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz menedżer/inżynier produktu.
Zasadna jest również kontynuacja prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych wynikających z konieczności przeciwdziałania problemowi, jakim
jest niedopasowanie oferty edukacyjnej i kompetencji absolwentów szkół wyższych i zawodowych do wymagań i trendów występujących w gospodarce
na rynku pracy, co skutkuje powiększającą się stopą bezrobocia absolwentów
szkół. Istnieje potrzeba wypracowania w tym zakresie potwierdzonych naukowo metod i narzędzi (w tym rozwiązań informatycznych) służących do
weryfikacji efektów kształcenia oferowanych w edukacji z wymaganiami standardów kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców.
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8.2.

System rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach

Gospodarka XXI wieku cechuje się różnorodnością form, wysokim stopniem złożoności oraz dużą liczbą konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych. Stąd wiedza odgrywa w niej decydującą rolę, a wśród czynników
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, oprócz działalności badawczo-rozwojowej, mobilności naukowców, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, wymienia się przede wszystkim jakość kapitału ludzkiego. Uzasadnione
wydaje się zatem przyjęcie założenia, iż dominującą kategorią w dzisiejszej
innowacyjnej gospodarce są twórczy pracownicy.
Dynamiczny postęp wiedzy i technologii oraz wzrastająca konkurencja
zmuszają nawet najmniejsze firmy do wprowadzania innowacji. Aby proces
ten mógł przebiegać efektywnie, konieczny jest określony potencjał intelektualny przedsiębiorstwa, przejawiający się w kompetencjach pracowników
uczestniczących w procesach innowacyjnych. Obserwowane niedopasowanie
kompetencji to rezultat wzrastających rozbieżności pomiędzy wyłaniającymi
się trendami zmian w gospodarce a cechami dostępnych kadr. Rodzi to poważne wyzwania dla systemu edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, dotyczącej osób dorosłych w procesie kształcenia przez całe życie.
Wyniki badania kapitału ludzkiego (BKL) potwierdzają, że nasila się problem pracodawców ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy.
Dostępne raporty PARP wskazują, że odsetek pracodawców, którzy natknęli
się na trudności w tym obszarze w 2013 roku wyniósł 80% [1]. Znawcy teorii
kapitału ludzkiego prognozują, że w przypadku wejścia przez Polskę na ścieżkę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, niedopasowanie kompetencyjne
aktualnych i przyszłych pracowników polskich przedsiębiorstw, szczególnie
w zakresie zdolności do tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań, ujawni się
ze wzmożoną siłą i może się stać istotną barierą rozwojową [2].
Podobne prognozy publikuje European Center for Development and Vocational Training (CEDEFOP) [3]. Wynika z nich, że w krajach europejskich, w perspektywie do roku 2020 należy się spodziewać wysokiego wskaźnika wolnych
miejsc pracy, przy czym wskazywane są braki pracowników o określonych
umiejętnościach i kwalifikacjach, szczególnie wysokich.
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Potwierdzają to publikacje niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej,
w opinii których procesom rozwoju kapitału intelektualnego, powinna towarzyszyć promocja kultury doskonalenia zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania elastyczności form kształcenia – promowanie rozwiązań
e-learningowych), innowacyjności, otwarcia na zmiany i tolerancję. Przewidywane zmiany technologiczne, w oczywisty sposób będą wpływały na rodzaj kompetencji niezbędnych pracownikom w przyszłości. Następna dekada będzie się
charakteryzowała wzrostem popytu na wysoko kwalifikowaną i elastyczną kadrę
pracowników oraz stanowiskami pracy wymagającymi wyższych umiejętności.
W krajach UE do 2020 roku udział stanowisk pracy wymagających wysokich kwalifikacji wzrośnie z 25,1% (w 2006 r.) do 31,3% wszystkich miejsc pracy [4–5].
Jedną z najpoważniejszych barier kompetencyjnych utrudniających funkcjonowanie w Polsce systemu transferu technologii jest brak znajomości regulacji prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej i prawa własności
przemysłowej [6], brak umiejętności współpracy świata nauki i biznesu, brak
umiejętności pozyskiwania nakładów zewnętrznych na działalność innowacyjną [7]. Zwraca się uwagę na wzrost znaczenia rozwoju menedżerów i liderów
przedsięwzięć innowacyjnych [8], utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale. Badacze krajowi wskazują, że szkolenia dla kadry
zarządzającej polskich przedsiębiorstw w sposób szczególny powinny być ukierunkowane na podnoszenie kompetencji m.in. w zakresie: innowacji i nowych
technologii, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, implementacji
nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w gospodarce, wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu firmą [7–9].
Dostępne publikacje krajowe i europejskie, wskazują jednak na niezmiennie niski udział dorosłych Polaków we wszelkich formach dokształcania.
W zależności od stosowanych metodologii badań, kształtuje się on w naszym
kraju od wielu już lat w granicach 4–5%, podczas gdy średnia dla krajów UE
jest kilkukrotnie wyższa – 12%1 [10, 11]. Badacze tendencji zmian na rynku
pracy wskazują dodatkowo na różnego rodzaju bariery ograniczające angażowanie się przedsiębiorstw w procesy rozwoju kapitału intelektualnego, transferu technologii. Wśród najważniejszych wymieniane są bariery świadomości
behawioralnej, psychologiczne, bariery mentalne, bariery kompetencyjne, bariery informacyjne [7, 12].

Odsetek osób w wieku 24–64 lat uczestniczących w kształceniu formalnym lub pozaformalnym
w ciągu ostatnich 4 tygodni przed badaniem.
1
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Jakie są zatem braki w kompetencjach kadr zarządzających, które utrudniają podejmowanie działań proinnowacyjnych? Jaka oferta rozwoju kompetencji będzie interesująca dla wybranej grupy celowej? Jakie inwestycje
w zasoby ludzkie mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności transferu
innowacyjnych rozwiązań ze świata nauki do gospodarki?
W ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego rozwoju gospodarki”, w zadaniu „System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki” podjęto
badania nad stopniem przygotowania kadr polskich przedsiębiorstw do transferu
innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych technologii. Wypracowano modelowe mechanizmy wspomagające procesy innowacyjne. Zaproponowano technologie rozwoju kapitału intelektualnego dla zwiększenia absorpcji innowacyjnych
rozwiązań. Zakładana metodyka analizy potrzeb szkoleniowych oraz modułowy
charakter proponowanych programów kształcenia i szkolenia zawodowego pozwolą na szybkie i elastyczne działania dostosowujące kompetencje pracowników
(również przyszłych) do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań rynku pracy.
Na podstawie doświadczenia zespołu realizującego zadanie, zaprezentowanych analiz publikacji dotyczących stanu aktualnego oraz prognozowanych
potrzeb i kierunków rozwoju kadr polskich przedsiębiorstw, zaproponowano
elementy systemu rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dla zapewnienia ich trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Metodyka badań
W ramach prac badawczych, podjętych w przedmiotowym Programie
Strategicznym, opracowano system rozwoju zasobów ludzkich polskich
przedsiębiorstw, obejmujący następujące elementy: opartą o diagnozę luk
kompetencyjnych metodykę badania potrzeb szkoleniowych kadr innowacyjnej gospodarki, ofertę innowacyjnych modułowych programów doskonalenia
kompetencji kadr w zakresie systemów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii (w formie tradycyjnej i elearningowej), opracowaną
zgodnie z założeniami metodologii umiejętności zawodowych oraz metodykę
ewaluacji tychże szkoleń (wraz z zestawem narzędzi on-line).
Punktem wyjścia było przyjęcie założenia, iż generowanie, przetwarzanie
i stosowanie wiedzy innowacyjnej wymaga skupienia wiedzy i umiejętności
interdyscyplinarnych w rękach lidera innowacyjnego rozwiązania. W ramach
zadania zdefiniowano profil zawodowy „menadżera innowacji”, którego kompetencje zawodowe stanowiły punkt odniesienia dla dalszych prac nad systemem rozwoju zasobów ludzkich.
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Badanie potrzeb szkoleniowych
Pierwszy element proponowanego systemu rozwoju kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw, stanowi badanie potrzeb szkoleniowych.
Metodykę badania oparto na diagnozie luk kompetencyjnych.

Moduły
szkoleniowe

Luka kompetencyjna

Wymagany
poziom
kompetencji

Aktualny
poziom
kompetencji

Rys. 8.2.1. Relacje między potrzebami szkoleniowymi (luka kompetencyjna) a modułami szkoleniowymi
Źródło: [13].

Luki kompetencyjne pracowników głównych grup zawodowych zaangażowanych w procesy transferu innowacji wyznaczono na podstawie różnic
pomiędzy aktualnym poziomem kompetencji kadry zarządzającej i technicznej we wskazanych obszarach związanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa a docelowym (wymaganym) poziomem kompetencji kadry zarządzającej
i technicznej we wskazanych obszarach związanych z innowacyjnością przedsiębiorstwa oraz w procesach transferu technologii oraz transformacji wiedzy.
Zastosowano kilka metod badawczych (tabela 8.2.1).
Metodyka została zweryfikowana w pilotażowych badaniach diagnostycznych dotyczących potrzeb szkoleniowych polskich przedsiębiorstw w zakresie
transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii. Celem badania
było ustalenie kierunków wsparcia przedsiębiorstw w zakresie minimalizacji
zdiagnozowanych luk kompetencyjnych pracowników. W badaniu zastosowano
kwestionariusz ankiety obejmujący kilka obszarów tematycznych, w ramach
których badane były luki kompetencyjne pracowników. Zastosowane obszary tematyczne, uwzględniające aktualne krajowe i międzynarodowe trendy rozwoju
zasobów ludzkich, stanowią propozycję w zakresie kompetencji interdyscyplinarnych związanych z procesami i systemami transformacji wiedzy, transferu
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technologii i innowacji. Po odpowiedniej modyfikacji narzędzie może służyć
badaniom o zawężonym (specjalistycznym) profilu związanym ze zidentyfikowanymi kierunkami rozwoju zaawansowanych technologii przemysłowych.
Tabela 8.2.1. Metody badawcze zastosowane na etapie badania potrzeb szkoleniowych kadr przedsiębiorstw
Metoda

Analiza danych zastanych
(desk research)

Analiza dokumentów i strategii rządowych,
obowiązujących przepisów prawa, literatury naukowej,
raportów krajowych i unijnych z badań dotyczących
kierunków rozwoju kadr innowacyjnej gospodarki,
danych statystycznych
Sondaż diagnostyczny
(z wykorzystaniem ankiety jako narzędzia
badawczego)

Panel ekspercki

Uzasadnienie wyboru
Możliwość kompleksowego podejścia do analizy
zjawisk globalizacji, automatyzacji i informatyzacji,
rozwoju zaawansowanych technologii, rozwoju
kapitału intelektualnego i jego znaczenia dla
konkurencyjności przedsiębiorstw i całych
gospodarek
Szybki, bezpośredni dostęp do próby badawczej;
efektywność ekonomiczna
Możliwość bezpośredniej i jednoczesnej konfrontacji
stanowisk i opinii na dany temat wśród przedstawicieli
różnych środowisk

Źródło: opracowanie własne.

W pilotażowym testowaniu metodyki przyjęto celowy dobór próby badawczej wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (łącznie
40 podmiotów). Uwzględniono kilka kryteriów, w tym wielkość zatrudnienia,
lokalizacja oraz profil działalności. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele
średniej i wyższej kadry technicznej przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej,
czyli osób, które w sposób istotny i świadomy uczestniczą w procesach wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Dzięki pilotażowemu zastosowaniu powyższej metodyki badania potrzeb
szkoleniowych, na kolejnych etapach prac badawczych określono luki kompetencyjne wśród pracowników zaangażowanych w procesy transferu innowacji.
Ewaluacja szkoleń kadr innowacyjnej gospodarki
Podstawę ewaluacji szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw stanowiły anonimowe wypowiedzi pisemne uczestników (wyniki ankietowania).
Uzupełnieniem dla nich były indywidualne lub grupowe wypowiedzi ustne,
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obserwacja pracy uczestników oraz wykładowców, towarzyszące elementom
bezpośrednich (tradycyjnych) spotkań szkoleniowych.
Zaplanowano kilka etapów ewaluacji szkoleń dla menadżerów innowacji:
–– ocena na wejściu (ex ante – oczekiwania uczestników),
–– ocena przebiegu szkolenia (mid-term – obserwacje, wywiady, ankieta dnia
pracy),
–– ocena na zakończenie szkolenia (sumatywna),
–– ocena ex-post (badanie efektywności szkoleń 3 miesiące po ich zakończeniu).
Ewaluacja formatywna (mid-term) miała zastosowanie tylko w przypadku
wdrażania szkoleń tradycyjnych. Informacja zwrotna od uczestników uzyskiwana była w trakcie krótkiej przerwy w realizacji procesu dydaktycznego.
Jej celem było uzyskanie bieżącej oceny uczestników już w trakcie trwania
zajęć. Ponieważ arkusz oceny zawierał między innymi elementy oceny pracy
prowadzącego, organizacja badania zapewniała swobodę wypowiedzi uczestników. Konstrukcja narzędzia umożliwiała szybką analizę wyników oraz dostarczenie prowadzącemu informacji zwrotnej. Są to elementy warunkujące
możliwość wpływu na sposób prowadzenia zajęć.
Ewaluacja sumatywna dokonywana na zakończenie szkolenia spełnia
funkcję informacyjną, nie ma wpływu na sposób przeprowadzenia bieżącego
szkolenia. Jej wyniki stanowią podstawę dla procesu doskonalenia kolejnych
edycji szkoleń.
Narzędzia badawcze
Każdemu etapowi procesu ewaluacji odpowiadało właściwe narzędzie –
arkusz ewaluacyjny. Metodyka ewaluacji uwzględniała specyfikę implementacji szkoleń zarówno w formie tradycyjnej, jak i e-learningowej. Dla szkoleń
tradycyjnych dodatkowo zaproponowano narzędzie ewaluacji z punktu widzenia wykładowców wdrażających zajęcia dydaktyczne.
Zestaw narzędzi ewaluacyjnych do oceny wdrożenia szkoleń w formie
elearning opracowano w języku PHP z wykorzystaniem aplikacji Informatyczne
wspomaganie badań i prac projektowych. Zostały one zintegrowane z platformą
edukacyjną w taki sposób, że każdy uczestnik, który zaliczył pozytywnie zadania pomiaru sprawdzającego, uzyskuje dostęp do ankiety on-line. Na etapie
ewaluacji podsumowującej wyniki badań ankietowych uzupełniane były rezultatami ustnych wypowiedzi uczestników oraz spostrzeżeniami z obserwacji
pracy uczestników oraz wykładowców. Dodatkowo przygotowany został kwestionariusz oceny przyczyn rezygnacji/przerwania uczestnictwa w szkoleniu.

8. Kształcenie i doskonalenie kadr opracowujących i wykorzystujących zaawansowane...

305

Etapy realizacji prac i uzyskane rezultaty
Prace badawcze nad elementami systemu rozwoju zasobów ludzkich polskich przedsiębiorstw realizowane były w okresie 2,5-letnim [14]. Dla sprawności realizacji prac oraz ułatwienia ich monitoringu wyznaczono kilka kluczowych etapów odpowiadających najważniejszym rezultatom.
Luki kompetencyjne pracowników w zakresie systemów
transformacji wiedzy oraz transferu zaawansowanych technologii
Wykorzystując metodykę badania potrzeb szkoleniowych kadr innowacyjnej gospodarki, określono luki kompetencyjne wśród pracowników zaangażowanych w procesy transferu innowacji. Zidentyfikowano obszary tematyczne,
w których istnieje zapotrzebowanie na doskonalenie kwalifikacji pracowników
innowacyjnej gospodarki. Wytypowane zostały następujące główne kierunki wsparcia w zakresie transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych
technologii: rodzaje innowacji, źródła ich finansowania, marketing innowacji
technologicznych, transfer technologii a własność intelektualna, współpraca
przedsiębiorstw ze sferą nauki.
Metodyka badania luk kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstw
zakładała uzupełniającą rolę opinii ekspertów (posiadających doświadczenie
w planowaniu rozwoju zasobów ludzkich, badaniach rynku pracy i trendów
zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych reprezentujących sferę szkolnictwa,
w tym zawodowego, instytucje rynku pracy, instytucje badawczo-rozwojowe,
instytucje zrzeszające pracodawców). Wytypowane przez nich obszary wymagające najpilniejszego wsparcia w postaci oferty doskonalenia zawodowego
dla pracowników przedsiębiorstw były zgodne z wymienionymi wynikami
sondażu diagnostycznego.
Innowacyjny modułowy program szkolenia dla menadżera innowacji
Wytypowane kierunki wsparcia dla pracowników przedsiębiorstw stały
się podstawą do sformułowania oferty trzech programów doskonalenia umiejętności zawodowych kadr zaangażowanych w procesy transferu innowacji:
–– Kreowanie polityki proinnowacyjnej,
–– Zarządzanie innowacjami,
–– Budowanie strategii marketingu innowacji.
Stanowią one komplementarną całość kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań skierowanego do pracowników innowacyjnej gospodarki
wykonujących zadania zawodowe menadżera innowacji, zainteresowanych
rozwojem zawodowym oraz rozwojem innowacyjnego potencjału firmy [15].
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Oferta szkoleniowa opracowana została w dwóch formach: tradycyjnej
(zajęcia stacjonarne z udziałem prowadzącego) oraz e-learningowej (samokształcenie z wykorzystaniem zasobów internetowej) platformy edukacyjnej.
W formie tradycyjnej dokumentacja opracowana została zgodnie z metodologią modułów umiejętności zawodowych (MES – Modules of Employability Skills)
rekomendowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kryterium
doboru i organizacji treści nauczania i uczenia się stanowiły zadania zawodowe menadżera innowacji. Dokumentacja programowa dla poszczególnych jednostek szkoleniowych przygotowana została we współpracy ze specjalistami
zewnętrznymi, reprezentującymi obszary wiedzy ujęte w programie.
Treści programu poddane zostały walidacji dwóch zewnętrznych ekspertów reprezentujących środowisko naukowe (ustawiczna edukacja zawodowa)
oraz środowisko przedsiębiorców. Uwagi ekspertów uwzględnione zostały
w finalnej wersji programu.
Każda z trzech jednostek modułowych stanowiących element kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań może zostać potraktowana jako
osobne szkolenie. Ukończenie wszystkich modułów przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych menadżera innowacji.
TRANSFER I KOMERCJALIZACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
CZĘŚĆ I – ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
1. Ogólne cele szkolenia
2. Wprowadzenie do szkolenia modułowego
3. Opis pracy i wymagania kwalifikacyjne

4. Lista i opis jednostek modułowych
5. Schemat blokowy organizacji szkolenia
6. Plan realizacji szkolenia

CZĘŚĆ II – PROGRAMY REALIZACJI JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

Kreowanie polityki
proinnowacyjnej

Zarządzanie innowacjami

Budowanie strategii
marketingu innowacji

Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
poprzez rozwój zasobów ludzkich
Identyfikowanie i charakteryzowanie rodzajów innowacji
Zarządzanie informacją o innowacjach
Podejmowanie współpracy z instytucjami nauki oraz otoczenia
biznesu w zakresie transferu innowacji
Stosowanie przepisów prawa własności intelektualnej
w procesach transferu innowacji
Rozpoznanie i dobór modeli transferu innowacji
Finansowanie transferu i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań
Charakteryzowanie rodzajów marketingu innowacji
Analizowanie sytuacji firmy i podejmowanie decyzji
marketingowych
Przygotowanie planu marketingu innowacji

Rys. 8.2.2. Struktura programu kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań
Źródło: opracowanie własne.
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Dla zwiększenia dostępności i atrakcyjności zasobów edukacyjnych przygotowano również ofertę przeznaczoną do samokształcenia pracowników
przedsiębiorstw, zapewniającej swobodę wyboru czasu, miejsca oraz tempa
uczenia się. Kurs e-learningowy zapisano w standardzie SCORM1.2 umożliwiającym uruchomienie go w dowolnym systemie kształcenia zdalnego, np.
Moodle, Olat, Blackboard, Edumatic.
Szkolenia dla pracowników innowacyjnej gospodarki
– pilotażowe wdrożenie
Opracowane modułowe programy doskonalenia zawodowego pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw pilotażowo wdrożono i poddano
ewaluacji. Zastosowano formułę szkoleń mieszanych (blended learning) jako
najbardziej efektywną i cieszącą się największą akceptacją pracodawców i pracowników. Polega ona na łączeniu formy szkoleń tradycyjnych z e-learningiem.
Tradycyjne spotkania trenera z uczestnikami szkoleń dla menadżerów
innowacji inicjowały udział w szkoleniu oraz zamykały szkolenie. W ramach
spotkania otwierającego realizowana była jedna z jednostek szkoleniowych
(Stosowanie prawa własności intelektualnej w procesach transferu innowacji) oraz
przeprowadzono instruktaż dotyczący warunków dostępu i zasad korzystania z internetowych materiałów do samokształcenia. Uczestnicy (łącznie 56
osób) otrzymali pakiet materiałów
szkoleniowych, w tym dokumentację programową dla testowanej jednostki szkoleniowej (rys. 8.2.3).
Pozostała część zajęć odbywała
się z wykorzystaniem materiałów
e-learningowych. Pracownicy innowacyjnej gospodarki, zainteresowani
uzyskaniem certyfikatu menadżera innowacji, podlegali procesowi
elektronicznej rejestracji i weryfikacji danych. Osobom spełniającym
zdefiniowane kryteria wydawano
zindywidualizowane loginy i hasła
umożliwiające dostęp do elektronicznych pakietów samokształceniowych. Łącznie na internetowej platformie edukacyjnej zarejestrowały Rys. 8.2.3. Przykładowe materiały szkoleniowe
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się 83 osoby. Zastosowane rozwiązanie metodologiczne (rozdzielność modułów
tworzących kurs) umożliwiło im dobrowolny wybór jednego, dwóch lub trzech
modułów szkoleniowych, w których chcą uczestniczyć.
Największa liczba uczestników (45 osób) podjęła szkolenie w obszarze
tematycznym Budowanie strategii marketingu innowacji, w pozostałych dwóch
udział wzięło odpowiednio Kreowanie polityki proinnowacyjnej – 22 osoby i Zarządzanie innowacjami – 28 osób [16].
Zgodnie z wymogami krajowych i europejskich ram kwalifikacji zawodowych, treści kształcenia opisane zostały efektami, tj. wiedzą, umiejętnościami,
kompetencjami.
Uczestnicy uzyskali prawo do certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, potwierdzającego
umiejętności w zakresie wymagań dla stanowiska pracy menadżer innowacji.
Ukończenie pojedynczych szkoleń (wybranych przez uczestnika) umożliwiło
uzyskanie potwierdzeń cząstkowych w obszarach tematyki objętej daną jednostką modułową. Podstawą do uzyskania certyfikatu było zaliczenie pomiaru
sprawdzającego w ramach każdego ze szkoleń (zgodnie z zasadami ujętymi
w dokumentacji programowej) oraz (w przypadku szkoleń stacjonarnych),
obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
W wyniku pilotażowych szkoleń wydano 20 certyfikatów dla osób, które ukończyły wszystkie trzy szkolenia (menadżerów innowacji). Dodatkowo
wydano 5 certyfikatów „cząstkowych” potwierdzających ukończenie poszczególnych szkoleń.
Ewaluacja szkoleń kadr innowacyjnej gospodarki
Ewaluację programów doskonalenia kwalifikacji zawodowych kadr innowacyjnej gospodarki w zakresie Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań przeprowadzono zgodnie z opracowaną metodyką [16].
Dla zdecydowanej większości uczestników oferowane szkolenia stanowiły pierwsze zetknięcie się z tematyką kreowania i wdrażania proinnowacyjnej polityki zarządzania przedsiębiorstwem. Uzyskanie nowych kompetencji
związanych z procesami wdrażania innowacyjnych rozwiązań postrzegane
było przez uczestników jako szansa własnego rozwoju, skutkującego awansem
zawodowym.
Treści szkolenia, testowane w formie tradycyjnej, ocenione zostały przez
ponad połowę uczestników (51%) jako trudne. 83% uczestniczących w badaniu dostrzegła ich wysoką wartość merytoryczną. Nikt z respondentów nie
ocenił wdrażanych treści z zakresu praw własności intelektualnej jako treści
o niskiej wartości merytorycznej (rys. 8.2.4).

8. Kształcenie i doskonalenie kadr opracowujących i wykorzystujących zaawansowane...

Ocena stopnia trudności treści szkolenia

Ocena wartości merytorycznej szkolenia
17%

9%

309

0%

40%

51%

Łatwe
Przeciętne
Trudne

83%

Wysoka
Przeciętna
Niska

Rys. 8.2.4. Ocena stopnia trudności i wartości merytorycznej szkolenia wdrażanego w formie tradycyjnej
Źródło: opracowanie własne.

Dobór realizowanych treści został oceniony przez zdecydowaną większość uczestników (77%) jako właściwy. Wśród tych, którzy byli odmiennego
zdania, największa grupa (17%) postulowała uzupełnienie treści, np. o aspekty
związane z ochroną autorskich i majątkowych praw własności intelektualnej
do utworów powstających w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. Stosowne treści zostały przygotowane i włączone zarówno do tradycyjnej dokumentacji programu szkolenia, jak do treści szkolenia w formie
e-learning.
Osoby, które ukończyły szkolenia, wskazały w ewaluacji końcowej (obejmującej formę tradycyjną i elearningową), że ich cele i oczekiwania związane
z uczestnictwem zostały osiągnięte. Stopień trudności programu szkoleń został oceniony przez 47% badanych jako „przeciętny”, natomiast przez 41% jako
„trudny”. Wartość merytoryczną całego kursu oceniono bardzo wysoko (47%)
lub wysoko (53%). Struktura kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań uznana została przez uczestników szkoleń za czytelną i przyjazną dla
użytkownika.
W ocenie ponad połowy badanych, umiejętności nabyte w trakcie kursu są
przydatne w realizacji ich aktualnych zadań zawodowych. 41% respondentów
oceniło, iż prawdopodobnie umiejętności te będą dla nich użyteczne dopiero
w przyszłości (rys. 8.2.5).
Badaniami ewaluacyjnymi objęto również przyczyny rezygnacji z uczestnictwa. Najczęściej wskazywanym powodem przerwania szkolenia był „brak
czasu” (rys. 8.2.6).
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Rys. 8.2.5 Ocena użyteczności umiejętności uzyskanych po zakończeniu kursu Transfer i komercjalizacja
innowacyjnych rozwiązań
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 8.2.6. Ocena powodów rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach
Źródło: opracowanie własne.

Badania ex post, dotyczące efektywności testowanych szkoleń z zakresu
transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, wykazały, że w 70% przypadków sytuacja zawodowa respondentów nie uległa zmianie w wyniku ukończenia szkoleń dla menadżerów innowacji. Jedną z przyczyn może być fakt, że
duża część osób nie informowała pracodawcy o nabyciu nowych umiejętności,
a zatem nie wiązała tego faktu z możliwością awansu w aktualnie zatrudniającej
je firmie. Pozostałe osoby wskazywały, iż pracują na tym samym stanowisku, ale
uległ zmianie zakres ich obowiązków. Dla dużej części badanych okres 3 miesięcy był zbyt krótki, aby mogły zajść zmiany w ich sytuacji zawodowej. W opinii
badanych są to procesy długofalowe, wymagające dłuższego okresu, podobnie
jak ocena wpływu uczestnictwa w szkoleniach na potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, którego pracownicy wzięli w nich udział.
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Badano ponadto potrzebę kontynuacji podjętych szkoleń. W opinii
wszystkich respondentów nabyta wiedza i umiejętności z zakresu transferu
i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań wymaga doskonalenia. Jeśli chodzi
o konkretne obszary wiedzy wymagające rozwinięcia i uzupełnienia, respondenci najczęściej wskazywali aspekty budowania sieci współpracy z instytucjami i ekspertami zewnętrznymi. Ten etap badań ewaluacyjnych dał również
obraz preferencji respondentów dotyczących podejmowanych form doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Szkolenia e-learning znalazły się wśród form
najbardziej odpowiadających pracownikom innowacyjnej gospodarki, obok
szkoleń w miejscu pracy.
***
Generowanie, przetwarzanie i stosowanie wiedzy innowacyjnej wymaga
posiadania przez lidera innowacyjnego rozwiązania kompetencji, między innymi z zakresu informacji naukowej, ochrony prawnej kapitału niematerialnego, strategii rozwijania i wdrażania technologii oraz oceny ryzyka tego procesu, badań rynkowych, określania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Rolę taką może pełnić tzw. menadżer innowacji. W ramach prac badawczych
zrealizowanych w zadaniu „System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie
i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, zdefiniowano jego profil zawodowy. Odpowiedni
zakres wiedzy i umiejętności osób wypełniających zadania menadżera innowacji może być warunkiem skuteczności procesów wdrażania innowacyjnych
rozwiązań i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
–– zaproponowana metodyka badania potrzeb szkoleniowych pozwala na
diagnozę luk kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy transferu innowacji;
–– istnieje wśród pracowników przedsiębiorstw luka kompetencyjna w obszarze transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań;
–– rekrutacja na szkolenia w wymienionym obszarze jest trudna (główne
bariery: brak świadomości potrzeby doskonalenia/ bezpośredniej motywacji, brak czasu);
–– alternatywę stanowić mogą krótsze formy wsparcia, np. konsultacje oparte na indywidualnych przypadkach rozwiązań (kosztowne);
–– przyjęta forma implementacji szkoleń (blended learning) wydaje się optymalna ze względu na specyfikę grupy odbiorców;
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––

przygotowane programy i treści szkoleń pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów, tj. na nabycie przez uczestników zaplanowanej wiedzy
i umiejętności;
–– zastosowany system informatyczny Edumatic sprawdził się w roli systemu „obsługującego” elearningowe szkolenia dla menadżerów innowacji.
Wymaga on udoskonalenia celem optymalizacji prezentacji treści szkoleniowych;
–– aplikacja Informatyczne wspomaganie badań i prac projektowych znajduje
zastosowanie w badaniach ewaluacyjnych zintegrowanych z platformą
e-learningową;
–– dzięki zastosowaniu w procesie projektowania programów szkolenia metodologii modułów umiejętności zawodowych, ułatwiony został proces
ustawicznej aktualizacji treści szkoleniowych;
–– opracowanie kursu e-learningowego w standardzie SCORM1.2 umożliwiającym uruchomienie kursu w dowolnym systemie kształcenia zdalnego
świadczy o uniwersalności rozwiązania i możliwości kolejnych wdrożeń;
–– niezbędna jest ustawiczna aktualizacja treści szkoleniowych.
Innowacyjne programy szkoleń dla menadżerów innowacji stanowią propozycję odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby i ofertę podniesienia kompetencji kadr pracowników przedsiębiorstw w zakresie kreowania polityki
proinnowacyjnej, zarządzania innowacjami oraz budowania strategii marketingu innowacji. Uzupełniają bazy programów do samokształcenia oferowanych pracownikom przedsiębiorstw między innymi na wortalu Internetowy
Doradca Przedsiębiorcy czy też w bazie Innowacyjne Modułowe Programy Doskonalenia Zawodowego dla MSP.
W ramach Regionalnej Platformy Inżynierii Przyszłości2, mającej na celu
upowszechnianie w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych
przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju, opracowano program szkolenia (Specjalista ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii) stanowiący rozszerzenie treści szkoleniowych przygotowanych dla
menadżerów innowacji.
W perspektywie najbliższych lat należy podjąć prace zmierzające do opracowania i wdrożenia systemu potwierdzania pozaformalnych i nieformalnych
kompetencji specjalistów ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii w ramach programów operacyjnych Wiedza-Edukacja-Rozwój czy Inteligentny
Rozwój.

2

Regionalna Platforma Inżynierii Przyszłości; http://platforma.itee.radom.pl/ [dostęp 22.06.2015].
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