
FORESIGHT TECHNOLOGICZNY 
• metoda przewidywania przyszłych działań, która może odnieść sukces przy jednoczesnym 

zaangażowaniu przedstawicieli władz,   JBR - ów, uczelni i przedsiębiorstw, a także osób spoza 
tych kręgów 

• stworzenie zespołu na rzecz władz regionalnych, przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych 
w zagadnieniach prognoz rozwoju technologicznego 

• kreowanie kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, 
inżynierowie, jak przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej biorą 
udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii 

• zespół działań podejmowanych podczas realizacji strategii 
 
BADANIA FORESIGHTOWE 
Foresight to proces zaangażowany w systematyczne próby spojrzenia na długoterminową przyszłość 
nauki, technologii, gospodarki oraz społeczeństwa, mający na celu identyfikację obszarów badań 
strategicznych oraz powstających technologii generycznych, które mają potencjał przyniesienia 
najwyższych korzyści gospodarczych i społecznych [B. Martin] 
Cele pierwszych projektów foresightu regionalnego i branżowego realizowanych w Polsce przejawiały 
się najczęściej w: 

• ocenie stanu technologicznego określonej branży, 
• identyfikacji rozwiązań o największym potencjale rozwoju, 
• ocenie innowacyjności określonych technologii, 
• rozpoznaniu kluczowych technologii w aspekcie strategicznego znaczenia dla rozwoju kraju, 

regionu, czy też zrównoważonego rozwoju, 
• wyznaczeniu priorytetów w dziedzinie B+R w regionie 

 
FORESIGHT 
Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie 
[P. Drucker] 
Foresight jest kategorią usystematyzowanego myślenia, którego ideą jest bardziej kreowanie 
przyszłości, niż jej przewidywanie (będące domeną prognozowania) i zarządzanie (będące domeną 
zarządzania strategicznego) 
[A. Rogut, B. Piasecki, 2011] 
Foresight to proces zaangażowany w systematyczne próby spojrzenia na długoterminową przyszłość 
nauki, technologii, gospodarki oraz społeczeństwa, mający na celu identyfikację obszarów badań 
strategicznych oraz powstających technologii, które mają potencjał przyniesienia najwyższych korzyści 
gospodarczych i społecznych [B. Martin] 

• foresight technologiczny (technology foresight); 
• foresight regionalny (regional foresight); 
• foresight branżowy (industry  foresight); 

foresight strategiczny (strategic foresight) 
 
BADANIA FORESIGHTOWE 
Foresight to proces zaangażowany w systematyczne próby spojrzenia na długoterminową przyszłość 
nauki, technologii, gospodarki oraz społeczeństwa, mający na celu identyfikację obszarów badań 
strategicznych oraz powstających technologii generycznych, które mają potencjał przyniesienia 
najwyższych korzyści gospodarczych i społecznych [B. Martin] 
Cele pierwszych projektów foresightu regionalnego i branżowego realizowanych w Polsce przejawiały 
się najczęściej w: 

• ocenie stanu technologicznego określonej branży, 
• identyfikacji rozwiązań o największym potencjale rozwoju, 
• ocenie innowacyjności określonych technologii, 
• rozpoznaniu kluczowych technologii w aspekcie strategicznego znaczenia dla rozwoju kraju, 

regionu, czy też zrównoważonego rozwoju, 
• wyznaczeniu priorytetów w dziedzinie B+R w regionie 



WYBRANE METODY ANALIZY TECHNOLOGII  
Technologiczne prognozowanie (technology forecasting) 

• jedna z pierwszych idei poszukiwania technologii przyszłościowych; 
• w ogólnym ujęciu prognozowanie to racjonalne oraz naukowe przewidywanie, czyli proces 

logicznego formułowania wniosków, przebiegający od przesłanek do konkluzji, przy 
wykorzystaniu reguł i praw nauki; 

• w ujęciu technologicznym  dotyczy zmian technologicznych i może uwzględniać znaczenie 
technologii, ścieżki jej rozwoju oraz możliwości funkcjonalne, sprowadza się do formułowania 
prognoz dotyczących rozwoju technologii i/lub związanych z nią charakterystyk; 

• szczególnie istotny jest również okres, jaki obejmować ma tworzona prognoza, gdyż 
dokonywany pomiar powinien uwzględniać zarówno nowoczesność technologii, jak i 
dynamikę reakcji gospodarki na jej rozwój; 

• metody  wykorzystywane w obrębie podejścia:  naiwne, średniej, wygładzania, ale też 
modele ekonometryczne, symulacje, analogię historyczną, biologiczną, czy metody 
heurystyczne, jak burza mózgów czy Delphi; 

• wady prognozowania to: problematyczny często dobór odpowiedniego modelu, koszty 
zebrania danych,  a wzajemne oddziaływanie  technologii, duża wrażliwość na wzajemne 
oddziaływanie technologii,  wystąpienie niespodziewanych czynników. 
 

 
WYBRANE METODY ANALIZY TECHNOLOGII  
Ocena technologii (technology assessment 

• inaczej pomiar/wartościowanie/ocena społecznych oddziaływań innowacyjnych technologii i 
produktów; 

• zasadniczy cel: analiza wpływu innowacyjnych technologii i produktów na szeroko pojęte 
otoczenie społeczne (podejście klasyczne – OTA, SAT) bądź analiza udziału i wpływu opinii 
publicznej w podejmowaniu decyzji dot. technologii (podejście odwrócone – PTA, ITA); 

• tradycyjne ujęcia TA skupiały się na prognozowaniu, ocenie wpływu i analizie polityki, 
podczas gdy w przypadku nowoczesnych podejść wyraźnie zarysowanym celem jest 
kształtowanie nowych technologii; 

• łączy opinię interesariuszy z opinią ekspercką; 
• wymagane jest przeprowadzenie odpowiednio wcześnie, tak żeby była ona precyzyjna i 

skupiona na rzeczywistym problemie; 
• w wypadku oceny alternatywnych rozwiązań możliwe jest ich porównanie 
• narzędzia i metody adaptowane do TA: modelowanie strukturalne, analiza dynamiki systemu, 

analiza wpływów, scenariusze, ocena ryzyka, technology roadmaps czy elementy 
technometrii 

 
 
WYBRANE METODY ANALIZY TECHNOLOGII  
Foresight technologiczny (technology foresight) 

• proces zaangażowany w długookresową przyszłość nauki, technologii, gospodarki,  
środowiska i społeczeństwa, realizowany  w celu identyfikacji powstających kluczowych  
technologii oraz pobudzenia strategicznych obszarów badań, rokujących największe korzyści 
w aspekcie społecznym bądź ekonomicznym; 

• samo pojęcie funkcjonuje od lat 80., ale idea badań tego typu sięga czasów II wojny 
światowej, obecnie powszechnie stosowane podejście do analizy przyszłych, pożądanych 
stanów; 

• nie tylko przewidywanie ale też kształtowanie i wręcz zarządzanie przyszłością; 
• może przyjąć różną formę – foresightu społecznego, strategicznego, technologicznego bądź 

gospodarczego; 
• bardziej czynne ujęcie od pasywnego prognozowania, gdyż obejmuje analizę kilku wariantów 

i następstw poszczególnych działań, decyzji i czynników; 



• metody foresightu to m.in. metoda scenariuszowa, Delphi, panele eksperckie, analiza 
kluczowych technologii, czy technology roadmaps 

 
 
WYBRANE METODY ANALIZY TECHNOLOGII  
Wywiad technologiczny (technology intelligence 

• identyfikacja, ocena i wykorzystanie informacji z zakresu nowych technologii  
i nieciągłości technologicznych; 

• umożliwia wykorzystanie potencjalnych szans i obronę przed ewentualnymi zagrożeniami, 
poprzez szybki dostęp do informacji na temat trendów technologicznych w środowisku 
przedsiębiorstwa 

• obejmuje działania związane z gromadzeniem, analizą i przekazywaniem istotnych informacji 
na temat zidentyfikowanych trendów, wspierając tym samym proces podejmowania decyzji 
dotyczących tak technologii, jak i pozostałych ogólnie podejmowanych w przedsiębiorstwie; 

• inaczej competitive technical intelligence, czy quick technology intelligence processes; 
• metody ściśle związane z wywiadem to m. in. analiza patentów, monitoring technologii, 

technologiczny zwiad, skanowanie technologii czy obserwacja technologiczna 
 
 



 
 
Elementy foresightu technologicznego obejmują: 

• identyfikację kluczowych technologii w przyszłości; 
• ocenę szans i zagrożeń dla technologii; 
• identyfikację działań, które należy podjąć w celu rozwoju technologii; 
• budowę scenariuszy. 

 Elementy foresightu regionalnego: 
• identyfikacja kluczowych dla danego regionu kierunków rozwoju; 
• uzyskanie konsensusu społecznego co do kierunków rozwoju; 
• identyfikację kluczowych organizacji potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych kierunków; 



• stworzenie sieci współpracy pomiędzy jednostkami, które podejmą zaplanowane działania; 
• budowę scenariuszy. 

 
PRZYKŁAD KRYTERIÓW ATRAKCYJNOŚCI TECHNOLOGII  
A1 Wpływ rozwoju technologii  na atrakcyjność inwestycyjną  regionu (przyciąganie nowych  
znaczących inwestorów)   
A2 Wpływ rozwoju technologii  na wzrost inwestycji  prywatnych w B+R  
A3 Wpływ rozwoju technologii na poziom B+R w regionie  
A4 Możliwość łatwej komercjalizacji  
A5 Możliwość wykorzystania  potencjału naukowego, aparaturowego oraz przemysłowego regionu
  
A6 Konkurencyjność technologii względem dostępnych rozwiązań (patentów)  
A7 Wpływ rozwoju technologii na możliwość tworzenia mocnej pozycji konkurencyjnej podlaskich 
przedsiębiorstw  
A8 Wpływ rozwoju technologii na tworzenie nowych miejsc pracy  
A9 Efektywność ekonomiczna  
A10  Pobudzanie przedsiębiorczości w tym MŚP, spin-off lub start-up  
A11 Prawdopodobieństwo absorpcji  technologii w istniejącym  przemyśle regionu 
A12 Możliwość szerokiego rozpowszechniania i wykorzystania wyników  
A13 Prawdopodobieństwo absorpcji technologii w nowo tworzonych gałęziach przemysłu  
 
FORESIGHT ŹRÓDŁEM INFORMACJI O STANIE TECHNOLOGII 

• zebranie danych o technologiach wśród ekspertów; 
• uporządkowanie zebranych danych w formie jednolitych kart opisu technologii; 
• sporządzenie bazy wiedzy o technologiach w formie zarówno opisów, zestawień 

tabelarycznych, ale także wizualizacji określonych charakterystyk technologii; 
• sporządzenie map lokalizacyjnych technologii; 
• określenie na podstawie wiedzy eksperckiej zależności pomiędzy wybranymi technologiami; 
• przygotowanie map obrazujących występujące ewentualnie zależności pomiędzy 

technologiami. 
 
PROGNOZOWANIE (predykcja) – oparte na naukowych podstawach przewidywanie kształtowania się 
zjawisk i procesów w przyszłości 
PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE: przewidywanie kształtowania się zjawisk i procesów 
gospodarczych w przyszłości 
PROGNOZA: ocena przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń (technologicznych, gospodarczych…) 
Prognoza ma charakter bierny – określa tylko przewidywany przebieg zjawisk i procesów 
gospodarczych w przyszłości 
Czynniki: 

• egzogeniczne – zewnętrzne ograniczenia zjawisk i procesów gospodarczych, na które nie 
mają wpływu decydenci 

• endogeniczne wewnętrzne, które mogą być kształtowane przez decydentów 
Plan – zbiór decyzji, zakłada aktywne kształtowanie zjawisk i procesów gospodarczych. 
Program – zbiór informacji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności jakie należy 
wykonać, aby rozpatrywany proces przebiegał zgodnie z planem. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
FUNKCJE PROGNOZ GOSPODARCZYCH 
Informacyjna: nadchodzące zmiany, kształtowanie się przyszłych zjawisk Þ przyswajanie zmian 
Preparacyjna: przygotowawcza do działania (decydent powinien posiadać wizję działania firmy) 
Aktywizacyjna: pobudzanie do działania sprzyjającego realizacji prognozy (zdarzenia korzystne) lub 
zaniechanie działania (oceny niekorzystne) 
Ostrzegawcza: nadejście niepożądanych wydarzeń, konsekwencje określonych posunięć, decyzji... 
Badawcza: rozpoznanie przyszłości, ukazanie najbardziej prawdopodobnego układu przyszłych zjawisk, 
możliwych wersji rozwoju przyszłych zdarzeń 
 
Rodzaje prognoz gospodarczych 
ze względu na horyzont czasowy: 



• krótkoterminowe: nie przekraczające jednego roku (obejmują zwykle jeden cykl produkcyjny) 
• średnioterminowe: okres 2 – 5 lat 
• długoterminowe: powyżej 5 lat 
• perspektywiczne: 10 – 20 lat 
• ponad perspektywiczne: powyżej 20 lat 

  
ze względu na funkcje:  

• operacyjne: nie przekraczają okresu 1 roku; stanowią narzędzie planowania operatywnego 
oraz bieżącej polityki gospodarczej Þ niższe szczeble zarządzania 

• strategiczne: prognozy rozpoznawcze; długie horyzonty czasowe, narzędzia planowania 
długookresowego i perspektywicznego; tworzenie podstaw do podejmowania długofalowych 
decyzji gospodarczych Þ wyższe szczeble zarządzania 

 
PREDYKCJA  PRZEDZIAŁOWA 
Zbudowanie przedziału liczbowego, który ze z góry ustalonym prawdopodobieństwem będzie zawierał 
przyszłą wartość zmiennej prognozowanej. Prawdopodobieństwo - wiarygodność prognozy 
 Metody ilościowe (matematyczno-statystyczne): prognozy są wyznaczane na podstawie 
formalnych modeli prognostycznych Þ projekcja przeszłości w przyszłość. 
Metody jakościowe (heurystyczne): wykorzystanie opinii ekspertów Þ modele myślowe. 
Ze względu na rodzaj informacji wykorzystanych w procesie prognostycznym: 

• metody prognozowania bezpośredniego Þ wykorzystuje się dane dotyczące dotychczasowego 
przebiegu zmiennej prognozowanej oraz ewentualne hipotezy o tej zmiennej; 

• metody prognozowania pośredniego Þ wykorzystuje się dane o zmiennej prognozowanej oraz 
o innych zmiennych, powiązanych ze zmienną prognozowaną. 

 
Mierniki ex ante: 
ocena oczekiwanej wartości odchyleń rzeczywistych wartości zmiennej prognozowanej od 
postawionych prognoz Þ prawdziwość zweryfikowana po upływie okresu równego przedziałowi 
prognozy. 
Mierniki ex post: 
zaobserwowane odchylenia realizacji zmiennej prognozowanej od postawionych prognoz. 
Bezwzględny błąd prognozy, wyliczany w trybie ex post (w chwili prognozy n; n<T nie są znane wartości 
zmiennej prognozowanej YT w okresie prognozowania): 
DT = YT – y*T 
Względny błąd prognozy w trybie ex post: 
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Restrukturyzacja 
BUSINESS  PROCESS  REENGINEERING  (BPR) 
filozofia i strategia działania innowacyjnego, metoda radykalnego przeprojektowania i modernizacji 
procesów biznesowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu postępów technologii informatycznej – 
metoda innowacji i reorganizacji procesów 
 Cel: osiągnięcie istotnych efektów ekonomicznych oraz znacznej   poprawy obsługi klientów  
 
 
BPR – trzy grupy procesów: 

• procesy podstawowe wymagania klienta 
• procesy pomocnicze satysfakcja klienta 
• procesy zarządzania 

Mają one spełnić wymagania klienta i zapewnić satysfakcję klienta 
Koncepcja BPR – pytania:  dlaczego ?; 

• co jest robione , dlaczego ? 
• jak jest robione, dlaczego w ten sposób ? 
• gdzie jest robione, dlaczego tutaj ? 
• kiedy jest robione, dlaczego wtedy ? 
• kto to robi, dlaczego ta osoba ? 
• co się stanie, gdy ? 

 
Metodologia – etapy BPR: 

• jasna strategia działania 
• usprawnienia od góry, tj. od procesów najtrudniejszych i najistotniejszych z punktu widzenia 

klienta zewnętrznego 
• poczucie konieczności i przyzwolenia na dokonanie zmian 
• projektuj od zewnątrz do wewnątrz, tj. od analizy potrzeb klienta - pacjenta i projektowanego 

poziomu jego satysfakcji do wewnętrznych procesów w firmie 
• ocena projektowanych rozwiązań przez kierownictwo, konsultantów zewnętrznych i 

potencjalnych realizatorów 
• zespół do realizacji projektu 



• stosowne decyzje i przystąpienie do realizacji projektu i do następnej fazy projektowania 
 
Restrukturyzacja - działania: 

• radykalne podnoszenie kwalifikacji personelu, przebudowa mentalności Þ personel twórczym 
realizatorem misji i celów strategicznych firmy, a nie tylko wykonawcą poleceń 

• badanie i rozpoznanie potrzeb klientów oraz realizacja tych potrzeb (badania rozpoznawcze, 
prewencja, usługi) 

• decyzje strategiczne dot. obsługi podstawowej 
i pomocniczej, polityki finansowej, marketingu, szybkości realizacji usług w łańcuchu 
logistycznym od zgłoszenia do pacjenta, aktualne i przewidywane działania zmierzające do 
włączenia do współpracy innych ośrodków o profilu specjalistycznym 

 
 
ZASADY REEINGINEERINGU 

• Organizuj wokół wyjść a nie zadań (koncentruj się wokół produktu, usługi, a nie wokół zadań) 
• Pozyskuj do realizacji tych, którzy korzystają z efektu (wyjścia) procesu 
• Geograficzne rozmieszczenie zasobów (rozrzut) traktuj tak, jakby były zcentralizowane tworząc 

hybrydę (krzyżówkę) organizacji zcentralizowanych i zdecentralizowanych 
• Łącz czynności w naturalnej kolejności i wykonuj je równolegle 
• Wykonuj pracę tam gdzie jest to sensowne, szczególnie podejmowanie decyzji, obróbka 

informacji, sprawdzanie i kontrolowanie, czyniąc je częścią procesu 
• Informacje pobieraj raz i u źródła, minimalizując w ten sposób uzgadnianie 
• Połącz kilka zadań w jedno, w miarę możliwości wyznaczając jako punkt kontaktowy 

kierującego zadaniem (przypadkiem) lub zespół zadaniowy 
• Utwórz wiele wariantów procesów , np. na wypadek awarii, zagrożenia, itp. 

 
 
Restrukturyzacja 
Proces burzenia starych wartości i kreowania nowych, zmierzających do poprawy funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz reorientacji jego działalności może być dokonywany w różny sposób a 
mianowicie: 

• scrap and build – zburzenie systemu starego, zbudowanego źle przez poprzedników i 
tworzenie od podstaw systemu nowego; 

• step by step – systematyczne wprowadzanie nowych elementów do starego systemu i 
stopniowe jego unowocześnianie aż do stanu pożądanego; 

• jiu jitsu – częściowe skierowanie środków istniejącego potencjału placówki na nowe, 
korzystne cele, bez niszczenia dotychczasowej substancji (struktury) systemu 

 
REENGINEERING – ZASADY 

• Organizuj wokół wyjść a nie zadań (koncentruj się wokół produktu - usługi a nie wokół zadań) 
• Pozyskuj do realizacji tego procesu tych, którzy korzystają 

z efektu (wyjścia) procesu 
• Geograficzne rozmieszczenie zasobów (rozrzut) traktuj tak, jakby były zcentralizowane 

tworząc hybrydę (krzyżówkę) organizacji zcentralizowanych i zdecentralizowanych 
• Łącz czynności w naturalnej kolejności i wykonuj je równolegle 
• Wykonuj pracę tam gdzie jest to sensowne, szczególnie podejmowanie decyzji, obróbka 

informacji, sprawdzanie i kontrolowanie, czyniąc je częścią procesu 
• Informacje pobieraj raz i u źródła, minimalizując w ten sposób uzgadnianie 
• Połącz kilka zadań w jedno, w miarę możliwości wyznaczając jako punkt kontaktowy 

kierującego zadaniem (przypadkiem) lub zespół zadaniowy 
• Utwórz wiele wariantów procesów, jeżeli jest to wskazane 

 


