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Wprowadzenie

W modernizującej się gospodarce polskiej konieczność identyfikacji tenden-
cji rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki i gospodarki, tworzenia 
odważnych wizji i scenariuszy rozwoju jest szczególnie ważna. Zadanie szybkie-
go nadrabiania dystansu cywilizacyjnego w stosunku do najwyżej rozwiniętych 
krajów i regionów może się dokonać głównie przez działania innowacyjne, wy-
przedzające, a nie działania imitacyjne.

Uznanym narzędziem, „w którym zarówno naukowcy, inżynierowie, jak 
i przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej biorą udział 
w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii 
w celu przysporzenia jak największych korzyści ekonomicznych i społecznych 
w gospodarce1” jest foresight. Uczestniczący w projektowaniu foresight ustalają 
priorytetowe kierunki badań, wspólnie tworząc scenariusze przyszłych osiągnięć. 

Wykorzystanie tego narzędzia dla identyfikacji potencjału i wypracowania 
kierunków rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych odbywa się na świecie 
od kilkudziesięciu lat, a w Polsce zyskuje na znaczeniu. Katalog polskich inicja-
tyw foresightowych zawiera już ponad 40 pozycji, w tym 4 na Dolnym Śląsku. 
Doświadczenia zarówno metodologiczne, jak i praktyczne są już znaczne i warto 
je rozpowszechnić, poddać analizie, dokonać modyfikacji. 

Te przesłanki legły u podstaw inicjatywy Wyższej Szkoły Bankowej – zor-
ganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Foresight regionalny – 
podstawy metodologiczne i praktyczne konsekwencje”. Konferencja odbyła się 
w roku 2012 we Wrocławiu, a jej organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa 
we Wrocławiu przy udziale Politechniki Wrocławskiej. Niniejszy zbiór artykułów 
jest jej efektem. 

Praca składa się z trzech części, w których zamieszczono 14 artykułów z róż-
nych ośrodków naukowych. W znacznej mierze dotyczą one prezentacji doświad-
czeń zdobytych w realizacji projektów foresightowych, głównie regionalnych 
i branżowych. „Jak stwierdza J. Kuciński, także w literaturze światowej rozróżnia 
 1 www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/program-foresight/definicja/[20.10.2012].
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się generalnie dwa rodzaje projektów: foresight regionalny (Regional  Foresight) 
i foresight technologiczny (Technology Foresight), czasami używane też jest 
określenie foresight branżowy (np. w zakresie wytwarzania i wykorzystywania 
energii) oraz ich kombinacje”2. Zgodnie z tą konwencją pierwsza część pracy 
zawiera omówienie doświadczeń polskich ośrodków naukowych w obszarze fo-
resightu regionalnego, w drugiej omówiono przykłady zastosowania koncepcji 
foresightu w analizach branż i sektorów. W części trzeciej publikacji znajdują 
się artykuły dotyczące kwestii metodologicznych z obszaru foresightu strategicz-
nego i narodowego. Szeroki przegląd dorobku polskich ośrodków w badaniach 
foresigh towych stanowi, jak należy przypuszczać, nie tylko przydatne narzędzie 
praktyczne w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw, branż i regionów, lecz rów-
nież dobrą bazę do dalszych prac teoretycznych.

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin

 2 Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, red. K. Safin, UE, Wrocław 2011, s. 17.
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Nr 3(35)/2013

Marika Szymańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Foresight jako narzędzie kreowania polityki 
rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku

Streszczenie. Do zadań samorządu województwa należy kształtowanie polityki rozwoju re-
gionalnego. Narzędziem, które służy do planowania kierunków tego rozwoju oraz wyznacza cele 
i działania jest Strategia Rozwoju Województwa. Na Dolnym Śląsku obowiązuje strategia, która 
obejmuje okres do 2020 r. W chwili obecnej podlega ona procesowi aktualizacji. W związku z tym, 
zasadne jest pytanie, czy w procesie aktualizacji (w przypadku województwa dolnośląskiego) bądź 
tworzenia nowej strategii, można wykorzystać badania metodami foresight. Badania te charakte-
ryzują się przede wszystkim tym, że wykorzystują wiedzę ekspertów w danej dziedzinie, temacie, 
branży do pokazania ich możliwych kierunków lub stanów rozwoju w określonej przyszłości.

Słowa kluczowe: foresight, scenariusze stanów otoczenia, metoda delficka, rozwój regionalny, 
strategia rozwoju województwa, Dolny Śląsk

1. Wstęp

Strategia Rozwoju Województwa jest podstawowym dokumentem planistycz-
nym w województwie. Jej opracowanie jest wręcz wymagane przez obowiązujące 
w Polsce przepisy prawa. Strategie nabierają wielkiego znaczenia w związku no-
wym okresem programowania budżetu Unii Europejskiej (UE) na lata  2014-2020, 
gdyż to one w głównej mierze wyznaczać będą obszary, na które przeznaczo-
na zostanie alokacja tych środków. Konieczne jest więc takie opracowanie stra-
tegii, które odpowiadać będzie potrzebom poszczególnych regionów również 
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w końcowych latach budżetu UE. Pomocne w tym celu może być wykorzystanie 
metod foresight, które charakteryzują się przede wszystkim tym, że wykorzystują 
wiedzę ekspertów w danej dziedzinie, temacie, branży do pokazania ich możli-
wych kierunków lub stanów rozwoju w określonej przyszłości. Celem artykułu 
jest więc ukazanie przydatności zastosowania metod foresight w tworzeniu stra-
tegii rozwoju regionalnego. 

2. Region, władze samorządowe oraz ich zadania

Cytując Alfredę Kamińską: „region to wyodrębniony umownie obszar wy-
różniający się określonymi cechami, np. położeniem geograficznym, odrębnością 
językową, prawno-administracyjną. Jest to zazwyczaj obszar ukształtowany hi-
storycznie, dysponujący określonymi zasobami ludzkimi i naturalnymi, a dzia-
łające na jego terenie podmioty gospodarcze i instytucje użyteczności publicznej 
wchodzą ze sobą w różnego rodzaju interakcje społeczne, ekonomiczne, politycz-
ne. Region jest przedmiotem zarządzania działających na jego obszarze władz 
samorządowych”1. Na potrzeby niniejszego artykułu, przez pojęcie „region” ro-
zumiane będzie województwo. 

Na terenie województwa władzę sprawuje samorząd wojewódzki. Jednym 
z podstawowych jego zadań jest, według ustawy o samorządzie województwa2 
i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju3, kształtowanie polityki roz-
woju regionalnego. Realizowana jest ona przez Strategię Rozwoju Województwa, 
której priorytety z kolei wyznaczają kierunek działań pozostałych dokumentów 
planistycznych czy programów rozwoju na szczeblu wojewódzkim (np. Regional-
na Strategia Innowacji, programy operacyjne, działania wspierające poszczególne 
sektory gospodarki itp.). Jak stwierdza Marian Strużycki, decyzje podejmowane 
przez samorządowe władze regionu, w tym opracowanie oraz realizacja regional-
nych strategii rozwoju mają charakter niepowtarzalny, dotyczą długich horyzon-
tów czasowych oraz mają znaczenie integracyjne w przekroju całej struktury ad-
ministracyjnej oraz działających na ich terenie przedsiębiorstw. Władze regionalne 
powinny więc w taki sposób harmonizować występujące w regionie czynniki, aby 
uczynić gospodarkę województwa konkurencyjną w długim okresie4. 

 1 A. Kamińska, Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydaw-
nictwo Difin S.A., Warszawa 2011, s. 115.
 2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576. 
 3 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. z 2006 r., 
nr 227, poz. 1658. 
 4 M. Strużycki, Regionalność w procesach zarządzania przedsiębiorstwami, w: Przedsiębior-
stwo Region Rozwój, red. M. Strużycki, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2011, s. 15-17.
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3. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 
Zastosowanie metod foresight 

Strategia Rozwoju Województwa stanowi podstawowy dokument planistyczny, 
wokół którego koncentrowane są (a przynajmniej być powinny) działania zmierza-
jące do realizacji celów tejże Strategii. Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego (SRWD) obejmuje okres od 2005 do 2020 r. Na-
tomiast zakres tematyczny dotyczy zagadnień związanych ze sferą gospodarczą, 
przestrzenną i społeczną, a więc tak naprawdę wszystkich czynników wpływają-
cych na poziom i sposób życia, prowadzenia działalności gospodarczej i komuni-
kacji mieszkańców województwa dolnośląskiego. W chwili obecnej trwają prace 
nad aktualizacją SRWD. Oprócz wspomnianej wcześniej Strategii, należy wskazać 
jeszcze, jako istotną z punktu widzenia kreowania polityki rozwoju, Regionalną 
Strategię Innowacji Województwa Dolnośląskiego. Oba dokumenty dotyczą okresu 
przynajmniej pięcioletniego. Z dotychczasowych obserwacji i wniosków wycią-
gniętych z analizy opracowanych dokumentów wywnioskować można, że ich cele 
i przewidziane działania powstały na zasadzie ekstrapolacji trendów do tej pory wy-
stępujących. Należy się jednak zastanowić, czy nie byłoby zasadne przeprowadze-
nie badań, które w sposób usystematyzowany doprowadzą do wykreowania obrazu 
regionu w określonej przyszłości. Zasadność wykorzystania badań, które mają na 
celu wskazanie i uświadomienie perspektyw, może uzasadniać fakt, że w jednym 
opracowaniu powstałym na potrzeby aktualizacji SRWD, profesor Roman Galar 
stwierdza: „Ekstrapolacje trendów napotykają nagle bariery nonsensu (ile można 
mieć telefonów komórkowych?, czy za 30 lat Chińczycy będą bogatsi od Ame-
rykanów?, ile zajmie spłacenie długów Zachodu?). Świat wyraźnie wchodzi dziś 
w strefę punktów zwrotnych”5. W sytuacji gdy mamy do czynienia właśnie z takimi 
punktami zwrotnymi, a zachodzące w otoczeniu zmiany mają charakter nieciągły, 
pomocne w trakcie formułowania celów i działań strategicznych w perspektywie 
regionu mogą być badania metodami foresight. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa foresight jako proces kre-
owania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukow-
cy, inżynierowie, jak i przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji 
publicznej biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań 
i rozwoju technologii w celu przysporzenia jak największych korzyści ekonomicz-
nych i społecznych gospodarce6. Natomiast na potrzeby niniejszego opracowania 
 5 R. Galar, Wizja i priorytety Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, www.umwd.
dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/2012_02_12_Wizja_i_prioryte-
ty_DS.pdf) [7.10.2012].
 6 Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, red. K. Safin, UE, Wrocław 2011, s. 10. 
www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/2012_02_12_Wizja_ 
i_priorytety_DS.pdf) [7.10.2012].
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korzystano z definicji brytyjskiej, która w sposób bardziej złożony przedstawia 
składowe i efekty foresightu, brzmi ona: „foresight jest to proces zaangażowany 
w systematyczne próby spojrzenia na długoterminową przyszłość nauki, technolo-
gii, gospodarki oraz społeczeństwa, mający na celu identyfikację obszarów badań 
strategicznych oraz powstających technologii generycznych, które mają potencjał 
przyniesienia najwyższych korzyści gospodarczych i społecznych”7. W odniesie-
niu do regionu foresight może być zdefiniowany jako „próba kolektywnego anty-
cypowania ważnych czynników i zagrożeń, które mogą wpływać na przyszłość 
społeczeństwa i (lub) wybranych sektorów gospodarek regionów”8. Wynikiem ba-
dania może być modyfikacja polityki rozwoju regionalnego lub, co bardzo istotne 
w kontekście niniejszego artykułu, aktualizacja strategii rozwoju9. 

Prawidłowo przeprowadzone badanie foresight przynosi efekty w postaci10:
– przeglądu stanu wiedzy danej dziedziny w formie czytelnej również dla za-

interesowanych spoza danej dziedziny,
– wizji przyszłości tworzonej w oparciu o zrozumienie kluczowych czynni-

ków sprawczych,
– działań wynikających z procesu foresight do zastosowania przez odpowied-

nie instytucje wdrażające,
– trwałych sieci współpracy dla kontynuacji dialogu,
– innowacji w formach zobowiązań i komunikacji. 

Co więcej, przyczynia się on do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności go-
spodarki oraz bezpośrednio oddziałuje na politykę inwestycyjną przez zaspokoje-
nie zapotrzebowania na „know – how” naukowe, biznesowe i kulturowe. 

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu foresightu regionalnego nie-
zbędne jest, aby jego uczestnicy reprezentowali szerokie grono interesariuszy. Jan 
Bondaruk interesariuszy tych definiuje następująco11:

1. Instytucje lokalne: samorząd lokalny i regionalny, instytucje użyteczności 
publicznej, organy lokalne administracji państwowej.

2. Sektor prywatny: stowarzyszenia przemysłowe, MŚP oraz duże firmy, lo-
kalne oddziały koncernów międzynarodowych.

3. Nauka: uniwersytety i inne instytucje edukacyjne, jednostki naukowo- 
-badawcze.

   7 Ibidem, s. 10.  
   8 K. Borodako, Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przy-
kładzie wybranych projektów, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomicz-
ne, społeczne i ekologiczne, red. L. Woźniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rze-
szów 2008, s. 591.
   9 Ibidem, s. 592.
 10 J. Bondaruk, Rola foresight w programowaniu innowacyjnej gospodarki regionu, w: Przed-
siębiorczość, innowacyjność, foresight, s. 572.
 11 Ibidem, s. 583.
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4. Trzeci sektor: organizacje pozarządowe, lokalna społeczność, grupy naci-
sku i wsparcia.

Odpowiednie wykorzystanie tych grup w procesie foresightu tworzy możli-
wości budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu. 

O skuteczności metod foresight jako narzędzia kreowania polityki mogą świad-
czyć dotychczas realizowane projekty. Wiele z nich z powodzeniem realizowanych 
było na Dolnym Śląsku. Wśród tych najbardziej znanych wymienić należy12: 

1. „Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa 
dolnośląskiego do roku 2020”.

2. „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi”.
3. Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwór-

stwa węgla brunatnego”.
4. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud 

miedzi i surowców towarzyszących Polsce”.
5. „Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka 

i technologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierun-
ków rozwoju. Badania metodami foresight”.

W trakcie realizacji projektu „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku 
metodami foresightowymi” autorzy przygotowali strategię energetyczną regionu, 
wykorzystując badania foresightowe. Tradycyjnie wykorzystywany SWOT oraz 
prognozy zostały uzupełnione o wyniki ankiet DELPHI. W związku z czym, au-
torzy strategii otrzymali nie tylko precyzyjną analizę obecnych stanów otoczenia, 
lecz także przewidywanych kierunków rozwoju sektora energetyki wraz z praw-
dopodobieństwem oddziaływania na nie poszczególnych czynników. W efekcie 
powstał dokument kompletny, oparty na rzetelnej analizie obecnych i występują-
cych w przyszłości czynnikach wpływających na sektor energetyki w wojewódz-
twie. Co więcej, pozyskana wiedza została zebrana i usystematyzowana w formie 
najistotniejszych tez dla województwa dolnośląskiego oraz scenariuszy, które 
zostały stworzone na podstawie starannie zebranej i udokumentowanej wiedzy 
eksperckiej13. Kolejny projekt, który wykorzystywał metody foresightowe, i który 
jest istotnym z punktu widzenia aktualizacji SRWD to projekt pn. „Identyfikacja 
potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz 
poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Bada-
nia metodami foresight”. Jego celem głównym było określenie potrzeb regionu 
dolnośląskiego w zakresie technologii służących podniesieniu jakości życia oraz 
wykorzystania technologii dla kreowania innowacyjnej gospodarki opartej na 

 12 Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, red. J. Nazarko, Białystok 
2010.
 13 Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi, 
red. E. Ropuszyńska-Surma i Z. Szalbierz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroc-
ław 2011.
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wiedzy. Realizacja projektu przyczyniła się do identyfikacji potrzeb oraz poten-
cjału i zasobów w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, 
oraz do wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju tego potencjału wykorzystu-
jących zasoby i aspiracje regionu w perspektywie 10 lat. Cele zostały osiągnięte 
z wykorzystaniem metod foresight14. Istotny jest również fakt, że zastosowane 
podejście do tworzenia obu dokumentów daje odbiorcy szansę do własnej inter-
pretacji i kreowania kluczowych działań na podstawie dostępnych danych.

Możliwość wykorzystania metody foresight w tworzeniu regionalnych strate-
gii rozwoju dostrzeżono już na etapie opracowywania Programów Operacyjnych. 
W Szczegółowym Opisie Priorytetów wciąż aktualnego Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka przewidziano wsparcie finansowe dla badań prowadzo-
nych metodą foresight. Wsparciem tym mogą zostać objęte następujące typy pro-
jektów (szczególne istotne z punktu widzenia województwa i przygotowywania 
odpowiednich dokumentów planistycznych): przygotowanie regionalnych strate-
gii rozwoju oraz przygotowanie strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki 
i sektorów gospodarki, również tych na poziomie regionalnym15. Świadczy to, 
że osoby odpowiedzialne za kształt poszczególnych Programów Operacyjnych, 
umożliwiając ich wykorzystanie, dostrzegają zalety stosowania metod foresighto-
wych dla kształtowania polityki rozwoju regionalnego.

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego (instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie strategii rozwoju dla woje-
wództwa) dostępne są opracowania, które powstały w trakcie procesu aktualizacji 
strategii16. Analiza dostępnych dokumentów pozwala stwierdzić, że cała uwaga 
osób odpowiedzialnych za przygotowanie strategii została skupiona na bardzo 
wnikliwej ocenie sytuacji wyjściowej (co jest akurat korzystne) we wszystkich 
obszarach, których dotyczy strategia i na tej podstawie wskazane są priorytety 
i działania proponowane do realizacji w ramach SRWD. Wydawać by się mo-
gło, że jest to podejście, które zapewni odpowiedni zestaw działań. Należy się 
jednak zastanowić, czy w przedmiotowym przypadku nie byłaby zasadna próba 
wykorzystania przynajmniej jednego z powszechnie stosowanych badań metoda-
mi foresight i stworzenia scenariuszy stanów otoczenia (pesymistycznych, opty-
mistycznych i najbardziej prawdopodobnych) opisujących możliwą sytuację na 

 14 Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz 
poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania 
metodami foresight, red. J. Hanuza, E. Cibis, T. Miśkiewicz, P. Ziółkowski, UE, Wrocław 2011.
 15 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, s. 17 www.poig.
gov.pl/dokumenty/zmianywdokumentach/documents/uszcz_poig_podpisane_30122009.pdf [7.10.2012].
 16 Spis opracowań powstałych w trakcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnoślą-
skiego: www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
opracowania-w-ramach-procesu-aktualizacji/ [7.10.2012].
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Dolnym Śląsku w docelowym okresie. Można wprawdzie zauważyć, że w pra-
cach nad strategią brały udział zespoły ekspertów, co w pierwszej chwili można 
uznać za wykorzystanie metody foresight, jednak, na podstawie danych o pracach 
Grup Roboczych oraz Komitetu Sterującego SRWD17, stwierdzić należy, iż pra-
ce te pozbawione były cech typowego panelu ekspertów (brak informacji co do 
liczebności i doświadczenia uczestników, brak opublikowanego raportu z wyni-
kami prac18), co wyklucza je jako świadomie zastosowanego narzędzia foresight.

W projekcie SRWD zostało wskazanych osiem celów szczegółowych, tj.19:
1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej.
3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.
4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 

dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa.
5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno – informacyjnych.
6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników.
7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia.
8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne.
Realizacja wyżej wskazanych celów zależna jest od czynników otoczenia, 

które można zgrupować w następujących sferach: ekonomicznej, regulacyjnej, 
technologicznej, społecznej, politycznej oraz demograficznej20. Co więcej czyn-
ników tych nie da się w sposób prosty przyporządkować do poszczególnej sfery. 
Wzajemnie się one przenikają. Powoduje to, że ich wpływ na realizację celów 
strategii staje się w zasadzie niemożliwy do zmierzenia, a przez to trudno określić 
zagrożenia dla osiągnięcia postanowień SRWD. 

Na potrzeby opracowania zaktualizowanej SRWD, można wykorzystać me-
todę znaną jako scenariusze stanów otoczenia. Dla opracowania strategii rozwoju 
regionu, metoda ta może być szczególnie korzystna, ze względu na fakt, że wiele 
zmian zachodzących w regionie w danych odstępach czasu ma charakter niecią-
gły. Zmiana nieciągła oznacza, że otoczenie regionu nie jest kontynuacją proce-
sów zachodzących w przeszłości. Zgodnie z Grażyną Gierszewską oraz Marią 
Romanowską, informacje i wiedza pozyskana w trakcie badania mają charakter 

 17 Wykaz podmiotów zaangażowanych w proces aktualizacji SRWD, www.umwd.dolnyslask.
pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego/podmioty-zaangazowane-
w-proces-aktualizacji-strategii/ [7.10.2012].
 18 Foresight jako metoda…, s. 42.
 19 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego: www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/
aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego/konsultacje-projektu-strategii-wraz-z-
prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/ [7.10.2012].
 20 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 
2009, s. 57.
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jakościowy, tzn. oparty na umiejętnościach i doświadczeniu osób sporządzają-
cych scenariusze. Metoda ta zakłada opracowanie czterech scenariuszy21:

a) scenariusz optymistyczny – dla każdego opisywanego obszaru wybiera się 
te czynniki, które mają na niego największy pozytywny wpływ,

b) scenariusz pesymistyczny – dla każdego opisywanego obszaru wybiera się 
te czynniki, które mają na niego najbardziej negatywny wpływ,

c) scenariusz niespodziankowy – zawiera te czynniki, które dla danego obsza-
ru mają najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia,

d) scenariusz najbardziej prawdopodobny – zawiera te czynniki, które dla da-
nego obszaru mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia.

Odnosząc założenia tej metody do specyfiki takiego dokumentu jak SRWD, 
należy zaznaczyć, że punktem wyjścia do opracowania scenariuszy jest dokładna 
analiza otoczenia, identyfikacja czynników, które mają główny wpływ na funkcjo-
nowanie regionu, a także weryfikacja mocnych/ słabych stron oraz szans/zagrożeń. 
Po analizie dostępnych dokumentów oraz samego projektu SRWD, można śmiało 
stwierdzić, że etap ten został przez osoby odpowiedzialne za aktualizację strategii 
zrealizowany z dużą starannością i dokładnością. Kolejne kroki, których wymaga 
stosowanie tej metody scenariuszowej, nie zostały jednak zrealizowane. Oczywi-
ście, wynika to z faktu, że twórcy strategii nie planowali w trakcie jej tworzenia 
wykorzystywać metod scenariuszowych. Natomiast dotyczą one określenia, dla 
istotnych czynników zidentyfikowanych w trakcie analizy, ich siły oraz kierunku 
wpływu na region, a także wskazanie ich możliwych tendencji (wzrostowa, stabili-
zacyjna, spadkowa). W tym celu można wykorzystań metodę delficką, której pod-
stawowa idea to uzyskanie opinii ekspertów dotyczącej przyszłości konkretnego 
tematu/dziedziny/obszaru. Pytanie o opinie odbywa się za pomocą kwestionariusza 
ankietowego, które są rozsyłane do ekspertów. Udzielone odpowiedzi są analizo-
wane i służą do sformułowania udoskonalonego kwestionariusza. Następnie jest on 
wysyłany do tych samych ekspertów, którzy mają wgląd do udzielonych poprzed-
nio odpowiedzi i wyrażonych opinii. Na tej podstawie udzielają kolejnych odpowie-
dzi. Zabieg ten powtarza się przynajmniej dwukrotnie, jednak tych powtórzeń może 
być znacznie więcej, w szczególności, gdy nie ma zgody wśród ekspertów. Jednym 
z kluczowych celów metody delfickiej jest podniesienie poziomu rozprzestrzeniania 
się informacji i komunikacji wśród uczestników badania oraz udostępnienie opinii 
eksperckiej dla osób zaangażowanych w tworzenie strategii, czy też podejmujących 
strategiczne decyzje22. Scenariusze stanów otoczenia tworzy się na podstawie upo-
rządkowania trendów, które zidentyfikowane zostały we wcześniej wspomnianych 
etapach. Kolejny etap to określenie, jakie jest oddziaływanie poszczególnych czyn-

 21 Ibidem, s. 59.
 22 K. Mellahi, J.G. Frynas, P. Finlay, Global Strategic Management; Oxford University Press, 
New York 2005, s. 89-90. 
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ników na region, które mogą stanowić szansę, a które zagrożenie. Na tej podstawie 
osoby odpowiedzialne za opracowanie strategii poznają np. przyszłe ograniczenia 
bądź korzyści, które mogą mieć wpływ na kształt strategii23. 

Oczywiście nie ma potrzeby przeprowadzania badań metodami foresight dla 
wszystkich obszarów wskazanych w strategii. Część z nich, takie jak te związane 
z rozwojem dostępu do usług i z inwestycjami infrastrukturalnymi, można śmiało 
planować na podstawie dostępnych danych. Bezpieczeństwo energetyczne i klu-
czowe dla poprawy jakości życia technologie zostały już opracowane w ramach 
wcześniej realizowanych projektów. W sytuacji, gdy mowa o nowoczesnym społe-
czeństwie, kulturze, wzroście konkurencyjności dla lepszego poznania i możliwości 
rozwoju w tym aspekcie, można się jednak pokusić o zastosowanie metod opartych 
na badaniach foresight. Wynika to z faktu, że rozwój społeczeństwa (co jest czyn-
nikiem kluczowym dla realizacji postanowień strategii) jest procesem złożonym 
i nie ma w zasadzie możliwości, aby trafnie opisać jego rozwój, wykorzystując do 
tego celu tylko i wyłącznie metody oparte na ekstrapolacji trendów. Można zatem 
pokusić się o przeprowadzenie badania, które doprowadzi do powstania pełnego 
„obrazu” Dolnego Śląska w roku 2020. Badania, którego efektem będzie unikatowa 
wiedza o możliwych zmianach zachodzących w regionie w analizowanym okresie. 

4. Zakończenie

Pozostaje więc pytanie, czy foresight można uznać za skuteczne narzędzie 
kreowania polityki regionalnej. Odpowiedź nie jest tu oczywiście jednoznaczna. 
Trzeba na pewno wziąć po uwagę fakt, że metody foresight są czaso- oraz kapita-
łochłonne. Jednak na podstawie przytoczonych wyżej przykładów w zestawieniu 
z charakterystyką regionu i obowiązków władz regionalnych, można zauważyć, 
że korzystne jest posiadanie przez osoby kształtujące politykę rozwoju regional-
nego chociaż przewidywanego obrazu przyszłości. Wykorzystanie badań foresi-
ght z pewnością taki obraz zapewnia, co więcej dostarcza wiedzy i narzędzi, jak 
realizować korzystny scenariusz bądź przeciwdziałać tym niekorzystnym.

Celem niniejszego artykułu w żaden sposób nie była ocena opracowanej Stra-
tegii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego pod kątem jej skuteczności, czy po-
prawności na etapie przygotowania. Zamierzeniem jest tylko i wyłącznie wska-
zanie, iż dla tego rodzaju dokumentów, wykorzystanie badań metodami foresight 
może stanowić doskonałe narzędzie, które może być bardzo pomocne przy formu-
łowaniu celów, wskaźników oraz działań. 

 23 G. Gierszewska, M. Romanowska, op. cit., s. 58-59.
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The Foresight Methods as a tool for creating  
Lower Silesia regional development policy

Summary. One of the tasks of the regional authorities is to create regional development policy. 
A proper tool which is used for planning of the development and set goals is the Regional Devel-
opment Strategy. Lower Silesian strategy covers the period up to 2020. At present this Strategy is 
being updated. Therefore, it is reasonable to pose a question whether the update process (in the case 
of Lower Silesia), or the creation of a new strategy can be supported by foresight methods. This 
method is characterized by the fact that it is based on expert’s knowledge in a particular field of sci-
ence, subject, industry to show the possible developmental directions or conditions of development 
in the future.

Key words: foresight methods, creation of scenarios, the Delphi method, regional develop-
ment, strategy of development of voivodeship, Lower Silesia
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Wstęp

W latach 70. XX w. w światowych ośrodkach prognostycznych coraz większą 
popularnością zaczęły się cieszyć badania foresightowe prowadzone metodą Del-
phi. Badania typu foresight mają swoje źródło w badaniach prognostycznych, a do-
kładniej prognozach technologicznych, bazujących na modelach matematycznych 

Metoda, zakres i wyniki badań w projekcie 
„Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku 

metodami foresightowymi” 
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(m.in. metodach ekonometrycznych, symulacyjnych, ekstrapolacyjnych, czy też 
szeregów czasowych), ale w odróżnieniu od nich ich celem nie jest tylko określenie 
wartości danej zmiennej w przyszłości i funkcji trendu opisującej badane zjawisko, 
lecz także wskazanie zmian jakościowych, przewidzenie faktów, które nie wynikają 
wprost z dostępnych danych historycznych. M. Godet1 zauważył, że przyszłość nie 
jest nigdzie zapisana, a będzie dopiero tworzona. Zgodnie z tym założeniem można 
wybierać ścieżki rozwoju z wielu możliwych wariantów, według tzw. koncepcji 
„stożka możliwych przyszłości” zdefiniowanej przez B.E. Tonna2. Kreowaniem 
przyszłości jest zainteresowany zarówno pojedynczy podmiot (np. przedsiębiorca), 
jak również społeczeństwo (np. społeczność lokalna). W państwach demokratycz-
nych decydentami w tym zakresie są wybrani przedstawiciele do władz krajowych 
(rząd, odpowiednie ministerstwa), czy też regionalnych lub lokalnych. Innym ro-
dzajem decydentów są przedsiębiorstwa. Dlatego można przyjąć, że istotną cechą 
foresightów jest możliwość kreowania przyszłości zgodnie z przyjętymi kryteriami, 
np.: priorytetami polityki rozwoju, czy badań naukowych.

Kolejną istotną cechą odróżniającą prognozowanie od foresightu jest ich na-
stawienie do przyszłości, które w przypadku foresightów jest aktywne, ponieważ 
w badaniach tego typu weryfikowane są związki przyczynowo-skutkowe dla alterna-
tywnych ścieżek rozwoju przyszłości3. Tak więc badania dotyczące przewidywania 
przyszłości wspierają długoterminowe planowanie4, a ich wyniki dostarczają infor-
macji do budowy strategii, programów działań i innych dokumentów strategicznych5.

Można odwołać się do definicji J.F. Coatesa, który przez foresight rozumie 
proces pozwalający „pełniej zrozumieć siły kształtujące przyszłość w długim 
okresie, które powinny być brane pod uwagę przy formułowaniu polityki długo-
okresowej, planowaniu i podejmowaniu decyzji […]. Foresight obejmuje jako-
ściowe i ilościowe metody, które są przydatne w procesie monitoringu, wyznacza-
nia wskaźników i czynników wzrostu i rozwoju”6.

Departament for Business, Innovation and Skills – jeden z departamen-
tów rządu brytyjskiego podaje, że ich celem jest, aby „pomóc rządowi myśleć 

 1 M. Godet, Introduction to the Prospective. Seven Key Ideas and One Scenario Method, „Fu-
tures” Vol. 18, No. 2, 1986, s. 136; za E. Okoń-Horodyńska, Foresight w określaniu przyszłości 
rozwoju gospodarki narodowej, w: Inwestowanie w kapitał ludzki, red. S. Borkowska, Biblioteka 
Wiadomości Statystycznych, t. 55, GUS, Warszawa 2007, s. 22.
 2 B.E. Tonn, The Future of Futures Decision Making, „Futures” Vol. 35, No. 6, 2003, s. 673- 
-678; za ibidem, s. 18.
 3 Ibidem, s. 20-21.
 4 Coates zauważa: „Foresight nie jest planowaniem – a jedynie etapem planowania” (It is not 
planning – merely a step in planning) [J.F. Coates, Foresight in federal government policymaking, 
„Futures Res” 1985, Q. 2].
 5 Por. np. W. Kasprzak, K.I. Pelc, Strategie innowacyjne i techniczne. Prognozy, Wrocław 
2008, s. 23, 66.
 6 J.F. Coates, op. cit.
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systematycznie o przyszłości”7. Pod egidą tego departamentu systematycznie są 
realizowane projekty foresightowe dotyczące poszczególnych sektorów gospo-
darki, jak również dotyczące współcześnie występujących problemów społecz-
nych i środowiskowych (ekologicznych). 

Od roku 1971 Japoński National Institute of Science and Technology Policy 
(NISTEP) systematycznie, tj. co 2 lata, prowadzi badania metodą Delphi mające 
na celu wskazanie dalszych kierunków badań naukowych, w tym badań nad nowy-
mi, innowacyjnymi technologiami w różnych działach nauki (np.: w medycynie, 
biologii, uprawie, hodowli i produkcji żywności, środowisku, energii, elektronice, 
informatyce, komunikacji, transporcie, produkcji, automatyzacji i robotyce, zaso-
bach naturalnych, przestrzeni kosmicznej8). Wraz z nowymi odkryciami nauko-
wymi wprowadzane są sukcesywnie modyfikacje badanych zagadnień (obszarów 
badawczych). Ponadto w badaniach z 2010 r. zrezygnowano z podziału technolo-
gii według działów nauki, stosowanego we wcześniejszych latach, lecz pogrupo-
wano je zgodnie z wyróżnionymi przez ekspertów obszarami badawczymi, np.: 
„Promocja różnych innowacyjnych technologii energetycznych”, „Technologie 
dla ochrony środowiska i kształtowania zrównoważonego społeczeństwa”9.

Ośrodki naukowe w USA również prowadzą systematycznie tego typu ba-
dania. Podobnie dzieje się od wielu lat w państwach europejskich, np.: Francji, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Badania foresightowe w Europie zostały 
rozpowszechnione w ramach prowadzenia wspólnej polityki państw członkow-
skich Unii Europejskiej (UE), ponieważ zauważono, że pozwalają one łączyć róż-
ne dziedziny życia (np.: technikę, ekonomię i środowisko), wpływające na jakość 
życia i rozwój gospodarczy. 

Projekty foresightowe zaczęły się cieszyć coraz większą popularnością, nie 
tylko we wspólnotowych programach badawczych finansowanych bezpośrednio 
z budżetu UE, np. z 6, a obecnie 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Tech-
nologicznego, ale również polityki regionalnej, która jest głównie finansowana 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W tym drugim przy-
padku, jak napisali W. Kasprzak i K.I. Pelc, foresighty dotyczą innych zagadnień, 
nie odnoszą się bezpośrednio do przewidywania kierunków rozwoju badań na-
ukowych i technologii, ale do szeroko rozumianego określania kierunku rozwoju 
regionalnego, z którym związane są bezpośrednio takie zagadnienia, jak: strategie 
regionalne i planowanie długookresowe, dobrobyt społeczny, jakość życia10. Ko-
misja Europejska zwróciła uwagę na dużą efektywność, skuteczność i akceptację 
społeczną dla implementacji rozwiązań proponowanych na podstawie wyników 

  7 www.bis.gov.uk/foresight [3.12.2012].
  8 W. Kasprzak, K.I. Pelc, Strategie techniczne – prognozy, Wrocław 2003, s. 148-199.
  9 Więcej na ten temat można znaleźć w publikacji NISTEP Report No. 140, The 9th Delphi 
Survey (Summary), March 2010.
 10 W. Kasprzak, K.I. Pelc, Strategie innowacyjne...,  s. 93-94.
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badań foresightowych. Tym samym badania tego typu przyczyniają się do reali-
zacji celów polityk wspólnotowych.

W Polsce zainteresowanie tego typu badaniami rośnie głównie ze względu na 
konieczność opracowywania strategii dla kraju, regionów, czy też dla poszczegól-
nych sektorów (branż) gospodarki narodowej lub regionalnej (np.: nauki, energe-
tyki, przemysłu wydobywczego). Zalecanym przez UE podejściem w planowaniu 
długookresowego rozwoju jest podejście typu bottom-to-up oraz przeprowadza-
nie konsultacji społecznych. Projekty foresightowe i wykorzystywane w nich me-
tody badań spełniają więc zalecenia UE w tym zakresie.

Pierwotnie określenie „foresight” odnosiło się tylko do prognozowania rozwoju 
technologii i związanych z nim nowych odkryć naukowych. Jednak ich zakres za-
stosowania znacznie się poszerzył. Obecnie wyróżnia się inne rodzaje foresightów, 
np. regionalne czy sektorowe. W literaturze przedmiotu można znaleźć różne pro-
pozycje klasyfikacji rodzajów foresightów11. Tematyka tego artykułu jest powiąza-
na z tzw. foresightem technologicznym, regionalnym i branżowym (sektorowym).

Warto również wspomnieć prognozy Klubu Rzymskiego opublikowane w ra-
porcie z 1972 r. pt. „Granice wzrostu gospodarczego” (Limit of Growth), w którym 
zgodnie z założeniami malthuzjanizmu współczesnego prognozowano na podsta-
wie modeli matematycznych zagrożenia wynikające w przyszłości z wyczerpania 
się zasobów naturalnych. Czy prace Kluby Rzymskiego były badaniami typu fo-
resight, czy pojęciem węższym – prognozowaniem? Wydaje się, że nie ma odpo-
wiedzi jednoznacznej w tej kwestii. Powszechnie mówi się o prognozach Klubu 
Rzymskiego, ale celem prac Klubu Rzymskiego – jak sami to ujmują – jest rozwój 
modeli „interdyscyplinarnej analizy, dialogu i działania w podstawowych wyzwa-
niach systemowych, które niezbędne są w określaniu przyszłości ludzkości”12. De-
finicja ta jest zbieżna z pojęciem „badań foresightowych”. Podstawą budowy tych 
modeli jest wiedza członków Klubu oraz dotychczasowe doświadczenia. Człon-
kowie Klubu, których w kontekście badań można traktować jako ekspertów, po-
chodzą z różnych regionów świata i są również przedstawicielami nauki, biznesu, 
instytucji non-profit. Przy takiej definicji trudno nie traktować ich prognoz jako 
wytycznych do dalszych działań, opracowanych na podstawie modeli matema-
tycznych i wiedzy wielu uczestników procesu badawczego. Historia pokazała, że 
ich przewidywania, zapisane w raporcie z 1972 r., nie sprawdziły się. W 40. rocz-
nicę powstania Klubu Rzymskiego, fakt ten został zinterpretowany jako:

1) nieuwzględnienie w modelach prognostycznych niektórych istotnych zało-
żeń np. dotyczących postępu technologicznego,

 11 Więcej na ten temat można znaleźć np. w: K. Borodako, Foresight w zarzadzaniu strategicz-
nym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 30-31.
 12 www.prisonplanet.pl/polityka/klub_rzymski_naszedl,p1094640136 [3.01.2013].
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2) uzależnienie zmiennej zależnej (ilości dostępnych zasobów) głównie od 
liczby ludności. 

Te prognozy sprzed 40 lat wydają się być dobrym przykładem na niedopaso-
wanie modeli matematycznych do prognozowanych zjawisk w długim okresie, po-
nieważ nie są w nich uwzględnione czynniki niebędące wprost pochodną trendów 
z przeszłości, a stanowią one istotne punkty zwrotne w rozwoju cywilizacji. Można 
do nich zaliczyć nowe odkrycia naukowe, ale również wydarzenia środowiskowe, 
czy też polityczne. Dlatego tak ważne wydają się być badania dotyczące bardziej 
przewidywania (foresight) niż w wąskim znaczeniu prognozowania (forecast).

W ideę foresightu zarówno branżowego (technologicznego), jak i regionalne-
go wpasowała się koncepcja projektu pt. „Strategia rozwoju energetyki na Dol-
nym Śląsku metodami foresightowymi”13. Projekt ten był realizowany od 1 lipca 
2009 r. do 31 lipca 2011 r. w Politechnice Wrocławskiej (PWr). Potrzeba realizacji 
projektu wynikała ze szczególnie ważnej roli, jaką spełnia sektor energetyczny 
w gospodarce krajowej i regionalnej. Celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie zakresu, metody i wybranych wyników badań, na tle wyzwań stojących 
przed krajową i regionalną energetyką. 

1. Zakres prac badawczych

Zakres prac badawczych w projekcie „Strategia rozwoju energetyki na Dol-
nym Śląsku metodami foresightowymi” był bardzo złożony. Dotyczył on ener-
getyki w szerokim rozumieniu. Łączył wiele wymiarów i kontekstów, z którymi 
powiązana jest energetyka, tj. zagadnienia techniczne, ekonomiczne, społeczne, 
środowiskowe, prawne i administracyjne.

Przedmiotem badań był sektor energetyczny na Dolnym Śląsku (DŚ) w kon-
tekście jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy w regionie. Zgodnie 
z obowiązującym w energetyce podziałem sektora ze względu na nośniki energii 
badane były trzy podsektory energetyczne: elektroenergetyki, gazownictwa i cie-
pła. Ponadto wyróżniono podsektor odnawialnych źródeł energii (OŹE) i trak-
towano go w badaniach jako czwarty podsektor. Posługując się nazewnictwem 
zbiorów, należy pamiętać, że OŹE nie jest podsektorem „rozłącznym” w stosunku 
do pozostałych trzech. Metodycznie podsektor OŹE został wyróżniony ze wzglę-
du na inne kryterium podziału, tj. rodzaj techniki wytwarzania energii ze względu 
na odnawialność lub nieodnawialność paliwa pierwotnego jako zasobu (czynnika 
 13 Projekt był współfinasowany z EFRR w ramach POIG 2007-2013 Oś priorytetowa 1: Ba-
dania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy 
gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 1.1.1: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody 
foresight. Nr umowy UDA-POIG.01.01.01-02-005/08-00.
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produkcji). Według tego kryterium wyróżnia się energetykę wykorzystującą OŹE 
i źródła konwencjonalne. Dlatego w każdym z trzech podsektorów wyróżnionych 
na podstawie kryterium „nośnik energii” są zarówno technologie bazujące na 
OŹE, jak i na źródłach konwencjonalnych. W związku z tym niektóre technologie 
dotyczące OŹE były wspólne z pozostałymi podsektorami. Ponadto ze względu 
na technologie wspólnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (popularnie 
zwane kogeneracją) wystąpiły wspólne technologie dla tych dwóch podsektorów. 

Celem nadrzędnym omawianego projektu było przygotowanie wszystkich 
potencjalnych beneficjentów projektu na wyzwania przyszłości związane z ener-
getyką. Z kolei celem badań było określenie wizji rozwoju energetyki w woje-
wództwie. W efekcie prac projektowych zdefiniowano misję dla dolnośląskiej 
energetyki. Już na etapie projektowania badań określono, że misja ta powinna być 
zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju oraz pozytywnie wpływać na budowę 
gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Kolejnymi celami projektu było:

− wskazanie kierunków rozwoju energetyki na DŚ w podziale na cztery pod-
sektory,

− wyznaczenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojo-
wych, które w wieloletniej perspektywie wpłyną na przyspieszenie tempa rozwo-
ju społeczno-gospodarczego,

− określenie priorytetu szybszego nadrobienia zaległości cywilizacyjnych 
i gospodarczych głównie w odniesieniu do wymagań UE.

Przy tak szeroko zdefiniowanych celach, już na wstępie badań założono, że:
– dla każdego z analizowanych podsektorów należy rozważyć zagadnienia 

techniczne, tj. dostępne technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii 
innowacyjnych oraz tych, które są realne do ich implementacji na DŚ, głównie ze 
względu na warunki geograficzne,

– technologie powinny być analizowane zgodnie z przepływem towaru,  jakimi 
są poszczególne nośniki energii, od producenta do konsumenta, a więc wytwarza-
nie, przesyłanie i dystrybucja oraz konsumpcja dla wszystkich trzech podsekto-
rów oraz dodatkowo magazynowanie dla gazu,

– dla każdego z analizowanych podsektorów powinny być rozważone aspek-
ty: istotności wdrożenia badanych technologii dla DŚ, ekonomiczne, środowisko-
we, innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego i społeczno-prawne.

W projekcie zrealizowano zadania badawcze, które wpasowują się w przyjęte 
przez Komisję Europejską14 etapy badań foresightowych15: pre-foresight, badania 
foresightowe, post foresight. 

 14 Blueprints for Foresight Actions in the Regions: Agriblue. Sustainable Territorial Develop-
ment of the Rural Areas of Europe. Final Report, P. Crehan (Coach), L. Downey (Advisor), Europe-
an Commision, October 2004, s. 44.
 15 W publikacjach można znaleźć bardziej rozbudowane wersje etapów badań foresightowych. 
Por. R. Popper, How are foresight methods selected?, „Foresight” Vol. 10, No. 6, Emerald Group 
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Przez pierwszy z tych etapów rozumie się wszystkie działania mające na celu 
przygotowanie badań foresightowych oraz zaplanowanie ich przedmiotu, zadań 
i zorganizowanie niezbędnych zasobów do ich realizacji (np. ludzi, ale również 
uzyskanie akceptacji społecznej, spotkania z zaangażowanymi podmiotami). Tro-
chę inaczej wygląda ten etap w projektach, które są współfinansowane ze środ-
ków publicznych, np. w ramach programów operacyjnych. W projekcie „Strategia 
rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi” pre-foresight 
sprowadzał się do takich działań, jak m.in. napisanie wniosku o dofinansowanie, 
uzyskanie akceptacji realizacji projektu przez władze lokalne, tj. Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, ale również akceptacji władz podmiotu realizującego 
projekt (Rektora PWr), przyznanie dofinansowania, podpisanie umowy o dofinan-
sowanie. We wniosku o dofinansowanie określono zakres badań, którym był sek-
tor energetyczny oraz zasięg terytorialny badań, tj. województwo dolnośląskie. 
Określono w końcu źródło finansowania. Wprawdzie większość z tych działań 
zrealizowano znacznie przed podjęciem decyzji o przyznaniu finansowania pro-
jektu, ale etap pre-foresightu był również realizowany podczas prac projektowych, 
np. pozyskiwano odpowiednie zasoby do realizacji samych badań foresightowych 
(np. ekspertów) oraz podejmowano działania mające na celu wzrost akceptacji dla 
realizacji projektu i badań przez różne grupy społeczne. Większość z tych aktyw-
ności miała charakter administracyjny, w tym organizacyjny. 

Kolejny etap zwany foresight obejmuje m.in. następujące działania: spotkania, 
debaty, konferencje z udziałowcami i innymi podmiotami, dla których są realizo-
wane badania, a więc również ze społecznością lokalną, czy też przedstawiciela-
mi danych sektorów gospodarki. Celem tego typu integracji jest wypracowanie 
wspólnej wizji przyszłości i celów, do których się dąży, zrozumienie procesów 
zmian dotyczących otoczenia i istotnych zjawisk (trendów, np.: środowiskowych, 
technologicznych, społecznych) z punktu widzenia decydentów, określenie wy-
zwań będących wynikiem zachodzących zmian, określenie sposobów realizacji 
wytyczonych celów, zbadanie konsekwencji realizacji wytyczonych celów i wy-
branych ścieżek działania dla polityki regionalnej lub sektorowej, lub krajowej. 
W etapie tym można wyróżnić trzy podstawowe podetapy: 

− przygotowanie badań, które jest utożsamiane z diagnozą stanu, 
− przeprowadzenie badań foresigtowych (np. metodą Delphi),
− interpretacja badań i sformułowanie zaleceń (np. opracowanie strategii, 

programów działań).
W wąskim znaczeniu przez pojęcie „foresight” rozumie się sam proces badań, 

w którym można wykorzystać różne metody badawcze16.

Publishing Limited, 2008, s. 67-68; R. Popper, Foresight Methodology, w: The Handbook of Tech-
nology Foresight, red. L. Georghiou, J. Cassingena, M. Keenan, I. Miles, R. Popper, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, 2008, s. 45; K. Borodako, op. cit., s. 46.
 16 Zagadnienie to zostanie rozwinięte w punkcie drugim tego artykułu.
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Etap post-foresight dotyczy rozpowszechnienia uzyskanych wyników badań 
foresightowych i sprowadza się m.in. do: publikacji raportu i innych rezultatów 
projektu, spotkań z kluczowymi przedstawicielami władz (decydentów) odpowie-
dzialnych za planowanie i realizację danych polityk lub/i strategii. 

W ramach projektu zrealizowano pięć zadań badawczych: 
1. Analiza stanu obecnego energetyki na DŚ na tle innych regionów kraju 

i Europy.
2. Badania ankietowe wśród ekspertów oraz analiza ankiet i ich weryfikacja.
3. Stochastyczna analiza danych z sektora energetycznego – prognozy.
4. Opracowanie strategii rozwoju energetyki na DŚ – metody statystyczne 

i stochastyczne.
5. Opracowanie systemu monitoringu wdrażania strategii rozwoju.
Zadania w odniesieniu do podstawowych trzech etapów procesu badań fore-

sightowych przedstawiono na rysunku 1, na którym dodatkowo zaznaczono daty 
rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań badawczych w ujęciu rzeczowym, 
a nie finansowym.

Część zadania 1, ze względu na jego charakter, należy przyporządkować do 
etapu pre-foresightu, z uwagi na zorganizowaną konferencję, na której nie tylko 
poinformowano jej uczestników o dotychczasowych wynikach badań diagno-
stycznych, ale również poinformowano i zachęcono do wzięcia udziału w bada-
niach metodą Delphi (zadanie 2). Część zadania 1 dotyczącą analizy stanu należy 
przypisać już do etapu foresightu. 

Etap foresight był realizowany w zadaniach 2, 3 i 4. Z kolei ostatni z wyróżnio-
nych etapów w zrealizowanym projekcie rozpoczął się już w zadaniu 4, wydaniem 
publikacji pt. Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku…17 oraz prezentacją 
uzyskanych wyników na konferencji zamykającej projekt. Ponadto w ramach tego 
etapu podjętych było wiele działań już po zakończeniu realizacji projektu, np.: przed-
stawiono uzyskane wyniki Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, przekazano pu-
blikację Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, odbyło się również bezpośred-
nie spotkanie z Marszałkiem Województwa oraz przekazano publikacje zespołowi 
odpowiedzialnemu za opracowanie strategii województwa dolnośląskiego.

W efekcie realizacji projektu została opracowana strategia energetyki na DŚ, 
którą opublikowano w formie monografii pt.: Strategia rozwoju energetyki na 
Dolnym Śląsku…. Oprócz innowacyjnych technologii stosowanych w energetyce 
uwzględniono w niej m.in.:

1) kierunki zmian technologicznych w energetyce regionu,
2) terytorialne zróżnicowanie kontekstów rozwojowych energetyki,

 17 Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi, 
red. E. Ropuszyńska-Surma, Z. Szalbierz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroc-
ław 2011.
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3) zidentyfikowane podczas badań bariery we wprowadzaniu innowacyjnych 
technologii,

4) zidentyfikowane podczas badań czynniki sprzyjające realizacji poszczegól-
nych technologii,

5) zidentyfikowane podczas badań sposoby wsparcia implementacji dla po-
szczególnych technologii,

6) technologie sprzyjające realizacji scenariuszy: bezpieczeństwa energetycz-
nego, innowacyjności regionalnej energetyki, ekologicznego, ekonomicznego, 
społecznego,

7) technologie najistotniejsze dla DŚ i możliwe do realizacji w najkrótszym 
czasie,

8) prognozy ilościowe zapotrzebowania na każdy z badanych nośników energii.
Dokładne analizy zostały przedstawione w raportach z poszczególnych zadań.

Rys. 1. Etapy badań w projekcie „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami  
foresightowymi”

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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2. Metoda badań

Celem badań foresightowych, jak zauważono już we wstępie tego artykułu, 
jest realizacja tak naprawdę dwóch sprzecznych, ze swej natury, podejść dotyczą-
cych określenia przyszłości:

− tego kreatywnego, którego nie można określić na podstawie przeszłości – 
zbliżonego do wizji przyszłości typu science fiction,

− tego realnego, czyli zdeterminowanego przeszłością i teraźniejszością. 
Na dwóch biegunach są więc kreatywność i dane z przeszłości. Widać to podej-

ście w zaproponowanej przez R. Poppera18 klasyfikacji metod foresight (vide rys. 2).
Z drugiej strony, ze względu na narzędzia badawcze metody badań foresighto-

wych dzieli się na ilościowe, jakościowe i półilościowe19. Do pierwszej grupy zali-
cza się: bibliometrię, modelowanie i symulacje, ekstrapolację trendów. Do drugiej 
grupy: prognozowanie wstecz (backcasting), burzę mózgów, panele ekspertów, 
przeszukiwanie otoczenia (environmental scanning), gry symulacyjne, przegląd 
literatury, analizę morfologiczną. Spośród trzeciej grupy metod najczęściej wy-
mienia się: krzyżową analizę wpływów (cross impact analysis), metodę Delphi, 
kluczowe technologie, analizę wielokryterialną, technologiczną mapę drogową 
(technological roadmapping). W profesjonalnych badaniach foresightowych wy-
korzystuje się więcej niż jedną metodę badawczą, łącząc metody z różnych grup, 
np.: przegląd literatury, panele ekspertów, metodę Delphi i ekstrapolację trendów.

Tworzy się w ten sposób specyficzny mix-metod, co pozwala zarówno na pew-
ną kreatywność, ale również realność oraz uwzględnienie preferencji potencjal-
nych beneficjentów. Metody są wybierane ze względu na ich atrybuty wewnętrz-
ne, ale również ze względu na dostępne dane i inne zasoby, np. doświadczenie 
badającego, przedmiot i zakres badań. Na rysunku 2 przedstawiono zastosowane 
metody badań foresightowych w projekcie „Strategia rozwoju energetyki na Dol-
nym Śląsku metodami foresightowymi”, a w tabeli 1 – zakres zastosowania po-
szczególnych metod badań w omawianym projekcie oraz potencjalne zagrożenia 
wynikające z zastosowania danej metody20.

W projekcie „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami fore-
sightowymi” zastosowano różne metody badań. Ich kombinacja pozwoliła uniknąć 
 18 R. Popper, How are foresigh…, s. 66.
 19 Więcej nt. metod badań można znaleźć w: K. Borodako, op. cit., s. 82-96; Prognozowanie 
gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, WN PWN, Warszawa 2005, s. 207-233; W. Ka-
sprzak, K.I. Pelc, Strategie techniczne..., s. 43-56; R. Popper, How are foresigh…, s. 66, 88-89; E. Ro-
puszyńska-Surma, E. Ropuszyńska-Surma, The foresight methods as support of the regional and sec-
tor policy, w: Trends in Economics and Management for the 21st Century: International Conference, 
Brno, Czech Republic, September 20th – 22nd 2012, red. Tomáš Meluzín [i in.], Brno, 2012 [CD]; 
forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology [15.09.2012], www.swemorph.com [15.09.2012].
 20 Więcej na temat charakterystyki metod badań foresightowych, ich wad, zalet i zakresu zasto-
sowania można znaleźć w publikacjach: ibidem.
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zagrożeń związanych z wykorzystaniem pojedynczej metody (patrz kol. 3 w tab. 1). 
W początkowej fazie projektu przeprowadzono diagnozę stanu energetyki na Dol-
nym Śląsku wykorzystując metodę studiów literaturowych. Przeanalizowano do-
stępne dane statystyczne i raporty, głównie finansowe, podmiotów energetycznych. 
Skierowano również pytania do kluczowych podmiotów sektora energetycznego 
celem pozyskania najbardziej aktualnych danych dotyczących planów rozbudowy 
infrastruktury energetycznej. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe gmin 
dolnośląskich, aby uzyskać informacje o poziomie rozwoju OŹE w gminach i zi-
dentyfikować kluczowe problemy związane z gospodarką energetyczną oraz moż-
liwościami rozwoju upraw roślin energetycznych i zagospodarowania odpadów 
na cele energetyczne. Porównano podstawowe parametry charakteryzujące sektor 
energetyczny w woj. dolnośląskim z innymi, wybranymi regionami Europy. Uzu-
pełnieniem pozyskanych danych były ekspertyzy dotyczące OŹE, efektywności 
energetycznej i dobrych praktyk, głównie w Niemczech21.

 21 Uzyskane wyniki z tego etapu badań zostały przedstawione w raportach oraz publikacjach, 
np.: A. Bieńkowska, E. Ropuszyńska-Surma, Z. Szalbierz, M. Węglarz, A. Wyłomańska, System mo-
nitoringu wdrażania strategii rozwoju energetyki, Raporty Inst. Organizacji i Zarządzania PWr, Seria: 
PRE nr 15/2011, Wrocław, czerwiec 2011[praca niepublikowana]; K. Burnecki, A. Weron, R. Weron, 
M. Węglarz, A. Wyłomańska, Stochastyczna analiza danych z sektora energetycznego – prognozy, 
Raporty Inst. Organizacji i Zarządzania PWr, Seria:PRE nr 57/2010, Wrocław, 30.12.2010 [praca 
niepublikowana]; K. Herlender, E. Ropuszyńska-Surma, Z. Szalbierz, M. Węglarz, A. Wyłomańska, 
Badania ankietowe wśród ekspertów oraz analiza ankiet i ich weryfikacja, Raporty Inst. Organizacji 
i Zarządzania PWr, Seria PRE nr 56/2010, Wrocław 30.12.2010 [praca niepublikowana]; E. Ropu-
szyńska-Surma, M. Węglarz, A. Wyłomańska, Badania typu foresight w planowaniu kierunków roz-
woju energetyki regionalnej, „Przegląd Elektrotechniczny” R. 87, nr 9a, 2011.
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Rys. 2. Metody badań foresightowych wykorzystane w projekcie „Strategia rozwoju energetyki na 
Dolnym Śląsku metodami foresightowymi” według klasyfikacji Poppera

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Popper R., How are foresight methods selected?, „Foresight” 
Vol. 10, No 6, Emerald Group Publishing Limited, 2008, s. 66.
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Tabela 1. Metody badań w projekcie „Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami 
foresightowymi” – ich zakres zastosowania i potencjalne zagrożenia

Nazwa
metody

Zakres zastosowania metody  
w badanym projekcie

Zagrożenia wynikające z zastosowania 
danej metody

Przegląd 
literatury

Diagnoza stanu energetyki na Dolnym 
Śląsku, w tym pozyskanie danych ilościo-
wych do prognoz, kierunków rozwoju 
techniki w energetyce.
Podstawa do sformułowania tez delfic-
kich.

Możliwość nieuwzględnienia wiedzy 
„ukrytej” (niepisanej) (tacit knowladge) 
oraz pewne opóźnienie w przekazie infor-
macji pisanej.
Dlatego konieczne jest uzupełnienie ze-
branego materiału o wiedzę ekspertów.

Prognozy
Szeregi
czasowe

Określenie zmian zapotrzebowania na po-
szczególne nośniki energii.

Uwzględnienie tylko informacji z prze-
szłości. Ograniczeniem jest dostęp do 
porównywalnych danych i odpowiednio 
długich szeregów czasowych. Niemoż-
ność odkrycia, dotarcia do wydarzeń 
niezdeterminowanych przeszłością, np. 
nowych trendów, nowych produktów.
Dlatego konieczna jest weryfikacja przez 
ekspertów z danej dziedziny – określenie 
realności prognoz.

Dobre
praktyki

Pozyskanie informacji dot. zastosowa-
nych technologii w energetyce i narzę-
dzi wsparcia w innych regionach Europy 
i świata. Określenie potencjalnych efek-
tów.

Niemożność przeniesienia rozwiązań 
z innych obszarów, bez ich modyfikacji.
Dlatego ważne jest poznanie dokładne 
środowisk, w których były stosowane 
dobre praktyki oraz warunków do jakich 
planuje się ich implementację, ze wzglę-
du na takie aspekty, jak uwarunkowania: 
prawne, środowiskowe (geograficzne), 
społeczne, ekonomiczne.
Dlatego konieczna jest dokładna analiza 
warunków zewnętrznych, np. poprzez 
diagnozę stanu na podstawie przeglądu 
literatury.

Eksper-
tyzy

Pozyskanie danych głównie jakościo-
wych dotyczących kluczowych proble-
mów w poszczególnych podsektorach 
energetyki na Dolnym Śląsku z uwzględ-
nieniem aspektów ekonomicznych, praw-
nych, środowiskowych.

Mogą być subiektywną opinią eksperta, 
bazującą na intuicji. Zagrożeniem jest sam 
dobór ekspertów, np. mało kreatywnych 
w swoich propozycjach, przeciętnych, su-
gerujących się przeczytaną opinią. Z kolei 
zbyt duża ich kreatywność, na pograniczu 
rozwiązań bardzo wizjonerskich powodu-
je nierealność ich propozycji.
Dlatego konieczna jest weryfikacja ich 
opinii przez nich samych (przez interak-
cję pomiędzy ekspertami, np. na panelach 
ekspertów, konferencjach), uzyskane pro-
gnozy i studia literaturowe.
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Nazwa
metody

Zakres zastosowania metody  
w badanym projekcie

Zagrożenia wynikające z zastosowania 
danej metody

Badania 
ankietowe 
metodą
Delphi

Opinia ekspertów nt.: okresu realizacji bada-
nych tez; określenia czynników pozytywnie 
i negatywnie wpływających na realizację 
danych tez; zidentyfikowanie barier i czynni-
ków sprzyjających realizacji poszczególnych 
tez; zidentyfikowanie powiatów Dolnego 
Śląska, na które realizacja badanych tez bę-
dzie mieć największy wpływ; wskazanie tez, 
których realizacja ma największe znaczenie 
dla Dolnego Śląska; identyfikacja rodzajów 
działalności gospodarczej, które mogą się 
rozwijać w wyniku implementacji danej 
hipotezy; identyfikacja rodzajów kosztów 
związanych z realizacją danej hipotezy; 
identyfikacja tez najbardziej sprzyjających 
bezpieczeństwu energetycznemu i ekologii.
Określenie tez i narzędzi do realizacji sce-
nariuszy: ekologicznego, ekonomicznego 
i społecznego.

Zagrożenie wynikające z uśrednienia 
wyników. Możliwość utracenia jakościo-
wych danych.
Dlatego wskazane jest połączenie tej me-
tody z ekspertyzami i np. panelami eks-
pertów.

Panele
ekspertów

Panel technologiczny miał na celu wery-
fikację przez panelistów hipotez (głównie 
technologicznych) wybranych do badań 
ankietowych.
Panele ekonomiczny, społeczny i eko-
logiczny miały za zadanie wskazanie 
kluczowych problemów energetycznych 
związanych z ww. tematyką oraz zapro-
ponowanie sposobów ich rozwiązań.

Możliwość zdominowania członków pa-
nelu przez silną osobowość, która narzuci 
wszystkim swój punkt widzenia.
Możliwość wystąpienia konfliktów róż-
nych grup interesu.
Dlatego wskazane jest poznanie indywi-
dualnych opinii, np. w ekspertyzach.

Analiza 
SWOT

W projekcie zastosowana w dwóch uję-
ciach:
– klasycznym – z podziałem na cztery 

badane podsektory energetyczne,
– funkcjonalnym – z podziałem na 

następujące zagadnienia: bezpieczeń-
stwo energetyczne, administracja, 
regulacje, innowacje i technologie, 
zasoby informacyjne, zasoby ludzkie, 
ekologia.

Celem było wskazanie najistotniejszych 
szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron.

Wadami są:
– tendencja do nierealistycznych i nie-

spójnych projekcji wynikająca z dąże-
nia do sumarycznego konsensusu,

– trudne do uchwycenia zewnętrzne uwa-
runkowania,

– ignorowanie ograniczoności zasobów 
(na to pieniądze muszą się znaleźć!),

– konserwatyzm związany z dominacją 
aktorów będących rzecznikami umac-
niania status quo,

– trudności z uwzględnieniem nowych 
trendów pozasystemowych, które mogą 
zmieniać warunki działania w obszarze 
strategii,

– zbyt długa lista czynników.

cd. tab. 1
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Nazwa
metody

Zakres zastosowania metody  
w badanym projekcie

Zagrożenia wynikające z zastosowania 
danej metody

Dlatego warto ją zweryfikować na pod-
stawie innych metod badań, np.: metody 
Delphi, studiów literaturowych, paneli 
ekspertów itp., lub wprowadzić dodatko-
we kryteria selekcji czynników.

Analiza 
wyzwań

Wskazanie problemów istotnych, w roz-
wiązywaniu których region i energetyka 
nie mają doświadczenia, a które muszą 
mieć miejsce w przyszłości.

Wadami analizy wyzwań mogą być:
– duży poziom niepewności, wynikły 

z braku doświadczeń odnoszących się 
do działania w zasadniczo nowych sy-
tuacjach;

– niedopasowanie proceduralne do prag-
matyki administracyjnej.

Dlatego przydatna jest weryfikacja inny-
mi metodami, np.: na panelach ekspertów 
lub konferencji.

Burza 
mózgów

Stosowana pomocniczo przez członków 
zespołu merytorycznego podczas analizy 
SWOT.

Możliwość zdominowania zespołu przez 
uczestnika o silnej osobowość lub przez 
autorytet, która narzuci wszystkim swój 
punkt widzenia, uczestnicy mogą być nie-
szczerzy w wyrażaniu swoich opinii.
Zazwyczaj stosuje się odpowiednią or-
ganizację burzy mózgów oraz jest ona 
tylko wstępnym etapem badań (genero-
wanie pomysłów), które następnie mogą 
być poddane weryfikacji np. na panelach 
ekspertów, konferencji, badaniach ankie-
towych (np. metodą Delphi).

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: K. Borodako, Foresight w zarzadzaniu strategicznym, Wyd. 
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 82-96; Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, 
WN PWN, Warszawa 2005, s. 207-233; W. Kasprzak, I.K. Pelc, Strategie techniczne – prognozy, Wrocław 2003, 
s. 43-56; R. Popper, Foresight Methodology, w: The Handbook of Technology Foresight, red. L. Georghiou, 
J. Cassingena, M. Keenan, I. Miles, Popper, R., Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008, s. 66, 88-89; 
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi, red. E. Ropuszyń-
ska-Surma, Z. Szalbierz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 16-17, Ropuszyn-
ska-Surma E., forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology [15.09.2012], www.swemorph.com [15.09.2012].

 Pozyskane w etapie pierwszym dane (w zadaniu 1), czyli przed przystąpieniem 
do badań foresightowych, stały się podstawą do opracowania tez delfickich i pytań 
ankietowych. W ramach realizacji zadania 2, na podstawie studiów literatury zapro-
ponowano około 85 tez delfickich, związanych głównie z technikami wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i magazynowania poszczególnych nośników energii. Tezy zo-
stały początkowo podzielone na 14 grup związanych głównie z technologiami. Były 

cd. tab. 1
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to następujące grupy tez: „Węgiel” (122), „Biomasa” (2), „Biogaz” (3), „Elektrownie 
wiatrowe” (4), „Elektrownie wodne” (5), „Energia słoneczna” (6), „Paliwa jądrowe” 
(7), „Gaz” (8), „Magazynowanie, przesył i dystrybucja” (9), „Ciepło, ogrzewnictwo, 
chłodnictwo” (10), „Ogniwa paliwowe” (11), „Smart grids” (12), „Użytkowanie ener-
gii” (13), „Transport i paliwa alternatywne” (14). Wszystkie tezy z 14 grup technolo-
gicznych poddano weryfikacji na panelu ekspertów nr 1. Eksperci kluczowi, w ramach 
badań ankietowych i dyskusji panelowej zweryfikowali tezy. Na podstawie wskazanej 
przez ekspertów fazy rozwoju23 każdej z technologii wyselekcjonowano do dalszych 
badań tylko te technologie, które były w I, II lub III fazie rozwoju, a odrzucono te z fazy 
IV jako mało innowacyjne. Ponadto eksperci na panelu technologicznym wskazali 
istotną rolę zagadnień społecznych, biznesowych i ekonomicznych. Dlatego do ankie-
ty nr I w ramach badań delfickich dodano 15 grupę tez – „Tezy społeczne”. Dotyczyły 
one m.in. rozwiązań strukturalno-organizacyjnych. W efekcie weryfikacji panelowej:

1) w grupie technologii dotyczących hydroenergetyki zredukowano liczbę tez 
do 1 oraz ją uogólniono,

2) wprowadzono zmiany w tezach dotyczących podsektora gazu,
3) dodano do ankiety dla ekspertów branżowych pytania dotyczącego prze-

mysłów, które mogą rozwijać się w wyniku realizacji danej tezy.
Następnie przeprowadzono trzykrotne badania ankietowe metodą Delphi eks-

pertów branżowych, którzy zostali pogrupowani ze względu na swoją wiedzę na 
ekspertów ds. elektroenergetyki, gazownictwa, ciepła i OŹE. Odpowiadali oni 
na pytania ankietowe, które były przyporządkowane każdej z tez z ich dziedziny 
wiedzy. W sumie było 8524 tez, które zostały przyporządkowane: elektroenerge-
tyce (53 tezy), gazownictwu (30 tez), ciepłownictwu (42 tezy) i OŹE (51 tez). 
Ankiety z I i II rundy ankietowania różniły się szczegółowością pytań. Ponadto 
eksperci mieli możliwość wniesienia propozycji modyfikacji treści badanych tez, 
która została rozpatrzona przed kolejną rundą ankietowania. Natomiast III run-
da ankietowania dotyczyła innych zagadnień i koncentrowała się na wskazaniu 
technologii sprzyjających realizacji trzech scenariuszy: ekologicznemu, ekono-
micznemu i społecznemu25. Założono, że w scenariuszu zwanym ekonomicznym 

 22 W nawiasach podano numery grupy tez. Ta sama numeracja była w badaniach oraz jest w ta-
beli 2 w artykule.
 23 Zgodnie z literaturą przedmiotu wyróżniono IV fazy rozwoju technologii. W badaniach nie 
wyróżniano fazy V – schyłkowej, bo technologie będące w tej fazie nie były przedmiotem zaintere-
sowania (nie są to technologie przyszłościowe). Faza I to faza przyszłościowa, czyli taka w której 
prowadzone są badania teoretyczne lub wstępne, a świat nauki wiąże z tymi technologiami pewne 
nadzieje; Faza II zwana prototypową oznacza, że obecnie prowadzone są badania już na etapie 
prototypu (badania stosowane); Faza III to faza wzrostu, czyli jest to wczesna faza implementacji 
badanej technologii; Faza IV dotyczy technologii obecnie stosowanych, które będą stosowane rów-
nież w przyszłości, jest to więc faza dojrzałości technologii. 
 24 Liczba tez z poszczególnych podgrup nie sumuje się do 85, ponieważ niektóre tezy były 
wspólne dla kilku dziedzin, np. elektroenergetyki i OŹE (por. wstęp w tym artykule).
 25 Poszczególne scenariusze zostały zdefiniowane we wstępie do ankiety.



Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz40

rozwój energetyk będzie się opierał głównie na realizacji celów biznesowych, 
takich jak: wzrost efektywności, maksymalizacja zysków, minimalizacja kosz-
tów różnych podmiotów rynku. W scenariuszu zwanym ekologicznym rozwój 
energetyk będzie się opierał głównie na realizacji celów prooszczędnościowych, 
minimalizacji emisji zanieczyszczeń oraz łagodzeniu skutków negatywnych efek-
tów zewnętrznych. W scenariuszu zwanym społecznym, rozwój energetyk będzie 
zależeć głównie od realizacji celów istotnych dla społeczeństwa, m.in. inwestycji 
o charakterze dóbr publicznych, minimalizacji kosztów społecznych i cen zaku-
pów nośników energii przez użytkowników.

Równolegle z ankietowaniem przeprowadzone zostały trzy pozostałe pane-
le ekspertów oraz zostały opracowane ekspertyzy. Na panelach: ekonomicznym, 
społecznym i ekologicznym eksperci prezentowali problemy energetyczne, które 
ich zdaniem występują na DŚ, zgodnie z procedurą prezentowaną na rysunku 3.

Jakie są 
przesłanki
problemu?

Np. wytyczne 
UE,
potrzeby
odbiorców,

Dlaczego?

PROBLEM

Lista problemów

1. Problem nr 1

2. Problem nr 2

3. Problem nr 3

4. Problem nr 4

5. Problem nr 5

Co?

Potencjalne sposoby
rozwiązania problemu

Sposób 1:____________
____________________

Sposób 2:____________
____________________

Sposób 3:____________
____________________

Jak?

Potencjalne sposoby
rozwiązania problemu

Sposób 1:____________
____________________

Sposób 2:____________
____________________

Sposób 3:____________
____________________

Rys. 3. Schemat wypowiedzi ekspertów uczestniczących w panelach II, III i IV 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W ekspertyzach wskazano technologie referencyjne dla Dolnego Śląska, stan 
obecny i kierunki rozwoju w poszczególnych podsektorach, oceniono technologie 
ze względu na aspekty: techniczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczno-prawne 
i samorządowe.

Z kolei prace badawcze w zadaniu 3 skoncentrowały się na przeprowadze-
niu26: analizy stochastycznej w zakresie sezonowości danych, kalibracji parame-
trów szeregów typu ARMA-GARCH, oraz szeregów typu PAR, testowaniu ich 
dopasowania, symulacji dopasowania szeregów, opracowaniu prognoz punkto-
wych oraz przedziałowych.

 26 K. Burnecki i inni, op. cit., s. 2.
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Jak napisano we wstępie do raportu z tego zadania, pewnym problemem był 
dostęp do odpowiedniej liczby danych (por. tab. 1). Z tego powodu zastosowano 
najprostsze modele stochastyczne, tj. regresję liniową do estymacji trendów oraz 
modle AR(1) do opisu wahań tych procesów wokół długoterminowych trendów. 
Zastosowane dane i modele warunkują stosunkowo dużą niepewność uzyskanych 
prognoz. Bardziej więc mogą służyć do określenia trendu niż wskazania dokład-
nych wartości badanych zmiennych w długim okresie. Jednak w horyzoncie 5 naj-
bliższych lat można bazować na uzyskanych prognozach zużycia oraz produkcji 
energii elektrycznej w Polsce27. 

Z kolei opracowanie samej strategii energetycznej zostało wzbogacone o ana-
lizę SWOT i analizę wyzwań28. 

3. Wybrane wyniki badań

W kontekście realizacji projektu należy zwrócić uwagę na wyzwania sta-
jące przed energetyką krajową, a tym samym i przed regionalną. Wyzwania te 
w przeważającym stopniu wynikają z procesów zachodzących w samej energety-
ce, np. z niedokończonej modernizacji systemów energetycznych oraz procesów 
zewnętrznych w stosunku do energetyki: regulacji prawnych i umów międzyna-
rodowych, zmian technik produkcji, przesyłu i użytkowania energii. W „Strategii 
rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku […]” wyróżniono 4 wyzwania:

− „Wdrażanie dyrektyw UE dotyczących procesów gospodarczych w energety-
ce, a zwłaszcza pakietu klimatyczno-energetycznego i regulacji kontynuacyjnych,

− Przeciwdziałanie rosnącej luce technologicznej między Polską a krajami 
bardziej od Polski zaawansowanymi technologicznie,

− Odejście od postępującej monopolizacji struktur i procesów zarządzania 
w sektorze energetycznym, powodujące upolitycznienie sektora, zmniejszenie 
efektywności procesów zarządczych i przesztywnienie struktur organizacyjnych,

− Zmiana procesów regulacji gospodarczej w zakresie energetyki i wokół 
energetyki w taki sposób, aby zmniejszyć zakres przechwycenia regulacji przez 
podmioty sektora oraz zlikwidować występujące bariery i wdrożyć realne stymu-
latory pożądanych kierunków rozwoju”29.

Na podstawie danych prognostycznych dotyczących zapotrzebowania na po-
szczególne nośniki energii można wnioskować, że zmiana zapotrzebowania na no-
śniki energii jest niekorzystna dla podmiotów np. podsektora ciepła sieciowego. Od 

 27 Ibidem, s. 2.
 28 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zagadnienia te nie będą szerzej prezentowane.
 29 Strategia rozwoju…, s. 99, rys. 3.10.
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lat 90. XX w. w tym podsektorze obserwuje się trend mocno spadkowy30. Tendencja 
ta zostanie utrzymana, na co wskazuje prognoza przeprowadzona metodą szere-
gów czasowych. Wprawdzie w modelu, po uwzględnieniu opinii ekspertów klu-
czowych złagodzono parametry, jednak znaczna tendencja spadkowa została utrzy-
mana. Przesłankami zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło są m.in.: stosowanie 
nowych, energooszczędnych technik w budownictwie oraz poprawa świadomości 
konsumentów ciepła. Szansą dla podmiotów sektora są nowe technologie tri- i po-
ligeneracji. Tezy dotyczące tych technologii były testowane w badaniach ankieto-
wych metodą Delphi przez ekspertów z dziedziny ciepłownictwa. 

Z kolei zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz jest dosyć stabilne. 
Warto zaznaczyć, że w okresie 2000-201031 prognozowano znaczny wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną, podczas gdy w prognozach 2011-202032 ten 
wzrost jest bardzo stabilny w dwóch z trzech scenariuszy33. Podobna sytuacja jest 
w podsektorze gazu. Taki stan rzeczy ma istotny wpływ na decyzje inwestycyjne 
podmiotów poszczególnych podsektorów.

Badania ankietowe metodą Delphi pozwoliły m.in. wskazać tzw. tezy referen-
cyjne dla DŚ, czyli takie, których realizacja jest najistotniejsza dla województwa. 
W tabeli 2 przedstawiono listę tych tez oraz ich istotność w badanych podsekto-
rach. Wskazania tez istotnych dokonano na podstawie dwóch kryteriów:

1) bezwzględnej liczby odpowiedzi ekspertów – ponad 50% ekspertów wska-
zało, że realizacja danej tezy ma wysoki wpływ na DŚ,

2) oceny wagowej, polegającej na tym, że przypisano wagę 2/3 odpowie-
dziom „wysokie znaczenie dla DŚ” i 1/3 – dla „średniego znaczenia tezy dla DŚ”.

Według kryterium wagowego wyższe oceny uzyskały tezy, dla których roz-
rzut odpowiedzi ekspertów był mniejszy. Tym samym w tabeli 2 wyróżniono na-
stępujące grupy tez:

− grupa I – to tezy, które uzyskały ponad 50% w ocenie bezwzględnej i wyso-
kie noty na podstawie oceny wagowej,

− grupa II – to tezy, które przez mniej niż 50% ekspertów zostały uznane za istot-
ne, ale ich wartość wagowa jest wyższa niż tez z grupy III; odpowiedzi ekspertów cha-
rakteryzują się w tej grupie mniejszym rozrzutem i mała liczba ekspertów uznawała je 
za nieistotne; zostały one nazwane tezami „więcej niż średnioistotnymi” (ŚI),

− grupa III – te tezy wprawdzie zostały uznane przez więcej niż 50% eksper-
tów za istotne, ale ich ocena wagowa jest niższa niż dla tez grupy II; w dalszej 
analizie nazwano je „mniej istotnymi” (MI).

 30 Ibidem, s. 86-88.
 31 Strategia energetyczna Dolnego Śląska, Dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego nr XLVIII/874/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 32 Ibidem, s. 100-106.
 33 Sytuacja dot. scenariusza postępu i odniesienia, a w scenariuszu przetrwania prognozuje się 
nieznaczny spadek zapotrzebowania na energię elektryczną (ibidem, s. 102, rys. 3.14).
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Tabela 2. Najistotniejsze tezy dla DŚ z podziałem na grupy ekspertów wg podsektorów34

 34 Prezentowane wyniki zostały opracowane na podstawie II rundy ankietowania.

Nr 
tezy Nazwa tezy

Liczba ekspertów, którzy wybrali  
odpowiedź „wysoki wpływ” w %

Ujęcie
globalne

E G C OŹE

1.15 Będą podjęte pierwsze próby zagospodarowania złóż 
węgla brunatnego w okolicach Legnicy

87
(0,61)

87
(0,61) – – –

2.1 Udział ciepła wytwarzanego z biomasy w całym cie-
ple wytwarzanym na DŚ będzie wynosić 20%

46 (ŚI)
(0,48) – – 44 (ŚI)

(0,48)
47 (ŚI)
(0,48)

2.3
Na DŚ funkcjonować będą lokalne sieci współpracy 
dotyczące zagospodarowania odpadów (lokalne ryn-
ki biomasy)

53
(0,49) – – – 53

(0,49)

9.1
Na DŚ pojawią się pierwsze instalacje wykorzystują-
ce zaawansowane technologie magazynowania ener-
gii w procesie dystrybucji energii odnawialnej

53
(0,48)

54 
(0,5) – – 52(MI)

(0,47)

9.4
Na DŚ 20% energii elektrycznej będzie pochodziło 
z zasobów rozproszonych (OŹE, głównie z energii 
słonecznej)

48 (ŚI)
(0,48)

45 (ŚI)
(0,47) – – 51

(0,49)

13.1 W przemyśle dzięki procesom energooszczędnym na 
DŚ zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 20%

65
(0,54)

65
(0,54)

64
(0,53)

63
(0,54)

68
(0,56)

13.3 Na DŚ technologie segregacji śmieci będą w po-
wszechnym użyciu*

72
(0,57)

72
(0,57)

71
(0,57)

71
(0,57)

74
(0,58)

13.9

Na DŚ zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne ro-
zumiane jako pewność i niezawodność dostaw ener-
gii (ciepła, gazu i energii elektrycznej) o określonej 
ilości i jakości, i w określonym czasie**

72
(0,57)

69
(0,55)

82
(0,59)

58
(0,53)

81
(0,6)

15.1

Systemowe działania edukacyjne przyczynią się do 
zwiększenia świadomości społecznej w zakresie 
możliwości wykorzystania odpadów komunalnych 
i surowców wtórnych na cele energetyczne (teza do-
tyczy DŚ)

58
(0,47)

59(MI)
(0,46)

57
(0,5)

56
(0,51)

57(MI)
(0,44)

15.2

Na DŚ systemy monitoringu i sprawnego przepływu 
informacji między podmiotami sektora energetycznego 
i jednostkami samorządu terytorialnego pozwolą zacho-
wać ciągłość kształcenia kadr w branży energetycznej

47 (N)
(0,44)

44 (N)
(0,41)

55
(0,46)

50 (ŚI)
(0,46)

43(N)
(0,43)

15.5
W wyniku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) 
w 20% gmin powstaną inwestycje na rzecz energetycz-
nego zagospodarowania odpadów (teza dotyczy DŚ) 

57
(0,51)

65
(0,55)

36 (N)
(0,45)

52
(0,49)

63
(0,53)

15.6

Rozwój narzędzi systemowych (finansowych – 
w tym ze środków unijnych, strukturalno-organiza-
cyjnych, administracyjnych) na poziomie DŚ stymu-
lujących ograniczenie ilości odpadów składowanych 
w wyniku ich wykorzystania w procesach produkcji 
energii i odzysku surowców

55
(0,48)

52 (MI)
(0,46)

62
(0,52)

58
(0,49)

52(MI)
(0,47)
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Eksperci z OŹE wskazali tezy grupy 13 jako najistotniejsze dla DŚ. Doty-
czą one zmian użytkowania energii oraz poprawy efektywności energetycznej 
głównie w przemyśle (teza 13.1). Ponadto akcentowali oni istotną rolę poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego i powiązania gospodarki odpadami z gospodar-
ką energetyczną (teza 13.3 i 15.1). Istotnymi dla DŚ tezami w ich opinii zostały 
uznane również tezy grupy 15, a szczególnie te dotyczące poprawy pozyskiwa-
nia środków finansowych na projekty OŹE i realizację tego typu projektów w ra-
mach PPP, edukacji podnoszącej świadomość energetyczną ludności w zakresie 
gospodarki odpadami na cele energetyczne. W dalszej kolejności ze względu na 
istotność tez dla DŚ eksperci akcentowali duże znaczenie rozwoju sieci zakła-
dów produkujących podzespoły i układy dla energetyki regionalnej (teza 15.12). 
Wprawdzie procent ekspertów wskazujących na wysokie znaczenie tej tezy dla 
DŚ nie wydaje się duży, bo wynosi on 38%, ale 62% ekspertów uznało, że teza 
ma średnie znaczenie dla DŚ i żaden ekspert nie wskazał, że teza ta jest nieistot-
na. Dlatego przy porównaniu rozrzutu odpowiedzi widać, że eksperci tę tezę 
uznają za więcej niż mającą średnie znaczenie dla regionu. W ocenie wagowej 
teza ta uzyskała wyższą istotność niż np. teza 15.1, dla której wysoką istotność 
zaznaczyło 57% ekspertów. Spośród tez stricte technicznych, a dokładniej tych 
związanych z technologiami wytwarzania energii z OŹE za najważniejsze dla 
regionu zostały uznane tezy grupy 9 i 2. Są to technologie wytwarzania energii 

Nr 
tezy Nazwa tezy

Liczba ekspertów, którzy wybrali  
odpowiedź „wysoki wpływ” w %

Ujęcie
globalne

E G C OŹE

15.8 Poprzez aktywną działalność instytucji na rzecz po-
zyskiwania funduszy na cele energetyczne w regio-
nie, DŚ będzie przodować w implementacji środków 
krajowych i zagranicznych na cele energetyczne

63
(0,51)

64
(0,52)

73
(0,55)

60
(0,50)

61
(0,51)

15.12 Na DŚ powstanie sieć zakładów produkujących pod-
zespoły i układy dla energetyki regionalnej

40 (N)
(0,45)

54
(0,51)

33 (N)
(0,39)

30 (N)
(0,42)

38 (ŚI)
(0,46)

15.14 Na DŚ poprzez wsparcie systemowe (administracyj-
no-prawne), transfer technologii efektywnych ener-
getycznie będzie oparty m.in. na współpracy part-
nerskiej z zagranicznymi podmiotami naukowymi, 
samorządowymi i biznesowymi pochodzącymi m.in. 
ze Szwecji i Niemiec

36 (N)
(0,41)

35 (N)
(0,4)

54
(0,49)

44 (N)
(0,44)

25 (N)
(0,37)

* W odniesieniu do tej tezy należy zauważyć, że pewność i niezawodność dostaw energii może być osią-
gnięta m.in. w wyniku wykorzystania zaawansowanych systemów ICT (Smart Grids).

Legenda: E – elektroenergetyka, G – gaz, C – ciepło, MI – teza istotna, ale mniej istotna ze względu na 
ocenę wagową; ŚI – teza więcej niż średnioistotna; N – teza nieistotna. W nawiasach podano wartość istotności 
tez obliczoną na podstawie oceny wagowej.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań.

cd. tab. 2
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elektrycznej ze źródeł rozproszonych głównie helioenergetyki oraz technologie 
magazynowania energii z OŹE i jej dystrybucji. Warto podkreślić, że w ostatnich 
badaniach japońskiego foresightu technologicznego zostały one również uzna-
ne za istotne35. Kolejnymi wyszczególnionymi technologiami były wytwarza-
nie energii i ciepła z biomasy (teza 2.1) oraz zmiany organizacyjno-strukturalne 
polegające na organizacji lokalnych rynków biomasy i rozwoju lokalnych sieci 
współpracy w tym zakresie.

Tezy wskazane przez tę grupę ekspertów charakteryzują się dużą realnością ich im-
plementacji w regionie ze względu na zidentyfikowane problemy i wyzwania (np. dot. 
gospodarki odpadami) oraz zasoby naturalne (teren dolnośląski jest w przeważającej 
części rolniczy). Zaproponowane rozwiązania nie wymagają również stosunkowo du-
żych nakładów inwestycyjnych. Przy odpowiednio zaprojektowanym systemie wspar-
cia, możliwe jest ich wdrożenie nawet na poziomie regionu i może ono dotyczyć np. 
zmiany świadomości użytkowników energii i ich zachowań. Zaproponowane przez 
ekspertów rozwiązania36 były spójne ze wskazanymi przez ekspertów barierami reali-
zacji danej tezy i czynnikami negatywnie wpływającymi na realizację danej tezy. Dla 
każdej tezy można wskazać, który z czynników negatywnych jest najistotniejszy. Naj-
częściej wybieranymi czynnikami negatywnymi były wysokie koszty realizacji tezy, 
obowiązujące regulacje prawne, interesy grupowe. Największy procent ekspertów 
wskazało „wysokie koszty realizacji tezy” dla tez: 2.1, 2.3, 9.1, 9.4, 13.1, 13.9, 15.5. 
„Obowiązujące regulacje prawne” są najważniejszym negatywnym czynnikiem dla 
tez: 2.3, 13.3, 15.6. „Interesy grupowe” wskazali eksperci dla tez: 15.8 i 15.1. A „brak 
akceptacji społecznej” wybrano jako czynnik negatywny dla tezy: 15.1.

Najważniejszymi barierami w realizacji referencyjnych tez dla OŹE zdaniem 
ekspertów były głównie wysokie koszty realizacji, dotyczyło to tez: 9.4, 13.9. 
W niektórych tezach wybierano inne czynniki kosztowe jako największe bariery 
realizacji tezy, np.: „wysokie koszty eksploatacji” (tezy: 15.8), czy też „wysokie 
koszty zakupu lub wdrożenia” (teza 9.1). Ponadto w niektórych tezach wskazy-
wano jako barierę „brak akceptacji społecznej i stereotypy” (tezy: 13.3, 15.5), czy 
„brak edukacji ekologicznej społeczeństwa” (teza 15.1). 

Podobne analizy wyników badań można przeprowadzić dla każdego z pod-
sektorów. Jednak ze względu na ograniczoność artykułu pozostałe podsektory 
zostaną opisane krócej. 

Podsektory ciepła i elektroenergetyki są w pewnym stopniu powiązane 
z OŹE, głównie przez te same technologie wytwarzania. Szczególnie dotyczy to 
podsektora ciepła, ponieważ ma on zasięg lokalny i głównie bazuje na zasobach 
lokalnych. Referencyjne tezy dla podsektora ciepła w większości pokrywają się 

 35 NISTEP Report, 2010.
 36 Większość tez z grupy 15 należy traktować jako propozycje rozwiązań wspierających 
wdrażanie tez technologicznych.
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z wyborem ekspertów z OŹE. Znowu na pierwszych miejscach, ze względu na 
istotność realizacji tezy dla DŚ, uplasowały się tezy grupy 13 i 15. Jednak eksper-
ci z dziedziny ciepła bardziej niż z OŹE zwrócili uwagę na istotność tezy 15.2 do-
tyczącej systemów monitoringu. Na podstawie ekspertyz i dyskusji panelowych 
widać ścisły związek działań dotyczących sprawnego przepływu informacji, mo-
nitoringu i jakości kadr dla rozwoju lokalnych rynków ciepła. Podobną istotność 
odnotowała teza 2.1. Eksperci z tej grupy zwrócili również uwagę na istotność 
technologii tri- i poligeneracji37. Nie zostały one ujęte w tabeli 2, ponieważ tezy 
te, na podstawie rozrzutu odpowiedzi i oceny wagowej można uznać za więcej niż 
średnio istotne. Jednak w korespondencji z uzyskanymi wynikami prognoz należy 
wziąć te tezy pod uwagę przy programowaniu rozwoju tego sektora. Odpowiedzi 
ekspertów z podsektora ciepła potwierdzają występowanie istotnego zagrożenia 
dla podmiotów tego podsektora, którym jest spadek zapotrzebowania na ciepło. 
Problem ten nie został zidentyfikowany przez ekspertów podsektora elektroener-
getycznego. Tym samym tezy 1.13 i 1.14 nie zostały wskazane przez „elektro-
energetyków” za istotne. 

Najistotniejszą tezą dla podsektora elektroenergetycznego jest teza 1.15, doty-
cząca zagospodarowania złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy. Ze względu 
na możliwość przesyłania energii elektrycznej na duże odległości elektroenerge-
tyka ma charakter bardziej krajowy niż regionalny, ale współczesne rozwiązania 
techniczne w zakresie wytwarzania energii elektrycznej pozwalają na rozwój roz-
proszonych źródeł energii elektrycznej, a one mają już zazwyczaj zasięg tylko 
regionalny. Eksperci z elektroenergetyki wskazali tezy związane z technologiami 
rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej za istotne lub mające więcej niż 
średnie znaczenie dla DŚ. Znalazły się tutaj tezy 9.1, 9.4 oraz teza 5.138 dotycząca 
wzrostu znaczenia energetyki wodnej.

Podobnie jak w pozostałych podsektorach tezy grupy 13 i 15 zostały wskaza-
ne jako mające istotne znaczenie dla regionu. Ponadto eksperci z elektroenergety-
ki przypisali więcej niż średnie znaczenie tezie 14.439, czyli dotyczącej produkcji 
syntetycznych paliw.

Dla ekspertów z podsektora gazu, który ma charakter ogólnokrajowy, najważ-
niejszymi tezami były te z grup 13 i 15.

 37 Chodzi tutaj o dwie tezy: 
− tezę 1.13: Powszechnie będą stosowane technologie trigeneracji na Dolnym Śląsku.
− tezę 1.14: Na Dolnym Śląsku zostaną wprowadzone technologie poligeneracji […].
 38 Teza ta nie została wymieniona w tab. 2 z analogicznych powodów, jak tezy 1.13 i 1.14.
 39 Uwaga jak wyżej.
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4. Zalecenia i rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonej charakterystyki badań foresightowych i ich 
etapów oraz zakresu tych badań można zauważyć, że w celu ich większej przy-
datności powinny one mieć charakter ciągły. Dzieje się tak w przypadku realizo-
wanego co dwa lata foresightu technologicznego przez NISTEP. Podstawowym 
zagrożeniem dla badań dofinansowywanych ze środków publicznych, w tym 
unijnych jest ich niesystematyczność, a nawet jednorazowość. W takiej sytuacji 
nie zachodzi modyfikacja wyników z wcześniejszych badań, a ich wyniki stają 
się „przestarzałe”, nie odpowiadają zmiennemu otoczeniu i nie uwzględniają no-
wych odkryć naukowych. Zbudowana na ich podstawie strategia lub określone 
cele i działania są modyfikowane, ale nie w sposób ciągły, co może powodować 
niekonsekwencję wytyczonych celów i brak spójności działania. Ponadto, jeżeli 
nie są one weryfikowane poprzez przynajmniej częściowe powtórzenie badań po 
jakimś czasie, to stają się mało elastyczne. Należy jednak mieć ciągle na uwadze 
wytyczony cel, ponieważ ciągła zmiana celów krótkoterminowych nie sprzyja 
osiągnięciu celu w dłuższej perspektywie.

Prognozy bazujące na stochastycznych modelach są obarczone dużą niepew-
nością w długim okresie. Pracownicy merytoryczni wykorzystujący w swoich 
pracach prognostycznych modele stochastyczne wskazali, że prognozowane wiel-
kości są realne w perspektywie 5 lat. Fakt ten wskazuje, że badania foresightowe, 
przy takiej jakości i ilości danych historycznych, jakimi dysponujemy obecnie 
w sektorze energetycznym, należałoby weryfikować przynajmniej co 5 lat, aby 
zachować ich wiarygodność i użyteczność. 

Dolny Śląsk jest regionem znaczącym w energetyce krajowej (duża elektrow-
nia węglowa, rozbudowane miejskie sieci ciepłownicze i gazowe, kompetentne 
zaplecze naukowe itd.). W województwie zachodzą przemiany restrukturyzacyjne 
związane z unowocześnianiem technologii, ochroną środowiska i przekształcenia-
mi własnościowymi. Zastosowanie metody Delphi wspomaganej metodą SWOT 
i analizą wyzwań umożliwiło włączenie się w pracę nad strategią energetyczną 
szerokiemu kręgowi fachowców: naukowców, biznesmenów i przedstawicieli sa-
morządów oraz organizacji pozarządowych.

Zastosowanie różnych metod badawczych w zadaniu 2, 3 i 4 pozwoliło na 
wykorzystaniu „mix-u foresightowych metod badawczych”, który umożliwił 
bardziej kompleksowe spojrzenie na wyniki badań, tj. w ujęciu ilościowym i ja-
kościowym. Ponadto, szczególnie w ekspertyzach i na dyskusjach panelowych 
proponowano bardziej kreatywne rozwiązania pewnych problemów, np. bezpie-
czeństwa energetycznego na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego, 
a z drugiej strony bazujących na danych historycznych oraz wiedzy ukrytej (tacit 
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knowladge) i doświadczeniu specjalistów wskazano realne rozwiązania dla regio-
nu, ze względu na posiadane zasoby.

Rozwój wskazanych przez ekspertów technologii referencyjnych zarówno 
w ujęciu globalnym, jak i w rozbiciu na badane podsektory, a dokładnie ich wdro-
żenie, leży w kręgu decyzji pojedynczych podmiotów i społeczności lokalnych. 
Prawie wszystkie z wybranych technologii (z wyjątkiem tezy dot. zagospodaro-
wania złóż węgla brunatnego) nie są związane z decyzjami administracyjnymi 
rządu. Nie wskazano np. energetyki jądrowej jako najistotniejszej, pomimo że 
była ona jedną z kluczowych technologii wybieraną ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego. Uzyskane wyniki (tab.1) wskazują konieczność 
analizy na poziomie poszczególnych podsektorów, a nie tylko dla danych zagrego-
wanych. Atomizacja interpretacji uzyskanych wyników umożliwia uwzględnienie 
specyfiki poszczególnych podsektorów oraz ich zagrożeń. Dobrym przykładem 
wydaje się podsektor ciepła. Opracowana strategia, oprócz ujęcia ogólnego, po-
winna wskazać cele i działania w poszczególnych podsektorach, a szczególnie 
w tych które mają charakter regionalny (ciepła i OŹE).
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The method, the research scope and its results in the research 
‘Energy Development Strategy of Lower Silesia  

by Using the Foresight Methods’ project

Summary. The article briefly presents the sources, types and scope of foresight methods. It 
shows that the foresight methods could be useful in strategic planning process. The article is based 
on the experience gained during the realisation of the project entitled ‘Energy Development Strategy 
in Lower Silesia by using the Foresight Methods.’ On the basis of this project the advantages and 
disadvantages of the used foresight methods are described. It formulates a proposal to recommend 
and combine different research methods to improve their creativity or reality. The foresight methods 
used in the project are presented in accordance with R. Popper’s typology. The article presents the 
tasks and actions realised in the project in the stages of foresight research as shown in the literature. 
The procedure of project’s research is shortly characterised. Finally, the paper discusses some cho-
sen results of foresight research conducted using Delphi method in the presented project. Reference 
theses for Lower Silesia are also described.

Key words: Quantitative method, qualitative method, semi-quantitative method, Delphi meth-
od, forecast, technological foresight, regional foresight, sector foresight, strategy
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Foresight Wielkopolska – unikatowy proces 
o społecznym charakterze

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań projektów foresightu w polskich regio-
nach oraz, na tle tych badań, zaprezentowano projekt foresightu zainicjowany przez władze Wielko-
polski. Przegląd projektów (na poziomie regionalnym) pod kątem obszarów badawczych pozwolił 
na stwierdzenie stosunkowo rzadkiego poświęcania uwagi społeczeństwu – podejmując tym samym 
odpowiednie badania w tych obszarach. Jednocześnie w pracy zwrócono uwagę na wykorzystaną 
metodykę w projekcie foresightu wielkopolskiego, jak również wyczerpująco scharakteryzowano po-
dejmowane dotychczas, jak również planowane w najbliższej przyszłości, działania wdrożeniowe. 

Słowa kluczowe: foresight, region, społeczeństwo, obszary badawcze, Wielkopolska

Wstęp

Ostatnie kilkanaście lat to okres dynamicznego rozwoju projektów foresightu 
w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej i na świecie. Ich realizacja podyk-
towana była często koniecznością poszukiwania mechanizmów przygotowywania 
się do przyszłych, potencjalnych zdarzeń. Dodatkowo autorzy lub inicjatorzy tych 
przedsięwzięć podejmowali wyzwanie kształtowania przyszłości poprzez bieżące 
decyzje oparte na właściwych informacjach pochodzących z analiz foresighto-
wych. Zakres merytoryczny projektów o charakterze branżowym jest najczęściej 
zdeterminowany przez reprezentację danej branży lub przemysłu. Natomiast nie-
co inaczej sytuacja wygląda w przypadku projektów regionalnych, gdzie obszary 
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badawcze mogą być wybierane z większą elastycznością. Z tego też powodu war-
te poznania było określenie tej różnorodności i wskazanie szczególnego charakte-
ru projektu pn. „Foresight Wielkopolska” w kontekście wyniku tej analizy. 

Celem opracowania była identyfikacja projektów foresightu realizowanych 
na poziomie regionów oraz analiza różnorodności obszarów badawczych tych 
projektów w kontekście zrealizowanego w latach 2009-2012 projektu foresightu 
regionalnego „Foresight Wielkopolska”. W opracowaniu wskazano na pomija-
nie w projektach foresightu w regionach problematyki społecznej (traktowanej 
głównie jako aspekt badań, ale nie jako obszar wiodący analiz), a także wskazano 
na bardzo aktywne działania wdrożeniowe wypracowanych wspólnie z innymi 
interesariuszami z Wielkopolski wyników. 

Struktura tematyczna projektów foresightu w Polsce 

Przedsięwzięcia foresightu na świecie i w Polsce rozwijały się na poziomie 
narodowym i regionalnym. Dynamiczny rozwój w Europie – w szczególności 
w krajach Unii Europejskiej – powodował intensywne rozprzestrzenianie się do-
świadczeń krajów propagujących tego typu podejście, tj. Wielkiej Brytanii, Fran-
cji czy Niemiec. Lata 90. XX w. to początki projektów i programów foresightu. 
Przy czym nazwa programów zastrzeżona była głównie dla inicjatyw ogólnona-
rodowych – organizowanych przez poszczególne ministerstwa lub agendy rządo-
we odpowiedzialne za rozwój badań i nauki. Natomiast termin „projekt” częściej 
stosowany był w odniesieniu do działań branżowych i regionalnych. W przypad-
ku projektów branżowych z reguły inicjowane były one przez izby lub stowa-
rzyszenia poszczególnych branż, podczas gdy projekty regionalne przez władze 
regionów lub współpracujące z nimi uczelnie wyższe. Polskie projekty foresightu 
finansowane były w zdecydowanej większości ze środków Unii Europejskiej, któ-
re częściowo były współfinansowane także przez polski rząd. Należy tu również 
dodać, że niemal wszystkie polskie projekty branżowe i regionalne były finanso-
wane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno-
ści Przedsiębiorstw (pierwsze osiemnaście projektów), Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(PO KL). Przy czym z PO KL finansowanych było jedynie dwa projekty spośród 
zidentyfikowanych w literaturze fachowej i materiałach ogólnie dostępnych. Jed-
nym z nich był projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w latach 2009-2012. 

Studiując dostępne materiały z poszczególnych projektów, listy rankingowe in-
stytucji finansujących projekty foresightu oraz istniejących opracowań naukowych, 
można zidentyfikować trzynaście projektów na poziomie regionu. Zakwalifikowanie 
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jednoznaczne do projektów „na poziomie regionu” lub „w regionie” jest wyjątkowo 
trudne, ponieważ niektóre projekty mają charakter zarówno branżowy, jak również 
przypisane są do regionów. Ostatecznie do dalszych badań przyjęto dwa kryteria 
klasyfikujące przynależność do grupy tego typu projektów. Po pierwsze projekty te 
mają w swoim tytule nazwę regionu lub, po drugie, w opisie projektu jego rezultaty 
są skierowane bezpośrednio lub pośrednio do danego regionu. Celowo wśród wy-
mienionych poniżej projektów nie zakwalifikowano projektu Foresight Wielkopol-
ska, ponieważ jest on przedmiotem analiz w dalszej części opracowania. 

Lista przedstawia przyjęte do analiz projekty1:
 1. Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. 
 2. LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (woj. łódzkie).
 3. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa 

dolnośląskiego do 2020 r.
 4. Monitorowanie i prognozowanie (foresight) priorytetowych, innowacyj-

nych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.
 5. Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020.
 6. Pomorze 2020 Scenariusze rozwoju i kluczowe technologie.
 7. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa 

podkarpackiego.
 8. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa 

śląskiego.
 9. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa 

świętokrzyskiego.
10. Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju – Foresi-

ght Regionalny do 2020 r.
11. Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020”. Regionalna strate-

gia rozwoju nanotechnologii.
12. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górno-

śląskim Obszarze Metropolitalnym.
13. Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresighto-

wymi.
W wyniku badań materiałów informacyjnych, jak również raportów końco-

wych powstałych w ramach poszczególnych projektów zidentyfikowano obszary 
badawcze wszystkich wyżej wymienionych projektów. Celem tej identyfikacji było 
z jednej strony określenie, jakie obszary są przedmiotem badań w kilku projektach, 
z drugiej strony, w jakim stopniu są one powiązane z tematami dotyczącymi społe-
czeństwa i ludności. Drugi wymiar był bezpośrednio powiązany z poszukiwaniem 

 1 Źródło: J. Nazarko i in. Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, 
Politechnika Białostocka, Białystok 2010; K. Borodako, Projekty foresightu regionalnego w Polsce. 
Diagnoza stanu. Konferencja Spójności MNiSW, Warszawa 2007.
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podobieństwa tychże projektów (a dokładniej ich obszarów badań) do analizowa-
nego przedsięwzięcia przeprowadzonego w Wielkopolsce. Studia literatury powsta-
łej w oparciu o powyższe projekty, jak również strony internetowe tych projek-
tów pozwoliły na zgromadzenie potrzebnych informacji. Kolejnym krokiem było 
uszeregowanie obszarów badawczych w porządku alfabetycznym i wskazanie na 
powtarzające się obszary, jak i wskazania tych, które dotyczą społeczeństwa. Wśród 
powtarzających się przynajmniej dwa razy były następujące obszary: biotechnolo-
gia, energetyka, nowe materiały, transport, wzrost gospodarczy oraz zasoby natu-
ralne. Pewne podobieństwo występowało w przypadku aspektów zrównoważonego 
rozwoju (określone w jednym z projektów jako zrównoważona energetyka) oraz  
technologii informacyjnych (zapisane w rozszerzonej wersji w jednym z projektów 
jako technologie informacyjne i telekomunikacyjne: 

 – Agroturystyka
 – Biotechnologia 
 – Biotechnologia 
 – Biotechnologie 
 – Budownictwo
 – Działalność komunalna, społeczna 

i indywidualna
 – Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości
 – Edukacja i wiedza
 – Ekologia
 – Energetyka
 – Energetyka
 – Energia i efektywność energetyczna
 – Górnictwo
 – Handel hurtowy i detaliczny
 – Infrastruktura (w tym transport)
 – Infrastruktura
 – Inżynierie medyczne 
 – Komunikacja w przestrzeni
 – Materiały budowlane i budownictwo
 – Modele rozwoju
 – Nanotechnologie
 – Naprawa pojazdów
 – Nowe materiały
 – Nowe materiały 
 – Ochrona środowiska 
 – Ochrony środowiska i energetyki 
 – Parki przemysłowe
 – Potencjał innowacyjny 
 – Poziom życia społeczeństwa 
 – Produkcja i przetwarzanie materiałów 
 – Przemysł chemiczny 

 – Przemysł rolno-spożywczy
 – Przetwórstwo przemysłowe 
 – Rehabilitacja
 – Rekreacja 
 – Specjalizacje
 – System osadniczy
 – Technologia informacyjna i telekomunikacyjna
 – Technologie budownictwa
 – Technologie horyzontalne 
 – Technologie informacyjne
 – Technologie infrastruktury 
 – Technologie na rzecz ochrony środowiska
 – Technologie produkcji i przetwórstwa żywności 
 – Technologie przemysłu chemicznego 
 – Technologie przemysłu farmaceutycznego 
 – Technologie przemysłu lotniczego i maszynowego
 – Teleinformatyka
 – Transport i gospodarka magazynowa
 – Transport i infrastruktura transportowa
 – Transport 
 – Turystyka 
 – Wartości i style życia
 – Wynalazki przyszłości 
 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę
 – Wzornictwo
 – Wzrost gospodarczy 
 – Wzrost gospodarczy
 – Zasoby naturalne 
 – Zasoby naturalne 
 – Zdrowie
 – Zrównoważona energetyka
 – Zrównoważony rozwój
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Podsumowując badanie zakresów merytorycznych poszczególnych projek-
tów na poziomie regionalnym w Polsce, można powiedzieć, że tylko jeden ob-
szar dotyczył społeczeństwa, mianowicie „Wartości i style życia” (zaznaczony 
wytłuszczoną czcionką). Pobieżna analiza obszarów wstępnie sugerowała drugi 
obszar o charakterze społecznym – a był nim obszar „Edukacja i wiedza”, jednak 
po wnikliwej analizie zapisów szczegółowych charakteryzujących dany obszar 
nacisk położony był w nim bardziej na sferę edukacji i związanej z nią wiedzy – 
niż na samo społeczeństwo. 

Fundamentalne założenie przyjętych obszarów badawczych

Zanim zostaną przedstawione podstawowe założenia przyjętych w projekcie 
„Foresight Wielkopolska” obszarów badawczych, warto podać w tym miejscu 
definicję foresightu. Była ona punktem wyjścia do przygotowania całego przed-
sięwzięcia i stanowiła odniesienie w trakcie całego projektu. Foresight był rozu-
miany jako ciągły, odnawialny proces kreowany przez oraz dla partnerów, którzy 
dzieląc się swoją szeroką wiedzą, działają w sieciach, antycypując zmiany, przed 
jakimi może stanąć region w średniej lub długiej perspektywie. Pożądana i za-
kładana szeroka partycypacja interesariuszy mających wpływ na rozwój regionu 
oraz budowana baza instytucjonalna mają pozwolić jednocześnie na implemen-
tację wyników tego procesu i prowadzić do wzrostu poczucia odpowiedzialności 
wszystkich interesariuszy regionu za jego przyszłość. 

W 2009 r. powołano zespół ekspercki do przygotowania obszarów badaw-
czych projektu foresightowego. Prace tego zespołu pozwoliły w pierwszej ko-
lejności określić szerszy zakres potencjalnych obszarów, a następnie po przepro-
wadzeniu konsultacji wśród zainteresowanych tematem partnerów regionalnych 
oraz prac warsztatowych wybrano pięć obszarów badawczych. Wybór podykto-
wany był przyjętym kryterium związanym z budowaniem korzystnych uwarunko-
wań dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Wielkopolski. 
W myśl tego założenia uznano, że u podstaw każdego działania planowanego lub 
realizowanego w Wielkopolsce jest człowiek – jego postawa, poziom wiedzy, do-
świadczenia zawodowe i życiowe, poczucie tożsamości regionalnej, ale również 
postrzeganie przywództwa i stosunek do nowych ludzi i rzeczy (w tym technolo-
gii) – por. rysunek. 

Z drugiej strony odbiorcami ostatecznymi wszystkich zmian w regionie (za-
równo zmian gospodarczych, jak również technologicznych i innych) jest społe-
czeństwo. Dlatego też należy określić mechanizmy, jakie obecnie kierują miesz-
kańcami regionu i jakie mogą wystąpić w najbliższych kilkunastu latach (przyjęta 
perspektywa obejmowała 2030 r.) z punktu widzenia postrzegania tych zmian 



Krzysztof Borodako56

i możliwości ich akceptacji lub odrzucenia (np. nowych technologii, nowych 
przybyszów z zagranicy do pracy, nowych form współpracy między administracją 
publiczną a przedsiębiorcami i obywatelami).

W związku z powyższym zespół ekspercki zdecydował o wyborze następują-
cych obszarów badawczych związanych ze społeczeństwem2: Kapitał społeczny, 
Tożsamość regionalna, Postawa wobec „nowych” i „nowego”, Przywództwo 
regionalne, Konkurencyjna współpraca (współpraca z konkurencją w regio-
nie). Powyższe obszary badawcze są szerzej opisane w literaturze, a także w ra-
porcie z realizacji etapu poświęconego studiom literaturowym3.

 2 K. Borodako, R. Cichocki, A. Rogut, Obszary badań foresightu rekomendowane do reali-
zacji w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego, UMWW, 
Poznań, 2009.
 3 CBS Ultex Ankieter Sp. z o.o. i Pentor Research International, Foresight Wielkopolska – Etap 
uruchomienia i diagnozy stanu, UMWW, Poznań 2010, http://iw.org.pl/pl/biblioteka [12.10.2012]; 
por. m.in. I. Borowik, K. Leszczyńska, Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Nomos, Kra-
ków 2007; Z. Rykiel, Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2010; C.Trutkowski, S.Mendes, Kapitał społeczny w małych miastach, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, S. Yami, S. Castaldo, G. Dagnino, Coopeti-
tion: Winning Strategies for the 21st Century, Edward Elgar Publishing, Northampton 2010.

Inne różnorodne 
obszary badawcze…

Społeczeństwo

Infrastruktura

Nanotechnologie

Technologie
 informacyjneNowe materiały 

Budownictwo

CZŁOWIEK 

Biotechnologia 

Transport Energetyka

Rys. Podstawowe założenie tworzenia obszarów badawczych w projekcie 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Metodyka i harmonogram projektu

W ramach przyjętych obszarów badawczych oraz ustalonych metod przyjęty 
został cel główny projektu. Według niego celem projektu było przygotowanie, 
w oparciu o uzyskaną wiedzę scenariuszy przyszłych zachowań i mechanizmów 
społecznych determinujących dynamiczny rozwój województwa w perspekty-
wie 2030 r. w ujęciu społecznym, gospodarczym i technologicznym. W ramach 
prac przygotowawczych określone zostały także następujące cele szczegółowe: 

1. Wyznaczenie kierunków ewolucji kapitału społecznego Wielkopolski wa-
runkujących głęboką i szybką transformację struktur i sił napędowych procesów 
rozwojowych w regionie.

2. Określenie modeli kształtowania strategicznych, kulturowych i funkcjonal-
nych komponentów tożsamości regionalnej Wielkopolski, ich wzajemnych zależ-
ności i ich wpływu na kierunki przyszłego rozwoju województwa.

3. Wskazanie obszarów konkurencji i współpracy w obrębie regionu i w płasz-
czyźnie ponadregionalnej w perspektywie ich znaczenia dla trajektorii rozwojo-
wych regionu.

4. Analiza procesu budowy regionalnych i lokalnych elit (przywództwo) jako 
warunku konsolidacji (materialnych, społecznych, kulturowych, instytucjonal-
nych) zasobów terytorium wokół kierunków transformacji regionu.

5. Poznanie potencjału otwarcia mieszkańców Wielkopolski wobec „nowych” 
i „nowego”, jako kluczowego czynnika innowacyjności.

6. Włączenie do procesu wszystkich kluczowych partnerów regionalnych, 
w szczególności osoby cieszące się dużym zaufaniem społecznym.

7. Połączenie opinii i komentarzy wielu środowisk regionalnych: gospodar-
czych, społecznych, naukowych, technologicznych, finansowych, artystycznych 
oraz organizacji pozarządowych dla identyfikacji wyzwań, przed jakimi stoi re-
gion.

8. Dostarczenie partnerom regionalnym platformy komunikacji i debaty spo-
łecznej, na bazie której będzie rozwijany regionalny system innowacji.

Przyjęte w projekcie cele w pewnym zakresie determinowały dobór metod, 
jak również harmonogram całego przedsięwzięcia. I tak projekt zaplanowano na 
okres trzech lat, przy czym dwa pierwsze miały być głównie badawcze, natomiast 
trzeci rok był planowany jako okres wdrożeniowy. Przyjęta metodyka badań obej-
mowała następujące metody: 

– studia literaturowe, 
– analiza stanu społeczno-gospodarczego Wielkopolski (dane wtórne i pier-

wotne), 
– badania ankietowe (jako element analiz stanu regionu), 
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– badania delfickie, 
– analiza STEEP, 
– krzyżowa analiza wpływów,
– budowa scenariuszy. 
Poszczególne metody były realizowane w latach 2010-2011. Warto podkre-

ślić, że początki projektu sięgają 2008 r., kiedy przygotowano wstępną metodykę 
procesu foresightu i następnie w 2009 r. przygotowano zalecane obszary badaw-
cze i założenia organizacyjne projektu. Przygotowanie analizy stanu społeczno-
-gospodarczego Wielkopolski w kontekście celów i pól foresightu odbywało się 
w 2010 r. i miało wyłącznie charakter badań na postawie danych zastanych i wska-
zania braków informacji, które miały zostać uzupełnione w następnym etapie (na-
stępnym roku – 2011) przy wykorzystaniu badań ankietowych. W 2011 r. przepro-
wadzono również badania delfickie, analizę STEEP, krzyżową analizę wpływów, 
opracowanie scenariuszy pól badawczych (pięć obszarów razy trzy scenariusze) 
oraz scenariuszy zintegrowanych (trzy końcowe scenariusze dla Wielkopolski). 
Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań pozwoliły władzom regionu przy-
gotować założenia do inicjatyw wdrożeniowych na poziomie regionu. 

Wdrożenie projektu

Wdrożenie projektu „Foresightu Wielkopolska” 2030 można rozpatrywać 
w sześciu obszarach. Pierwszy i drugi dotyczy wykorzystywania wyników bez-
pośrednio lub pośrednio (przez adaptowanie części wyników lub bazowanie na 
nich w tworzeniu nowych koncepcji rozwojowych) w procesie przygotowywa-
nia aktualizacji dwóch kluczowych dokumentów strategicznych województwa, 
tj. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (w trak-
cie trwania projektu foresightu – wyników częściowych) oraz Strategii Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego. Powstałe w trakcie procesu foresightu czynniki, 
trendy oraz bariery, jak również wypracowane przez ekspertów scenariusze były 
wykorzystywane przez zespoły przygotowujące powyższe dokumenty.

Drugą grupą aspektów wdrożeniowych wyników foresightu w kierunku 
wspierania rozwoju województwa w celu zdążania do realizacji pierwszego sce-
nariusza (najbardziej optymistycznego) były kolejne obszary – trzeci i czwarty. 

Pierwszym z nich były inicjatywy lokalne skierowane do szkół podstawo-
wych z Wielkopolski polegające na przygotowaniu przez uczniów prac plastycz-
nych w ramach konkursu „Moja Miejscowość w Roku 2030”. Konkurs ten był 
skierowany do szkół podstawowych, działających w miejscowościach poniżej 
10 tysięcy mieszkańców. Zadaniem dzieci było zilustrowanie w technice kola-
żu odległej dla nich rzeczywistości, która będzie interpretacją czterech tematów: 
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przestrzeń (ulice, domy, ogrody, komunikacja itp.), praca (zawody, miejsca pracy, 
narzędzia, maszyny itp.), zabawa (miejsca wypoczynku, zabawki, place zabaw, 
rozrywki), ludzie (mieszkańcy, inne narodowości, młodzi, starzy, relacje między 
nimi). Przyjęte w konkursie cele wpisywały się w obszary badawcze foresightu, 
jednocześnie zachęcały do spojrzenia na otaczający świat w perspektywie kilku-
nastu lat. Jednym z celów było pobudzenie kreatywności i wyobraźni młodych 
Wielkopolan oraz poczucia ich tożsamości z miejscem i środowiskiem, w którym 
żyją, przez zaprezentowanie ich wyobrażeń i wizji swojej miejscowości w roku 
2030. Drugim celem wprost odnoszącym się do realizowanego projektu foresi-
ghtu było zapoznanie dzieci z przyszłością Wielkopolski w kontekście realizacji 
scenariuszy projektu „Foresight dla Wielkopolski”, dostosowując ten proces do 
dziecięcych możliwości percepcyjnych. Celem o charakterze horyzontalnym było 
wdrożenie do realizacji idei wspólnego działania dzieci przy tworzeniu pracy, któ-
ra buduje więzi, a także uczy pracy zespołowej z rówieśnikami. 

Czwartym obszarem działań wdrożeniowych na poziomie lokalnym było zak-
tywizowanie młodzieży z liceów i techników działających w Wielkopolsce. Za-
chęcenie ich do czynnego włączenia się w proces implementacji foresightu opie-
rał się na organizacji konkursu dla uczniów wcześniej wspomnianych szkół. Tytuł 
tego konkursu brzmiał „Wielkopolska Moja Marka: Rok 2030”. Z uwagi na inną 
grupę docelową zamierzenia tego przedsięwzięcia różniły się od wcześniejszych. 
Wśród celów tego konkursu można wymienić: zainteresowanie młodzieży szkol-
nej społeczną, kulturową, technologiczną i ekologiczną przyszłością Wielkopolski 
w kontekście tematów oraz zadań wynikających z badań przeprowadzonych w ra-
mach projektu „Foresight Regionalny dla Wielkopolski”; pobudzenie twórczej 
wyobraźni i myślenia w kategoriach innowacyjności; pobudzenie u uczestników 
wyobraźni dotyczącej rozwoju ich miasta i regionu w perspektywie 18 lat: tego, 
co powinno być największym atutem Wielkopolski (lub pojedynczego miasta 
w regionie) w roku 2030 oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i wielo-
aspektowego postrzegania zagadnień, jak również aktywizowanie pracy nauczy-
cieli z uczniami. Efekty końcowe w formie przygotowanych przez uczniów prac 
w obu konkursach były przedmiotem wystaw zorganizowanych w ramach Świa-
towych Dni Innowacji –w październiku w Poznaniu. 

Obszarem piątym działań wdrożeniowych były prace prowadzone przez wła-
dze województwa zmierzające do wykorzystania i zaadoptowania wyników fore-
sightu do opracowania założeń tworzenia tzw. Marki Wielkopolski. Jej idea i samo 
wdrożenie było przedmiotem działań w drugiej połowie 2012 r.; przygotowanie 
i uruchomienie tej inicjatywy wspierającej z jednej strony wzrost innowacyjno-
ści wielkopolskich przedsiębiorstw, z drugiej – promowanie firm, produktów lub 
usług najbardziej przyczyniających się do realizacji pierwszego optymistyczne-
go scenariusza planowane jest na początek 2013 r. Działania w zakresie tworze-
nia Marki Wielkopolski związane są również w powstaniem i funkcjonowaniem 
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Wielkopolskiej Rady 30, która swoją wiedzą, prestiżem wchodzących w jej skład 
osobistości oraz renomą gremium ma z założenia wspierać rozwój Marki Wiel-
kopolski. 

Ważnym z punktu widzenia rozpowszechniania wyników foresightu w Wiel-
kopolsce były także debaty zorganizowane podczas Światowych Dni Innowacji 
(SDI) w Poznaniu we wrześniu i październiku 2012 r. W ramach tego przedsię-
wzięcia (SDI) odbyły się trzy debaty poświęcone następującym tematom:

Innowacyjność 2030: Zrównoważony i kreatywny Poznań? W ramach tej de-
baty poruszano następujące kwestie: w jaki sposób stymulować i wspierać poten-
cjał kreatywny w Wielkopolsce i Poznaniu, gdzie poszukiwać środowisk i osób 
o cechach innowacyjności, jakimi środkami zapewniać zrównoważony społecz-
nie, technologicznie i ekologicznie rozwój oraz jak reklamować region.

Wielkopolanie 2030: Konserwatywni, starzy, biali? Ta debata dotyczyła pro-
blemów związanych z trendami demograficznymi wpływającymi na życie Wiel-
kopolan, znaczenia w przyszłości życia w społeczeństwie zdominowanym przez 
osoby starsze, dalszego pozostawania przez Wielkopolskę i Poznań ostoją postaw 
konserwatywnych oraz czy w przyszłości należy oczekiwać dużego napływu cu-
dzoziemców?

Region 2030: Berlin-Warszawa-Poznań. Jak wyjść z cienia? W debacie posta-
wiono jej uczestnikom kilka pytań przewodnich, na które poszukiwano odpowie-
dzi: Czy Poznań i Wielkopolska mają realne możliwości konkurowania ze stolicą 
Niemiec i stolicą Polski? W jaki sposób można wykorzystać potencjał „sąsiada” 
na rzecz własnego rozwoju? Jak skutecznie promować Poznań i Wielkopolskę, 
jak wyjść z cienia? Czy możliwa jest konkurencyjna współpraca między trzema 
aglomeracjami? Jak przezwyciężać wzajemne uprzedzenia i stereotypy?

Przedstawione działania wdrożeniowe podjęte przez władze regionu z całą 
pewnością świadczą o bardzo dużym znaczeniu zrealizowanego projektu foresightu 
zarówno dla decydentów regionalnych, jak i dla kluczowych partnerów w regionie. 
Działania tego typu podnoszą także wartość samego projektu i zasadność poświęco-
nych na niego do tej pory środków finansowych i zasobów czasu. 

Zakończenie 

W ostatnich dwóch dekadach w Polsce przeprowadzono blisko czterdzieści 
projektów foresightu w różnym zakresie, zasięgu i o różnym czasie trwania. Ich 
specyfika i tematyka w dużej mierze wynikała z potrzeb zainteresowanych intere-
sariuszy, którzy wyrażali chęć włączenia się w przedsięwzięcia. Przeprowadzona 
analiza obszarów badawczych projektów na poziomie regionalnym wskazuje, iż 
jedynie jeden projekt pn. „Foresight Wielkopolska” poświęcony został całkowicie 
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obszarom dotyczącym społeczeństwa. Należy w tym miejscu podkreślić, że 
w trakcie prac merytorycznych badane były w tym projekcie nie tylko aspekty 
społeczne, lecz także ekonomiczne, środowiskowe, polityczne czy technologicz-
ne. Wszystkie one miały w końcowym efekcie odniesienie do przyjętych obsza-
rów o charakterze społecznym. Ten aspekt projektu wyróżniał go spośród wszyst-
kich innych zrealizowanych do tej pory. Drugim aspektem specyfiki tego projektu 
był rozbudowany zestaw działań wdrożeniowych – jak wskazano w pracy władze 
regionalne bardzo aktywnie podjęły trud implementacji wyników. Analiza dostęp-
nych materiałów poświęconych innym projektom nie wskazuje na tak szeroką 
implementację uzyskiwanych wyników w innych regionach. 

Literatura

Borodako K., Cichocki R., Rogut A., Obszary badań foresightu rekomendowane do realizacji 
w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego, UMWW, Po-
znań, 2009.

Borodako K., Projekty foresightu regionalnego w Polsce. Diagnoza stanu. Konferencja Spójności 
MNiSW, Warszawa 2007.

Borowik I., Leszczyńska K., Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Nomos, Kraków 2007.
CBS Ultex Ankieter i Pentor Research International, Foresight Wielkopolska – Etap uruchomienia 

i diagnozy stanu, UMWW, Poznań 2010, http://iw.org.pl/pl/biblioteka [12.10.2012].
Nazarko J i in. Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, Politechnika Bia-

łostocka, Białystok 2010.
Rykiel Z., Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, Rzeszów 2010.
Trutkowski C., Mendes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe SCHO-

LAR, Warszawa 2005.
Yami S., Castaldo S., Dagnino G., Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, Edward 

Elgar Publishing, Northampton 2010.

Foresight Wielkopolska as a unique process with social nature

Summary. The paper presents the results of foresight projects in Polish regions and against 
the background of this study it presents the foresight project initiated by the Wielkopolska’s region 
authority. Review of projects at regional level in terms of research areas allow to conclude that 
relatively little attention is paid to society in taking research in these areas. In the paper attention is 
paid to the methodology used in the Foresight Wielkopolska project as well as fully characterized, 
previously taken and planned for the near future implementation activities.

Key words: foresight, region, society, research areas, Wielkopolska





Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

Nr 3(35)/2013

Mirosława Szewczyk, Agnieszka Tłuczak, Bogdan Ruszczak

Streszczenie. Opracowanie ma na celu przybliżenie sposobu realizacji badania „Projekcja 
inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” w świetle wykorzystania doświadczeń badań 
foresight. Badanie „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” zostało prze-
prowadzone w 2011 r. z wykorzystaniem metody delfickiej (15 ekspertów, dwie rundy). Eksperci 
wskazali jako branże, w których najbardziej prawdopodobne jest powstanie i przetrwanie klastrów 
w województwie opolskim: wytwarzanie energii (w tym ze źródeł odnawialnych), rolnictwo (w tym 
ekologiczne), przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, branżę drzewną, oraz turystykę, zakwate-
rowanie i gastronomię.

Słowa kluczowe: klastry, metoda delficka, projekcja

Wstęp

W latach 2010-2011 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zrealizo-
wany został projekt „Klastry – badania warunków funkcjonowania i możliwości 
rozwoju w województwie opolskim”1. W ramach projektu zrealizowano dziesięć 

 1 Projekt zrealizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki i budżetu państwa (II/PO KL/8.1.2/25/2010). Por. Klastry – badania warunków 
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modułów, a wśród nich badanie „Projekcja inicjatyw klastrowych w wojewódz-
twie opolskim” (moduł dziewiąty), którego celem była identyfikacja potencjal-
nych tendencji rozwojowych inicjatyw klastrowych w województwie opolskim 
do 2025 r. (badanie zostało zrealizowane przez zespół badawczy w składzie: Mi-
rosława Szewczyk, Agnieszka Tłuczak, Bogdan Ruszczak).

Największe znaczenie dla realizacji projektu „Projekcja inicjatyw klastrowych 
w województwie opolskim” miało zastosowanie metody delfickiej (dwie rundy, 
z wykorzystaniem CAWI2). Badanie, przeprowadzone wiosną 2011 r., poprzedziła 
analiza źródeł wtórnych, której celem była m.in. ewidencja czynników mogących 
mieć wpływ na rozwój klastrów w województwie opolskim oraz analiza koncen-
tracji i analiza przesunięć udziałów (wyłonienie w województwie opolskim branż, 
które można traktować jako ważne wewnętrzne potencjały rozwoju klastrów). 

Metoda delficka jest jedną z metod pozwalających na tworzenie długotermi-
nowych wizji przyszłości. Bazuje ona na wynikach niezależnego badania opinii 
wybranych ekspertów. Cechą charakterystyczną badań prowadzonych metodą 
delficką jest ich wieloetapowość. Opinie ekspertów zbierane były w trakcie kilku 
rund. Po zakończeniu każdej z rund dokonuje się analizy wyników. Wyniki anali-
zy pierwszej rundy badania zostają udostępnione ekspertom w trakcie drugiej run-
dy. Dzięki temu, eksperci mają możliwość zrewidowania swych opinii i zbliżenia 
ich do opinii innych ekspertów (osiągnięcie konsensusu). Proces zbierania opinii 
ekspertów powinien być powtarzany do momentu, w którym przestają zachodzić 
istotne zmiany w rozkładzie opinii ekspertów. Jednak z przyczyn praktycznych 
badanie metodą delficką zwykle kończy się po drugiej lub trzeciej rundzie.

Przeprowadzanie badań z wykorzystaniem metody delfickiej jest spotykane 
dość często. Dlatego też zespół badawczy realizujący badanie „Projekcja inicja-
tyw klastrowych w województwie opolskim” skorzystał z doświadczeń innych 
zespołów badawczych realizujących badania z wykorzystaniem metody delfic-
kiej, w tym m.in. badań foresight3. Uwzględnione badania foresight realizowa-
ne były w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane w konkretnych regionach 

funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie opolskim, www.klastry.wszia.opole.pl 
[17.06.2012].
 2 CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) to technika badań, w której pytania kwestio-
nariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane za pośred-
nictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z komputerem pod-
łączonym do Internetu. Por. M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Wprowadzenie, w: Projekcja 
rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydaw-
nictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011, 
s. 13-15; M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Organizacja badania „Projekcja inicjatyw kla-
strowych w województwie opolskim”, w: Projekcja rozwoju…, s. 16-27.
 3 Por. M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Metoda delficka, w: Projekcja rozwoju…, 
s.  28-42; M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak: Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastro-
wych w Polsce, w: Projekcja rozwoju…, s. 43-61; M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Metoda 
delficka w badaniach inicjatyw klastrowych na świecie, w: Projekcja rozwoju…, s. 62-81. 



Wykorzystanie doświadczeń badań foresight dla projekcji rozwoju inicjatyw klastrowych 65

czy krajach (np. foresight technologiczny dla województwa łódzkiego4, foresight 
w drzewnictwie – Polska 20205, Delphi Austria6). Zespół badawczy prześledził 
również wyniki badań foresight poświęconych wyłącznie badaniu klastrów7.

Opracowanie ma na celu przybliżenie sposobu realizacji badania „Projekcja ini-
cjatyw klastrowych w województwie opolskim” w świetle wykorzystania doświad-
czeń badań foresight. Opracowanie jest także formą promocji końcowego raportu 
z badań „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” zawierające-
go wyniki, analizy i rekomendacje opracowane w toku prac badawczych8.

Analiza zagranicznych badań foresight

Raport „Global Foresight Outlook 2007” analizuje ponad 700 badań foresight 
pod kątem metodologii i osiągniętych wyników. W próbie 755 badań foresight 
najczęściej stosowane są następujące metody i techniki badawcze: przegląd lite-
ratury (437), panele eksperckie (397), scenariusze rozwoju (324), warsztaty przy-
szłości (195), „burza mózgów» (157), ekstrapolacja trendu (133), wywiady (127), 
badania ankietowe (121), badania metodą delficką (120), badania kluczowych 

 4 A. Rogut, B. Piasecki, Delphi. LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Gdzie 
jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić kierunki rozwoju technologicznego województwa 
łódzkiego. Przewodnik metodologiczny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi, Łódź, maj 2007, s. 22, www.eedri.pl/pdf/145.pdf [10.09.2012]; A. Rogut, B. Piasecki, Del-
phi. Technologie przyszłości, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 
Łódź, styczeń 2008, s. 9, www.eedri.pl/pdf/105.pdf [10.09.2012].
 5 E. Ratajczak, G. Bidzińska, A. Szostak, W. Cichy, Foresight w drzewnictwie – Polska 2020. 
Obszar badawczy: bioenergia, Instytut Technologii Drewna, Poznań, 2011, s. 11-13, www.itd.poz-
nan.pl/pl/Foresight_Bioenergia.pdf [10.09.2012]; E. Ratajczak, G. Bidzińska, A. Szostak, I. Frąc-
kowiak, Foresight w drzewnictwie – Polska 2020. Obszar badawczy: kompozyty drzewne, Instytut 
Technologii Drewna, Poznań, 2011, s. 77, www.itd.poznan.pl/pl/Foresight_Kompozyty_drzewne.
pdf [10.09.2012].
 6 Badanie Delphi Austria zostało przeprowadzone w latach 1996-1998. Por. G. Aichholzer, Delphi 
Austria: An Example of Tailoring Foresight to the Needs of a Small Country, www.nistep.go.jp/achiev/
ftx/eng/mat077e/html/mat077be.html [17.09.2012]; ITA project, Delphi-Austria (1996-1998), www.
oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2e04.htm [17.09.2012]; ITA project, Cleaner Production and Sustainable 
Development in the Technology-Delphi Austria (1996-1998), www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2d15.htm 
[17.09.2012].
 7 Np. Foresight analysis of the energy cluster in Pirkanmaa region 2010-2020 – Finlandia, 
From a logistic turntable to a sustainable service network – the Dutch horticulture cluster in Europe 
2020 – Holandia. Por. Foresight analysis of the energy cluster in Pirkanmaa region 2010-2020, 
www.tse.fi/EN/research/units/Pages/pirkanmaaenergy.aspx [17.09.2012]; P. Stanovnik, M. Kos, 
Technology Foresight in Slovenia, s. 60-63 www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/
doc/NRRP_2006-2010/tehnolosko_predvidevanje_eng.pdf [05.03.2011].
 8 Por. Klastry – badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie 
opolskim, www.klastry.wszia.opole.pl [17.09.2012]
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technologii (120), analiza Megatrend (110) i analiza SWOT (107). W badaniach 
uwzględniono: EU27+ (485 przypadków i 1835 metod), Europa (61 przypadków 
i 192 metody), Ameryka Północna (109 przypadków i 328 metody), Ameryka 
Łacińska (24 przypadki i 88 metody), Azja (51 przypadki i 80 metod), Afryka 
(10 przypadków i 47 metod), Oceania (15 przypadków i 35 metod). Metoda del-
ficka była stosunkowo częściej wykorzystywana w Azji (35%), Oceanii (20%) 
i EU27+ (17%)9. 

Badanie „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” zo-
stało poprzedzone analizą metod, technik, narzędzi oraz wyników zagranicznych 
badań foresight, m.in. Delphi Austria, Foresight analysis of the energy cluster in 
Pirkanmaa region 2010-2020, From a logistic turntable to a sustainable service 
network – the Dutch horticulture cluster in Europe 2020. Analizowano tezy i py-
tania badawcze, dobór ekspertów, liczbę rund (w przypadku zastosowania metody 
delfickiej), wyniki badania, zalecenia, wpływ badań na programy wsparcia inicja-
tyw klastrowych. 

Szczególnie istotne okazały się raporty z badania Delphi Austria, przeprowa-
dzonego w latach 1996-199810. Badanie opierało się na serii badań pilotażowych, 
panelach ekspertów (ponad 100 ekspertów), a także dwóch równoległych, prze-
prowadzonych na szeroką skalę badaniach z użyciem metody delfickiej (ponad 
1000 respondentów). Wyniki Delphi Austria wywarły znaczny wpływ na rozwój 
nowych programów wsparcia i promocji i działania wspierające proces tworzenia 
klastrów. Foresight technologiczny wskazał na potrzebę wzmocnienia współpracy 
między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami. Zalecania obejmowały 
m.in. działania wspierające rozwój klastrów w kluczowych obszarach na pozio-
mie krajowym i regionalnym, tworzenie nowych instytucji w celu koordynacji 
interdyscyplinarnych badań oraz tworzenie projektów pilotażowych. W związku 
z tym stymulowano rozwój klastrów powstających w ramach inicjatyw oddol-
nych, utworzono centra kompetencji (centra doskonałości, które promują współ-
pracę między przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi przy projektach 
innowacyjnych), wspierano także rozwój klastrów w obiecujących dziedzinach. 
Powstał klaster żywnościowy (na szczeblu krajowym)11 oraz kilka mniejszych 
klastrów (regionalnych), wśród których zalazły się m.in. klastry żywnościowe, 

 9 R. Popper, M. Keenan, I. Miles, M. Butter, G. Sainz de la Fuenta, Global Foresight Outlook 2007, 
EFMN, s. 18-23, www.foresight-network.eu/files/reports/efmn_mapping_2007.pdf [10.09.2012]. 
 10 Por. G. Aichholzer, Delphi Austria: An Example of Tailoring Foresight to the Needs of 
a Small Country, www.nistep.go.jp/achiev/ftx/eng/mat077e/html/mat077be.html; ITA project, Del-
phi-Austria (1996-1998), www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2e04.htm); ITA project, Cleaner Produc-
tion and Sustainable Development in the Technology-Delphi Austria (1996-1998), www.oeaw.ac.at/
ita/ebene4/e2-2d15.htm [17.09.2012].
 11 Foodcluster Upper Austria: www.lebensmittel-cluster.at, Austrian Foodcluster: www.food-
cluster.at/foodcluster/; Foodcluster Southern Austria, www.teigtaschen.at/fagola/start-cluster.html; 
FOODNET Salzburg: www.foodnet.at [17.09.2012].
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klaster motoryzacyjny, klaster drzewny, klaster tworzyw sztucznych, klaster eko-
-energetyczny. Większość ośrodków skoncentrowała działania na obszarach su-
gerowanych przez wyniki badania foresight (np. nowych materiałów, technologii 
drewna, technologiach informacyjnych). Ponadto powstał przynajmniej jeden 
nowy ośrodek badawczy w dziedzinie zaproponowane przez Delphi Austria12. 

Zespół badawczy wykorzystał również raporty badań, takich jak: Foresight 
analysis of the energy cluster in Pirkanmaa region 2010-202013, From a logistic 
turntable to a sustainable service network – the Dutch horticulture cluster in Eu-
rope 202014. 

Analiza badań foresight w Polsce

Badanie „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim” zosta-
ło również poprzedzone analizą metod, technik, narzędzi oraz wyników badań 
foresight przeprowadzonych w Polsce, m.in. badania „Województwo Opolskie 
Regionem Zrównoważonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 2020 r.”. W ra-
mach projektu „Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju 
– Foresight Regionalny do 2020” powołany został panel ekspertów. Efektem ba-
dań foresightowych było wytypowanie kluczowych obszarów rozwoju regionu. 
Wskazane przez ekspertów obszary kluczowe dla rozwoju województwa opol-
skiego to: zasoby naturalne i nowe materiały w przemyśle chemicznym, zaso-
by naturalne i nowe materiały w przemyśle spożywczym i przetwórstwie rolno-
-spożywczym, zasoby naturalne i nowe materiały w budownictwie, infrastruktura 
sektora transportowego, zrównoważona energetyka, rolnictwo, agroturystyka 

 12 Unido Technology Foresight Manual, Technology Foresight in Action, Volume 2, United Na-
tions Industrial Development Organization, Vienna 2005, s. 23-34, http://techforesight.ca/Interna-
tionalForesightReports/UNIDO%20TF%20Manual%202-%20Actions%20.pdf [1.09.2012].
 13 Badanie klastra energetycznego w regionie Pirkanmaa zostało wykonane w 2005 r. Celem 
badania było określenie wielkości, potencjału i potrzeb klastra. Projekt był realizowany z zastoso-
waniem metody delfickiej (trzy rundy, 25 ekspertów). Por. Foresight analysis of the energy clus-
ter in Pirkanmaa region 2010-2020, www.tse.fi/EN/research/units/Pages/pirkanmaaenergy.aspx 
[17.09.2012]. 
 14 Holenderskie ogrodnictwo (460 tys. zatrudnionych) zajmuje ważną pozycję w światowej 
uprawie i dystrybucji roślin ozdobnych, cebulek, drzew i krzewów oraz żywności. Holenderski 
klaster ogrodniczy został utworzony dzięki współpracy przedstawicieli ogrodnictwa oraz ośrodków 
badawczych. W 2007 r. stworzono dwa instrumenty, które mogą być pomocne w tworzeniu inno-
wacji w sektorze ogrodniczym (talony na transfer wiedzy i dotacje). Nacisk położony jest na roz-
wój klastra ogrodnictwa szklarniowego oraz rozwój „portu żywnościowego” w okolicach Randstad 
(zwiększenie synergii między sektorem ogrodnictwa i portem Rotterdam). Por. Innovation program-
mes – Up and running, Minister of Economic Affairs, Publication no: 07OI46, Hague 2007, s. 25, 
www.senternovem.nl/mmfiles/Jaarrapportage%20Engels_tcm24-291443.pdf [17.09.2012].
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i leśnictwo. W raporcie „Analiza kluczowych obszarów badawczych. Wojewódz-
two Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 
2020 r.” rolnictwo oraz produkcja wyrobów chemicznych zostały ocenione jako 
branże o największym aktualnym znaczeniu dla województwa opolskiego. Re-
latywnie wysoko ocenione zostały także takie branże, jak: szkoły, uczelnie oraz 
usługi szkoleniowe, produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody, 
produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, budownic-
two oraz handel i naprawy. Jeśli natomiast chodzi o ocenę prawdopodobieństwa 
dynamicznego rozwoju danej branży w okresie do 2020 roku, to najwyższe oce-
ny uzyskały branże: budownictwo, rolnictwo, gastronomia oraz baza turystyczna 
oraz produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych.

Zespół badawczy wykorzystał również raporty badań, takich jak: regionalny 
foresight technologiczny dla województwa łódzkiego15, „Foresight w drzewnic-
twie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku”16, Fore-
sight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki 
i techniki pomiarowej – Foresight ARP17. 

 15 W latach 2006 -2008 przeprowadzony został wieloetapowy proces badawczy dla wojewódz-
twa łódzkiego. W jego zakres weszły trzy projekty: Loris Tex – transformacja przemysłu tekstylno-
-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny, Loris Plus – Regionalna Strategia Innowacji dla 
Województwa Łódzkiego i Loris Wizja – Regionalny Foresight Technologiczny. W ramach trzecie-
go projektu przeprowadzono badania metodą delficką. Por. A. Rogut, B. Piasecki, Delphi. LORIS 
Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, czyli jak określić 
kierunki rozwoju technologicznego województwa łódzkiego. Przewodnik metodologiczny, Społecz-
na Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, maj 2007, s. 22, www.eedri.pl/
pdf/145.pdf [10.09.2012].
 16 Strategicznym celem Projektu była identyfikacja kierunków badań naukowych – prioryte-
towych dla wzrostu innowacyjności i rozwoju polskiego sektora drzewnego do 2020 r. Badanie 
metodą Delphi w przedstawianym projekcie było podstawą do późniejszego opracowania scena-
riuszy rozwoju badań naukowych w drzewnictwie i jego szczegółowych obszarach badawczych. 
Por. E. Ratajczak, G. Bidzińska, A. Szostak, W. Cichy, Foresight w drzewnictwie – Polska 2020. 
Obszar badawczy: bioenergia, Instytut Technologii Drewna, Poznań, 2011, s. 11-13, www.itd.poz-
nan.pl/pl/Foresight_Bioenergia.pdf [10.09.2012].
 17 Najważniejszym celem projektu była identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych techno-
logii oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 latach 
będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej. Kluczowe 
znaczenie dla realizacji projektu miała metoda delficka. Por. R. Szewczyk, J. Piwiński, R. Kłoda, 
T. Missala, J. Kacprzyk, J. Tomasik, A. Woźniak, J. Salach, O. Iwasińska-Kowalska, W. Winiarski, 
E. Szmidt, M. Komorowska, S. Zadrożny, K. Rzeplińska-Rykała, Foresight priorytetowych, inno-
wacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej, red. R. Szewczyk, Prze-
mysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa, luty 2010, www.foresightarp.pl/dokumenty/
ForesightARP-II_Monografia_2010.pdf [17.09.2012].
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Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim  
do 2025 r. 

Pierwsza runda badania delfickiego w projekcie „Projekcja inicjatyw klastrowych 
w województwie opolskim”  została przeprowadzona drogą internetową w okresie 
od 4 do 27 kwietnia 2011 r. W tym celu stworzono specjalny elektroniczny wystan-
daryzowany kwestionariusz, dostępny on-line za pośrednictwem strony internetowej 
projektu http://klastry.wszia.pl. W dniach 29 kwietnia – 17 maja 2011 r. została prze-
prowadzona druga runda badania. W badaniu uczestniczyło piętnastu ekspertów, „teo-
retyków” i „praktyków” pochodzących z regionu, jak i spoza regionu (przedstawi-
cieli uczelni, instytutów naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, centrów 
transferu technologii, izb przemysłowo-handlowych, klastrów, inkubatorów przedsię-
biorczości, oraz instytucji wspierających rozwój innowacji i technologii high-tech). 

Wyniki pierwszej rundy delfickiej zostały wykorzystane przy budowie kwe-
stionariusza do drugiej rundy. Druga runda badania delfickiego stanowiła pogłę-
bienie tematyki z pierwszej rundy badania. Zespół badawczy przekazał ekspertom 
kwestionariusz drugiej rundy badania, uzupełniony o raport z wynikami pierwszej 
rundy. Miało to na celu umożliwienie wypracowania konsensusu pomiędzy eks-
pertami, zawężenie priorytetów i utworzenie spójnego obrazu perspektyw rozwo-
ju klastrów w województwie opolskim. 

Analiza potencjału klastrów w województwie opolskim wskazuje na szerokie 
możliwości ich rozwoju. Według ekspertów, do czynników mających największe 
znaczenie dla rozwoju klastrów w województwie opolskim zaliczyć można m.in.: 
istniejący potencjał branż województwa opolskiego (drzewnej, chemicznej, tury-
stycznej, IT, budowlanej, rolno-spożywczej). W procesie kształtowania struktury 
klastra pomocne mogą być: identyfikacja potencjalnych klastrów, kształtowanie 
infrastruktury technicznej na potrzeby klastrów oraz wskazanie przykładów do-
brych praktyk. Eksperci uczestniczący w badaniu delfickim wskazali jako bran-
że, w których najbardziej prawdopodobne jest powstanie i przetrwanie klastrów 
w województwie opolskim: wytwarzanie energii (w tym ze źródeł odnawialnych), 
rolnictwo (w tym ekologiczne), przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, bran-
żę drzewną, oraz turystykę, zakwaterowanie i gastronomię18.

 18 Por. M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Analiza wyników I rundy badania delfickie-
go, w: Projekcja rozwoju…, s.120-138; M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Ruszczak, Analiza wyników 
II rundy badania delfickiego, w: Projekcja rozwoju…, 139-173; M. Szewczyk, A. Tłuczak, B. Rusz-
czak: Wnioski i rekomendacje, w: Projekcja rozwoju…, s. 174-177. 
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Zakończenie

Zespół realizujący badanie „Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie 
opolskim” zgromadził obszerny materiał badawczy, prezentujący możliwe kierunki 
rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Na etapie doboru metod, 
technik, narzędzi, konstruowania hipotez i pytań badawczych, a także przewidywa-
nia trudności w realizacji badania, niezwykle pomocne okazały się doświadczenia 
innych zespołów badawczych, realizujących badania z wykorzystaniem metody 
delfickiej (ze szczególnym podkreśleniem znaczenia badań foresight). 

Warto zwrócić uwagę, że zarówno w badaniu „Projekcja inicjatyw klastrowych 
w województwie opolskim” (zrealizowanym 2011 r.), jak i w badaniu „Wojewódz-
two Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 
2020 r.” (zrealizowanym w latach 2006-2007), eksperci wskazują na te same, klu-
czowe dla rozwoju województwa opolskiego czy inicjatyw klastrowych w woje-
wództwie opolskim obszary: wytwarzanie energii (w tym ze źródeł odnawialnych), 
rolnictwo (w tym ekologiczne), przemysł spożywczy, przemysł chemiczny.
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The use of foresight studies experience for cluster initiatives 
projection for Opolskie Voivodship

Summary. The aim of the paper is to show the use of foresight studies experience for the survey 
“Cluster initiatives projection for Opolskie Voivodship”. The study “Cluster initiatives projection 
for Opolskie Voivodship” was conducted in 2011 using the Delphi method (15 experts, 2 rounds). 
As the sub-sectors in which the emergence and survival of the clusters are the most likely the experts 
point out agriculture, food industry, chemical industry, wood industry, power generation as well as 
tourism, accommodation and catering.

Key words: clusters, Delphi method, projection
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Aspekty teoretyczne i praktyczne

Streszczenie. Podejmowane w obrębie badań foresightowych prace prowadzą często do iden-
tyfikacji kierunków rozwoju nauki i techniki, na których należy koncentrować wsparcie finanso-
we państwa. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń w zakresie metodyki wyznaczania 
kluczowych technologii, na przykładzie projektu „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 
2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. W artykule dokonano przeglądu kryteriów 
oceny technologii w ramach realizowanych w Europie projektów foresight, wskazano dobre prakty-
ki oraz zaprezentowano metodykę identyfikacji kluczowych technologii na wybranym przykładzie.

Słowa kluczowe: kluczowe technologie, foresight

Wstęp

Foresight to nowoczesne narzędzie wspomagania planowania strategicznego. 
Podejmowane w obrębie badań foresightowych prace prowadzą często do iden-
tyfikacji kierunków rozwoju nauki i techniki, na których należy koncentrować 
wsparcie finansowe państwa. Zatem proces efektywnego wyznaczania kierunków 
rozwoju badań naukowych i technologii, które mogą stanowić w przyszłości pod-
stawę rozwoju gospodarki kraju, jest niezbędnym działaniem, które powinno po-
przedzić decyzję o tym, które z nich podlegać będą wsparciu publicznemu. 

Ważnym wyznacznikiem konkurencyjności UE na rynkach międzynarodo-
wych jest między innymi konkurencyjność w zakresie kluczowych technologii 
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wspomagających (wspierających rozwój gospodarczy – key enabling technologies1) 
oraz innowacyjność i konkurencyjność UE w tzw. kreatywnych sektorach gospodar-
ki (creative industries). Badania foresightowe, w których występuje silna koncentra-
cja na średnio- i długookresowej perspektywie czasowej umożliwiają poszukiwanie 
kluczowych technologii. Kluczowych, a więc wspierających rozwój regionu, kraju 
czy Unii Europejskiej, ale także będących w stanie stymulować wzrost gospodarczy, 
pobudzać innowacje, zwiększać produktywność, podejmować wyzwania ochrony 
środowiska i zmian klimatu oraz skutkować rozwojem nowych rozwiązań. 

Równocześnie należy zauważyć, że proces selekcji kryteriów decydujących 
o kluczowym charakterze danej technologii, czy też kierunku badań to proces czę-
sto o wysokim poziomie trudności, a także subiektywizmu. Stąd też poszukiwanie 
wzorców w tym zakresie wydaje się zasadne, zaś zebrane dobre praktyki mogą 
stanowić przykłady dla innych regionów, krajów czy realizatorów przyszłych pro-
jektów foresightowych. 

Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń w zakresie metodyki wyzna-
czania kluczowych technologii, na przykładzie projektu „Foresight technologicz-
ny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. 
W artykule dokonano przeglądu kryteriów oceny technologii w ramach realizo-
wanych w Europie projektów foresight, wskazano dobre praktyki oraz zaprezento-
wano metodykę identyfikacji kluczowych technologii na wybranym przykładzie.

1. Przegląd literatury w zakresie kryteriów oceny  
kluczowych technologii/kierunków badań

Identyfikacja kryteriów służących określeniu kluczowych/priorytetowych 
technologii w projektach foresight została dokonana na podstawie przeglądu li-
teratury oraz analizy wybranych projektów foresight realizowanych w Europie. 
Wyniki przeprowadzonych studiów literaturowych ukierunkowanych głównie 
na identyfikację kryteriów służących ocenie technologii i/lub kierunków badań 
przedstawiono w tabeli 1.

Wśród kryteriów uwzględnianych w procesie wyboru kluczowych technolo-
gii/kierunków badań znajdują się kryteria zarówno dotyczące możliwości wdro-
żenia, zastosowania technologii, jak i kryteria określające wpływ technologii/
kierunków badań na otoczenie. Przeprowadzone studia literaturowe wskazały, 
że zespoły badawcze stosują zróżnicowane kryteria oceny technologii/kierun-
ków badań w celu identyfikacji tych o kluczowym znaczeniu. W opinii autorów 

 1 Raport Konkurencyjność Unii Europejskiej w 2010 r. http://ec.europa.eu/enterprise/newsro-
om/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6288 [12.03.2012].
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Tabela 1. Kryteria wyboru kluczowych/priorytetowych technologii/kierunków badań

Autor publikacji Przyjęte kryteria wyboru kluczowych/priorytetowych technologii/ 
kierunków badań

Gi, Ho Jeong; Soung, 
Hie Kim (1997)

Wpływ technologii na rozwój pozostałych technologii
Opóźnienie czasowe

A. Rogut (2011) Społeczna ważność (zdrowie społeczne, jakość żywności, konsument i nowe 
wzorce konsumpcji, bezpieczeństwo żywności, prawidłowość produkcji 
żywności, zarządzanie łańcuchem żywności, społeczna odpowiedzialność 
nauki, przyjazność dla środowiska)
Potencjał wzrostu (pozycja międzynarodowa, zakres i jakość kompetencji 
naukowo-technologicznych teraz i w przyszłości, infrastruktura badawczo-
-rozwojowa, sprawność organizacyjna, finansowanie, strategia ważności dla 
krajowego przemysłu rolno-spożywczego, dojrzałość technologii, generycz-
ność technologii)

T. Ahlqvist (2005) Prawdopodobieństwo rozwoju technologii
Czas pojawienia się technologii
Oddziaływanie społeczne (ważne zawody i kwalifikacje związane z techno-
logią, wpływ technologii na rozwój systemu kształcenia, prawdopodobień-
stwo pojawienia się nowych zawodów, kwalifikacji, prawdopodobieństwo, 
że nowe zawody będą dobrymi praktykami)

Maturity of Key  
Technologies…(2010)

Poziom gotowości technologicznej (NASA)

C.S. Wagner,  
S.W. Popper (2003)

Znaczenie technologii dla długookresowego bezpieczeństwa kraju i rozwoju 
gospodarczego

T. Durand (2003) Przemysłowe i ekonomiczne wsparcie dla technologii (obecny i przyszły 
rozmiar rynku, możliwość poprawy pozycji konkurencyjnej, możliwość roz-
przestrzeniania się firm, możliwości produkcji masowej i redukcji kosztów); 
Ochrona środowiska (zrównoważony rozwój, oszczędzanie energii i zasobów 
naturalnych, kontrola emisji i gospodarki odpadami, możliwość negatywnego 
oddziaływania technologii na środowisko); Potrzeby społeczne (zdrowie i hi-
giena, bezpieczeństwo żywności, starzenie się, kultura, edukacja i szkolenia, 
możliwość negatywnych oddziaływań); Narodowe i europejskie bezpieczeń-
stwo (bezpieczeństwo i obrona, niezależność przemysłu); Dynamika techno-
logiczna (powiązanie technologii z innymi technologiami, skłonność przed-
siębiorstw do absorpcji technologii, badania wspierające rozwój technologii, 
znoszenie barier technologicznych)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie A. Rogut, Możliwości wdrożenia nowych technologii w prze-
twórstwie rolno-spożywczym w świetle Foresight Żywność i żywienie w XXI w. – wizja rozwoju polskiego sektora 
spożywczego, SWSPiZ, Łódź 2011; Gi, Ho Jeong, Soung, Hie Kim, A Qualitative Cross-Impact Approach to 
Find the Key Technology, „Technological Forecasting and Social Change” 1997, Vol. 55, Issue 3, pp. 203-214;  
T. Ahlqvist, From information society to biosociety? On societal waves, developing key technologies, and new 
professions, „Technological Forecasting & Social Change” 2005 Vol. 72, Issue 5, pp. 501-519; Maturity of Key 
Technologies to Reduce CO2 Emissions From Coal-Fired Power Plants, „Technical Resources” 2010 Vol. 20, 
Issue 6, www.gao.gov [16.03.2012]; C.S. Wagner, S.W. Popper, Identifying Critical Technologies in the United 
States: a Review of the Federal Effort, „Journal of Forecasting” 2003, Vol. 22, pp. 113-128; T. Durand, Twelve 
Lessons from ‘Key Technologies 2005’: the French Technology Foresight Exercise, „Journal of Forecasting” 
2003, Vol. 22, pp. 161–177.
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docelowy zestaw kryteriów powinien uwzględniać trzy grupy kryteriów: kryteria 
o charakterze ekonomicznych, społecznym i środowiskowym (ekologicznym). 
Opis wyszczególnionych grup kryteriów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Charakterystyka trzech grup kryteriów

Grupy  
kryteriów Opis Sposób pomiaru

Korzyści 
społeczne

Kryteria identyfikacji kluczowych tech-
nologii/kierunków badań uwzględniają 
korzyści społeczne związane ze stoso-
waniem technologii lub realizowanymi 
kierunkami badań

Ocena ekspercka kryteriów pod kątem 
uwzględniania aspektów społecznych, 
takich jak: wpływ na rozwój rynku pra-
cy, poziom zatrudnienia, bezrobocia, 
rozwiązywanie problemów społecznych, 
aspekty etyczne stosowanych technolo-
gii/kierunków badań itp.

Korzyści 
środowiskowe 
(ekologiczne)

Kryteria identyfikacji kluczowych tech-
nologii/kierunków badań uwzględniają 
korzyści ekologiczne związane ze sto-
sowaniem technologii lub realizowany-
mi kierunkami badań

Ocena ekspercka kryteriów pod kątem 
uwzględniania aspektów ekologicznych, 
takich jak: poziom negatywnego oddziały-
wania na środowisko, wpływ na oszczęd-
ność zasobów (energii, materiałów)

Kryteria 
ekonomiczne

Kryteria identyfikacji kluczowych tech-
nologii/kierunków badań uwzględniają 
korzyści ekonomiczne związane ze sto-
sowaniem technologii lub realizowany-
mi kierunkami badań

Ocena ekspercka kryteriów pod kątem 
uwzględniania aspektów ekonomicz-
nych, takich jak: wymagany poziom na-
kładów, oczekiwane korzyści finansowe 
z zastosowania technologii/realizowa-
nia kierunku badań

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

2. Dobre praktyki w zakresie kryteriów oceny kluczowych 
technologii/kierunków badań w badaniach foresight

W wyniku szczegółowej analizy projektów foresight wskazano dobre prak-
tyki, jako możliwe do zastosowania w projektach foresightowych realizowanych 
w przyszłości. Zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi wyodrębniono 
następujące kryteria umożliwiające wskazanie danej praktyki jako najlepszej:

– jasny opis praktyki wyboru kluczowych technologii i/lub kierunków badań,
– możliwość adaptacji zidentyfikowanych rozwiązań do innych projektów – 

powtarzalność praktyki,
– innowacyjność proponowanych rozwiązań na tle innych powszechnie sto-

sowanych – rozwiązanie stanowi nowatorskie ujęcie w obrębie dotychczasowych 
praktyk,

– poziom zróżnicowania kryteriów.
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Oceny analizowanych projektów dokonano stosując 3-stopniową skalę oceny:
***  metoda wyboru kluczowych technologii/kierunków badań spełnia przyjęte 

kryterium w stopniu wysokim,
  **  metoda wyboru kluczowych technologii/kierunków badań spełnia przyjęte 

kryterium w stopniu średnim,
    *  metoda wyboru kluczowych technologii/kierunków badań spełnia przyjęte 

kryterium w stopniu niskim.
Zbiorcze wyniki przeprowadzonych ocen eksperckich przedstawiono w tabeli 3.
Analizowane projekty charakteryzowały się względnie wysokim stopniem 

zróżnicowania kryteriów oceny technologii/kierunków badań. W zdecydowanej 
większości realizatorzy projektów decydowali się na szeroki zakres kryteriów od-
noszących się do trzech sfer: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. 

Rekomendacje w zakresie dobrych praktyk wyboru kluczowych technologii/
kierunków badań zestawiono w tabeli 4.

Za dobrą praktykę należy uznać stosowanie różnych kryteriów w zależności 
od etapu procesu wyboru kluczowych technologii/kierunków badań. Przykładem 
takiego podejścia jest projekt francuski, w którym w pierwszym etapie w celu 
wyboru technologii kandydujących zastosowano szeroki katalog zróżnicowanych 
kryteriów, zmieniony i ograniczony na etapie wyboru technologii kluczowych. 

Analiza wyników polskich i zagranicznych projektów foresight pozwoliła 
wskazać, te elementy i cechy procesu identyfikacji i wyboru kluczowych tech-
nologii, które decydują o ich dalszej praktycznej przydatności. Należą do nich2: 

– jasny, przejrzysty i usystematyzowany schemat oceny, który ułatwia adapta-
cję sposobu postępowania w innych inicjatywach foresightowych,

– zawężanie i ukierunkowanie prowadzonych badań do z góry określonych 
grup tematycznych, grup technologii,

– mniejsza liczba wyodrębnionych kierunków badań lub technologii, zapew-
nia wyższy poziom specjalizacji i koncentrację zasobów ludzkich i finansowych,

– stosowanie względnie szerokiego zestawu kryteriów do oceny technologii/
kierunków badań,

– wykorzystywanie narzędzi graficznych do prezentacji wyników,
– wykorzystywanie narzędzi informatycznych w trakcie realizacji badań, 
– gromadzenie danych w stale aktualizowanych bazach danych,
– powiązanie wyników projektów foresight z programami strategicznymi roz-

woju w zakresie innowacyjności jednostki, regionu, kraju,
– integracja podejścia naukowego i biznesowego (przemysłowego) zapewnia-

jąca komercjalizację wyników badań.
 2 J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, E. Glińska, A. Pawluczuk, A. Gudanowska, Raport. Identy-
fikacja dobrych praktyk eksploracji kierunków rozwoju badań naukowych oraz technologii w bada-
niach foresightowych, Narodowy Program Foresight – Wdrożenie Wyników, Białystok 2012 (mate-
riał powielony).
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Tabela 3. Wyniki eksperckiej oceny spełniania kryteriów dobrych praktyk

Nazwa projektu
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Projekty polskie 

System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycz-
nych w Polsce *** *** ** ***

Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie”. Regionalna strate-
gia rozwoju nanotechnologii *** *** ** ***

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych ** ** * **

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego 
węgla kamiennego ** *** * ***

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju wojewódz-
twa podkarpackiego * ** *** ***

Zawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrówno-
ważonego rozwoju kraju *** *** ** ***

Projekty zagraniczne 

Third Czech National Research Programme 2009-2014 (Czechy) *** ** ** ***

Production Chains 2016 – The Brazilian Technology Foresight 
Programme (Brazylia) *** ** *** **

Dynamo 2004 (Holandia) *** *** *** *

Technology Foresight in Austria ** *** ** ***

100 Key Technologies for French Industry in the year 2000’ (Francja) ** *** *** ***

FinnSight 2015 – A National Joint Foresight Exercise (Finlandia) ** ** *** **

Danish Technology Foresight 2015 (Dania) ** ** * *

Swedish Technology Foresight 2004 (Szwecja) ** *** ** **

Hungarian Technology Foresight Programme (Węgry) ** * ** ***

The Seventh Technology Foresight – Future Technology  
in Japan toward the Year 2030 (Japonia) ** ** ** ***

Japanese S+T Foresight 2035 (Japonia) *** ** *** ***

Technology Foresight Slovenia 2020 (Słowenia) ** ** ** *

Technology and Innovation Futures: UK Growth Opportunities for 
the 2020s (Wielka Brytania) ** ** *** *

UK Foresight on Exploiting the Electro-Magnetic Spectrum – 2020 
(Wielka Brytania) ** *** ** *

Ź r ó d ł o: J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, E. Glińska, A. Pawluczuk, A. Gudanowska, Raport. Identyfika-
cja dobrych praktyk eksploracji kierunków rozwoju badań naukowych oraz technologii w badaniach foresighto-
wych, Narodowy Program Foresight – Wdrożenie Wyników, Białystok 2012 (materiał powielony).
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Tabela 4. Dobre praktyki wyboru kluczowych technologii w projektach foresight

Kraj Dobre praktyki

Francja, Japonia Cykliczna (np. co 5 lat) realizacja projektów/programów foresight umożliwiająca 
ciągłe doskonalenie wcześniej wypracowanych wyników oraz przyjętej metodyki 
projektu, w tym weryfikację przyjętych kryteriów oceny technologii/kierunków badań

Francja Postrzeganie badań foresightu technologicznego z szerszej perspektywy niż per-
spektywa kraju. Konieczne jest uwzględnianie perspektywy europejskiej, światowej 
pozwalającej na ocenę wpływu technologii np. na konkurencyjność kraju w skali 
Europy czy świata

Francja Wybór kluczowych technologii powinien uwzględniać obok strony podażowej, 
również stronę popytową, uwzględniającą jakie potrzeby zostaną zaspokojone 
w wyniku wdrożenia technologii

Francja, Polska Identyfikacja kluczowych kierunków badań i technologii powinna uwzględniać za-
leżności pomiędzy technologiami i kierunkami badań, które z upływem czasu są 
lepiej rozpoznawalne.
W kontekście oceny technologii/kierunków badań istotne jest określenie powiązań 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy technologiami i efektami ich wdrożenia.
Na potrzeby tworzenia marszrut rozwoju technologii (technology roadmaps) przy-
datna jest praktyka charakteryzowania kierunków badawczych w odniesieniu do 
wcześniej zidentyfikowanych kluczowych technologii

Brazylia Zróżnicowanie kryteriów oceny w obrębie węższych obszarów (branż) pozwala 
uchwycić specyfikę danej branży

Holandia Dostrzeżenie w projektach foresight istotnej roli pośrednictwa w transferze i wdra-
żaniu technologii (brokerage)

Finlandia Projekty foresight powinny prezentować całościowe podejście polegające na propo-
zycji, gdzie mogą zostać wykorzystane rozwiązania powstałe w danych obszarach 
badawczych i jakie narzędzia polityki rządowej mogą wzmocnić rozwój danego 
obszaru badawczego

Japonia Zaangażowanie decydentów z ministerstw wpływa na pełniejsze uwzględnienie 
wyników raportu w treści opracowywanych strategicznych dokumentów rozwojo-
wych kraju.
W ramach projektu rekomendowano kierunki badań i technologie dla przemysłu do 
finansowania także ze środków prywatnych, obok finansowania publicznego 

Austria, Polska, 
Szwecja

Dostrzeżenie roli konsultacji społecznych w realizacji przedsięwzięć foresighto-
wych

Ź r ó d ł o: J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, E. Glińska, A. Pawluczuk, A. Gudanowska, Raport. Identyfi-
kacja dobrych praktyk…

Dobre praktyki wyodrębnione w opracowaniu obejmujące identyfikację i oce-
nę technologii oraz kierunków badań stanowić powinny punkt wyjścia podczas 
formułowania założeń metodyki wyboru technologii kluczowych. Doświadczenia 
innych krajów w tym zakresie, ocenione jako cechujące się wysokim poziomem 
przydatności, mogą być wzorcem dla przyszłych realizatorów badań, których ce-
lem jest przewidywanie stanu nauki i technologii.
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3. Założenia wyboru technologii kluczowych  
w projekcie NT For Podlaskie 2020

Proces badawczy w projekcie „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 
2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” prowadzony jest na pod-
stawie oryginalnej autorskiej metodyki, której ogólne założenia zawarte zostały 
w studium wykonalności projektu3. Uszczegółowiono je w opracowaniu pt. Me-
todologia i procedury badawcze w projekcie „Foresight technologiczny «NT FOR 
Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”4. 

Zgodnie z przyjętą w projekcie ogólną metodyką badawczą, wykonanie zasad-
niczych zadań badawczych oparte zostało na panelach eksperckich. Prace badawcze 
prowadzone w ramach Panelu Mapowania Technologii i Kluczowych Technologii 
(PMTiKT) miały na celu wyodrębnienie katalogu nanotechnologii, które w najwyż-
szym stopniu przyczynią sie do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarcze-
go województwa podlaskiego (technologie kluczowe), a następnie ich priorytetyza-
cję przede wszystkim na podstawie kryterium dojrzałości technologicznej, a także 
biorąc pod uwagę ekspercką ocenę relacji zachodzących pomiędzy technologiami, 
przeprowadzoną w ramach nanotechnologii5. W artykule z uwagi na przyjęty cel 
opracowania skupiono się na etapie wyboru kluczowych technologii.

W ramach realizacji zadania polegającego na opracowaniu wstępnego kata-
logu technologii, została przygotowana lista nanotechnologii, kandydujących do 
miana technologii kluczowych. Została ona sporządzona na podstawie wiedzy 
eksperckiej członków Panelu Mapowania Technologii i Kluczowych Technolo-
gii. Celem sporządzenia wykazu nantechnologii poproszono członków panelu 
o wskazanie własnych propozycji nanotechnologii. Łącznie otrzymano ich 73. 
Technologie te, określane jako kandydujące, zostały uporządkowane przez Klu-
czowy Zespół Badawczy, przy wsparciu wybranych ekspertów. Ostatecznie po 
uporządkowaniu technologii na wykazie technologii kandydujących znalazło się 
57 technologii z następujących obszarów zastosowań:

– przemysł drzewny,
– medycyna,
– przemysł odzieżowy,

 3 J. Nazarko, Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. foresightu technologicznego 
«NT FOR Podlaskie 2020», „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2011, nr 2; Studium Wykonalności 
projektu Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nano-
technologii, Politechnika Białostocka, Białystok 2008.
 4 Metodologia i procedury badawcze w projekcie „Foresight technologiczny »NT FOR Pod-
laskie 2020« Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”, red. J. Nazarko, J. Ejdys, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 5 Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy, red. 
A. Kononiuk, A. Gudanowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
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– budownictwo i konstrukcje,
– rolnictwo i przemysł spożywczy,
– przemysł maszynowy i transport,
– ochrona środowiska.
Kolejnym etapem prac w ramach Panelu Mapowania Technologii i Kluczowych 

Technologii było wyłonienie kryteriów oceny technologii kandydujących. Przepro-
wadzone studia literaturowe wskazały na dwie grupy kryteriów wykorzystywanych 
na potrzeby oceny technologii: 1) kryteria odnoszące się do wykonalności, 2) kryte-
ria odnoszące się do atrakcyjności6. Przez wykonalność należy rozumieć możliwość 
realizacji nanotechnologii, jej potencjał badawczo-technologiczny oraz potencjał do 
absorpcji korzyści społeczno-gospodarczych. Przez atrakcyjność natomiast − gene-
rowane przez rozwój danej nanotechnologii korzyści społeczno-gospodarcze oraz 
szanse naukowo-techniczne7. Wskazując wstępną listę kryteriów, ustalono ponadto, 
że powinny one uwzględniać kontekst regionalny.

W grupie kryteriów odnoszących się do atrakcyjności charakteryzujących się 
najwyższą przydatnością (według przeprowadzonej oceny eksperckiej) znalazły 
się następujące kryteria:

– wpływ rozwoju technologii na atrakcyjność inwestycyjną regionu (przycią-
ganie nowych znaczących inwestorów), 

– wpływ rozwoju technologii na wzrost inwestycji prywatnych w B+R,
– wpływ rozwoju technologii na poziom B+R w regionie,
– możliwość łatwej komercjalizacji,
– możliwość wykorzystania potencjału naukowego, aparaturowego oraz prze-

mysłowego regionu,
– konkurencyjność technologii względem dostępnych rozwiązań (patentów),
– wpływ rozwoju technologii na możliwość tworzenia mocnej pozycji konku-

rencyjnej podlaskich przedsiębiorstw,
– wpływ rozwoju technologii na tworzenie nowych miejsc pracy,
– efektywność ekonomiczna,
– pobudzanie przedsiębiorczości w tym MŚP, spin-off lub start-up,
– prawdopodobieństwo absorpcji technologii w istniejącym przemyśle Podlasia,
– możliwość szerokiego rozpowszechniania i wykorzystania wyników,
– prawdopodobieństwo absorpcji technologii w nowo tworzonych gałęziach 

przemysłu.

 6 T. Okulski, Metody badań foresightowych na przykładzie projektu foresight w górnictwie 
i hutnictwie Republiki Południowej Afryki, „Gospodarka surowcami mineralnymi”, 2008, T. 24, 
Z. 3/3; T. Durand, Twelve Lessons from ‘Key Technologies 2005’: the French Technology Foresight 
Exercise, „Journal of Forecasting” 2003, Vol. 22, s. 161–177.
 7 K. Klusaczek, Technology Foresight in the Czech Republic, „International Journal of Foresi-
ght and Innovation Policy” 2004, Vol. 2, No.1.
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W grupie kryteriów odnoszących się do wykonalności charakteryzujących 
się najwyższą przydatnością (również wyłonionych na podstawie ocen nadanych 
przez ekspertów) znalazły się następujące kryteria:

– dostęp do funduszy ułatwiających wdrożenie technologii,
– wykonalność finansowa (możliwość finansowania) wdrożenia technologii,
– wykonalność techniczna i wdrożeniowa,
– jakość zasobów kadrowych w obrębie branży,
– dostępność wykwalifikowanej kadry,
– niezbędna infrastruktura badawczo-rozwojowa,
– zainteresowanie biznesu regionu wdrażaniem nowych technologii,
– możliwość wytworzenia/zakupu wymaganego oprzyrządowania technicz-

nego i technologicznego.
Uwzględniając przyjęte kryteria oceny atrakcyjności i wykonalności eksperci 

w kolejnym etapie oceny wyodrębnili technologie kluczowe. Zespół ekspercki 
miał do dyspozycji pięciostopniową skalę, gdzie poszczególne noty oznaczały 
stopień atrakcyjności/wykonalności danej technologii: 1 – bardzo niski, 2 – niski, 
3 – przeciętny, 4 – wysoki, 5 – bardzo wysoki.

Uzyskane wyniki zaprezentowano na płaszczyźnie atrakcyjność–wykonal-
ność (wykres).

Wykres. Poziom atrakcyjności i wykonalności nanotechnologii
Ź r ó d ł o: Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia, red. J. Nazarko, A. Magruk, Oficyna Wy-

dawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, s. 52.
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Po analizie przygotowanych zestawień wybrano technologie, których średnie 
ocen zarówno atrakcyjności, jak i wykonalności przekraczały poziom średni ocen 
eksperckich uzyskanych w obu grupach kryteriów. Proste dzielące płaszczyznę 
na cztery ćwiartki (wykres), odzwierciedlają średnie ze wszystkich średnich ocen 
określonych przez ankietowanych tak dla wykonalności, jak też atrakcyjności. 
Wstępnie do grupy technologii kluczowych zaliczono te, które znalazły się w pra-
wej, górnej ćwiartce wykresu. Wykaz technologii kluczowych przedstawiono 
w tabeli 5.

Tabela 5. Lista kluczowych technologii

Lp. Ozn. Obszar badań Kategoria Technologia

1 T1

PRZEMYSŁ 
DRZEWNY

Nanomateriały  
z drewna i roślin Produkcja nanocelulozy

2 T3 Nanotechnologie  
dla przetwórstwa  
i ochrony drewna

Nanotechnologie dla narzędzi tnących 
i przetwórstwa drewna

3 T4 Nanotechnologie dla ochrony drewna (mecha-
nicznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej)

4 T5

MEDYCYNA

Nanocząstki dla 
medycyny, terapia, 
diagnostyka, 
teranostyka

Technologie nanoproszków do zastosowań 
biomedycznych

5 T8 Produkcja biokosmetyków i leczniczych 
specyfikow ziołowych w nanonośnikach

6 T14 Nanorusztowania 
dla medycyny 
regeneracyjnej

Technologie regeneracji tkanek w oparciu  
o nanomaterię

7 T16 Produkcja implantów układu kostnego

8 T17

MEDYCYNA

Nanokompozyty  
dla ortopedii  
i stomatologii

Materiały kompozytowe na stałe wypełnie-
nia stomatologiczne

9 T18

Kompozytowy materiał na bazie stopów 
tytanu z napełniaczem węglowym do za-
stosowań w połączeniach kinematycznych 
implantów okostnych

10 T20

Nanowarstwy  
dla medycyny

Nanomateriały i nanopokrycia w sprzęcie 
medycznym

11 T21 Nanotechnologie warstw wierzchnich do 
zastosowań biomedycznych

12 T22
Wytwarzanie warstw i powłok o strukturze 
nanometrycznej z wykorzystaniem hybrydo-
wych metod PVD

13 T23

PRZEMYSŁ 
ODZIEŻOWY

Nanowłókna  
(z nanostruktury 
powierzchniowej 
lub objętościowej) 
dla przemysłu 
tekstylnego

Produkcja nanotkanin do specjalnych zasto-
sowań

14 T24 Nanotechnologie związane z tkaninami 
specjalnymi np. materiały opatrunkowe

15 T25 Zbrojenie materiałów polimerowych nanow-
łóknami
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Lp. Ozn. Obszar badań Kategoria Technologia

16 T26
BUDOWNICTWO  
I KONSTRUKCJE

Nanokompozyty 
polimerowe

Zbrojenie ceramiki budowlanej nanowłókna-
mi w różnym składzie chemicznym

17 T31
Technologie proszkowe do wykorzystania  
w przetwórstwie tworzyw sztucznych, kom-
pozycji farb i lakierów

18 T33 ROLNICTWO  
I PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

Nanotechnologie 
dla bezpieczeństwa 
żywności

Nanotechnologie w produkcji opakowań 
żywności

19 T36 Nanowarstwowe powłoki antybakteryjne dla 
aparatury produkcyjnej przemysłu spożywczego

20 T42 OCHRONA ŚRO-
DOWISKA

Nanomembrany dla 
ochrony środowiska

Technologia wytwarzania nanostruktural-
nych filtrów włókninowych do oczyszczania 
gazów i cieczy

21 T45 Nanomembrany do oczyszczania wody

22 T38
PRZEMYSŁ MA-
SZYNOWY  
I TRANSPORT

Nanometale 
konstrukcyjne

Technologie nanostrukturyzacji metali i sto-
pów lekkich w szczególności oparte na me-
todach dużego odkształcenia plastycznego

Ź r ó d ł o: Kluczowe nanotechnologie..., s. 53.

Wyniki przeprowadzonej oceny technologii kandydujących oparte na zesta-
wie kryteriów odnoszących się do atrakcyjności oraz wykonalności, pozwoliły 
na zawężenie zestawu technologii do 22 technologii, dla których średnie ocen 
zarówno atrakcyjności, jak i wykonalności przekraczały poziom średni ocen eks-
perckich uzyskanych w obu grupach kryteriów. 

W dalszych pracach podjęto starania w zakresie wyłonienia jeszcze węższego 
zbioru technologii, a mianowicie nanotechnologii priorytetowych dla rozwoju regio-
nu, co pozwoliło na wskazanie tych spośród 22 nanotechnologii kluczowych, które 
powinny stanowić motor rozwoju podlaskiej gospodarki w najbliższych latach.

Literatura

Ahlqvist T., From information society to biosociety? On societal waves, developing key technolo-
gies, and new professions „Technological Forecasting & Social Change” 2005, Vol. 72, Issue 5, 
pp. 501-519. 

Durand T., Twelve Lessons from ‘Key Technologies 2005’: the French Technology Foresight Exerci-
se, „Journal of Forecasting” 2003, Vol. 22, pp. 161–177.

Gi, Ho Jeong, Soung, Hie Kim, A Qualitative Cross-Impact Approach to Find the Key Technology 
„Technological Forecasting and Social Change” 1997, Vol. 55, Issue 3, pp. 203-214. 

Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy, red. A. Ko-
noniuk, A. Gudanowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.

cd. tab. 5



Wybór kluczowych nanotechnologii w projektach foresight 85

Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia, red. J. Nazarko, A. Magruk, Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, s. 52.

Klusaczek K., Technology Foresight in the Czech Republic, „International Journal of Foresight and 
Innovation Policy” 2004, Vol. 2, No.1.

Maturity of Key Technologies to Reduce CO2 Emissions From Coal-Fired Power Plants „Technical 
Resources” 2010 Vol. 20, Issue 6, www.gao.gov [16.03.2012].

Metodologia i procedury badawcze w projekcie „Foresight technologiczny »NT FOR Podlaskie 
2020« Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”, red. J. Nazarko, J. Ejdys, Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.

Nazarko J., Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. foresightu technologicznego 
«NT FOR Podlaskie 2020», „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2011, nr 2.

Nazarko J., Ejdys J., Halicka K., Glińska E., Pawluczuk A., Gudanowska A., Raport. Identyfikacja 
dobrych praktyk eksploracji kierunków rozwoju badań naukowych oraz technologii w bada-
niach foresightowych, Narodowy Program Foresight – Wdrożenie Wyników, Białystok 2012 
(materiał powielony).

Studium Wykonalności projektu Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna 
strategia rozwoju nanotechnologii, Politechnika Białostocka, Białystok 2008.

Okulski T., Metody badań foresightowych na przykładzie projektu foresight w górnictwie i hutnic-
twie Republiki Południowej Afryki, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008, T. 24, Z. 3/3.

Raport Konkurencyjność Unii Europejskiej w 2010 r. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_
getdocument.cfm?doc_id=6288 [12.03.2012].

Rogut A., Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świe-
tle Foresight Żywność i żywienie w XXI w. – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, 
SWSPiZ, Łódź 2011. 

Wagner C.S., Popper S.W., Identifying Critical Technologies in the United States: a Review of the 
Federal Effort „Journal of Forecasting” 2003, Vol. 22, pp. 113-128.

The choice of key nanotechnologies in foresight  
projects – theoretical and practical aspects

Summary. Foresight began as a planning tool within the science and technology sector. Re-
search undertaken within the foresight project often lead to the identification of the directions of 
science and technology development which often need its financial support. The purpose of this 
article is to present the methodology of selection key nanotechnologies for the Podlaskie province 
in project Technology Foresight “NT FOR Podlaskie 2020. Regional strategy of nanotechnology 
development.” This article reviews the criteria of technology assessment in foresight projects, iden-
tifies good practice and presents a methodology for identifying key technologies.
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Streszczenie. Programy foresight znalazły swoje zastosowanie nie tylko w gospodarce, lecz 
także w celu rozwiązywania problemów społecznych. Foresight ewoluował od foresightu technolo-
gicznego do foresightu regionalnego. Oznacza to, że biorąc pod uwagę systemy społeczno-gospo-
darcze, w zależności od założonych celów, równolegle funkcjonują programy foresight dla przemy-
słu i dla rozwoju regionalnego. Kluczowe w wykorzystaniu foresightu jest natomiast kształtowanie 
przyszłości, a nie tylko jej przewidywanie. Forum Gryf jest przykładem inicjatywy regionalnej, 
która przy wykorzystaniu metodyki foresight odgrywa istotną rolę w kształtowaniu warunków roz-
woju społeczno-gospodarczego regionu Pomorza Zachodniego. 

Słowa kluczowe: foresight, foresight regionalny

Wprowadzenie

Stosowanie programów foresight dynamicznie zyskuje na znaczeniu z uwa-
gi na uzyskiwane efekty. Dlatego też istotne jest zrozumienie samego pojęcia 
foresight, jak i mechanizmu jego realizacji. Kluczowym w poznaniu programu 
jest określenie celów, jakie mogą być za pośrednictwem tej metody realizowane. 
Zgodnie z literaturą przedmiotu najczęściej wskazuje się na:

– wsparcie decydentów w podejmowaniu bieżących decyzji, które będą ukie-
runkowane na efekty długofalowe oraz w przygotowaniu i wdrażaniu strategii 
lepiej dostosowanych do uwarunkowań otoczenia,
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– kształtowanie środowiska osób zaangażowanych w realizację programu fo-
resight, aby przygotować podstawę do podejmowania przez to środowisko wspól-
nych inicjatyw1.

Tak przedstawione cele wynikają z uwarunkowań historycznych. Wzorem dla 
programów foresight było działanie aliantów w trakcie II wojny światowej. Powo-
łano wówczas do życia interdyscyplinarne zespoły w celu przewidywania ruchów 
wojsk państw osi. Przygotowywane w ten sposób decyzje były bliższe rzeczywi-
stości niż te przygotowywane przez ekspertów. Dwa czynniki miały tu znaczenie. 
Po pierwsze, w działaniu pod presją czasu ludzie podejmują decyzje zadowala-
jące w miejsce poszukiwania decyzji optymalnych, co wynika z konieczności 
oszczędności czasu i zasobów. Po drugie, efektywność procesów podejmowania 
decyzji zależy w dużej mierze od umiejętności i wiedzy decydenta oraz reguł 
obowiązujących w organizacji2. Dlatego też decyzje podejmowane w określonych 
okolicznościach przy wykorzystaniu dostępnych informacji można uznać z punk-
tu widzenia decydenta za optymalne. Zatem konieczne okazuje się odtworzenie 
uwarunkowań i reguł rządzących podejmowaniem decyzji, aby móc odtworzyć 
cały proces decyzyjny. W tym zaś interdyscyplinarne zespoły okazują się efek-
tywniejsze ze względu na zasób i różnorodność dostępnej wiedzy. Po zakończeniu 
działań wojennych foresight znalazł swoje zastosowanie w biznesie. Kamieniem 
milowym w wdrożeniu programów foresight do gospodarki miało upublicznie-
nie raportu z badań zleconych przez lotnictwo USA przedsiębiorstwu The Rand 
Corporation, opisującego zastosowanie metody delfickiej3. Dalszy rozwój stoso-
wania foresightu w gospodarce był związany z wynalezieniem metody krzyżowej 
analizy wpływów w 1966 r. przez Theodore Gordon i Olaf Helmer4. Opracowanie 
tych metod badawczych wyposażyło programy foresight w niezbędne instrumen-
tarium, za pomocą którego mogło realizować wspomniane cele.

Te dwa kluczowe wydarzenia z lat 60. XX w. umożliwiły rozwój progra-
mów foresight przez wyposażenie ich w konkretne narzędzia, zweryfikowane 
najpierw w wojskowości, a następnie również w biznesie. Warto jednak odnoto-
wać, że przeniesienie programów foresight do sfery gospodarczej nie wyczerpało 
możliwości wykorzystania programów. Jak pokazuje poniższy schemat, foresight 
znalazł swoje zastosowanie również w aspektach społecznych.

 1 S. Treyer, Changing perspectives on foresight and strategy: from foresight project mana-
gement to the management of change In collective strategic elaboration processes, „Technology 
Analysis&Startegic Management” Vol. 21, No. 3, kwiecień 2009, s. 354.
 2 A. Lozano Platonoff, Zarządzanie dynamiczne, Difin, Warszawa 2009, s. 38.
 3 Zob.: N. Dalkey, O. Helmer, An experimental application of the Delphi method to the use of 
experts, Memorandum RM-727/1-Abridgeg, The Rand Corporation, lipiec 1962.
 4 Opis metody zob.: T.J. Gordon: Cross-impact metod, Futures Research Methodology, AC/
UNU Millenium Project, 1994, s. 4, a przykładowy sposób wykorzystania analizy krzyżowej wpły-
wu do studiów nad przyszłością prezentuje: K. Chao: A new look at the cross-impact matrix and its 
application In future studiem, „Journal of Future Studies” No. 12 (4), maj 2008, s. 45-52.
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Schemat. Powiększanie obszarów stosowania programów foresight
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight 

w świetle doświadczeń międzynarodowych, IPPT PAN, Warszawa 2010, s. 3.

Realizując programy foresight w przemyśle, dostrzeżono potencjał tej meto-
dologii działania w rozwiązywaniu problemów społecznych, a przede wszystkim 
do określania kierunków rozwoju systemów społeczno-gospodarczych na pozio-
mach: lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym, przybierając postać foresi-
ghtu regionalnego5. W ten sposób dokonała się ewolucja stosowania programów 
foresight, rozszerzając ich stosowanie na wszystkie aspekty systemów społeczno-
-gospodarczych, tworząc jednocześnie efektywne narzędzia budowania scenariu-
szy przyszłości i umożliwiając w ten sposób podejmowanie bieżących działań 
z uwzględnieniem wykreowanej w programach wspólnej wizji przyszłości.

1. Zastosowanie programów foresightu technologicznego

Wspomniane powyżej zlecenie przedsiębiorstwu The Rand Corporation przez 
lotnictwo USA były pierwszym krokiem w zastosowaniu programów foresight 
w biznesie lub szerzej w przemyśle. Szersze zastosowanie foresightu miało miej-
sce w procesie kształtowania polityk innowacyjności. Wynikało to z dwóch kluczo-
wych przesłanek. Dynamiczne zmiany globalizującego się rynku i rozwijających 
się technologii wymuszają konieczność ciągłego dopasowywania się systemów 
gospodarczych do zachodzących przemian. Jednakże wprowadzane zmiany struk-
turalne gospodarki prowadzą do konfliktu z interesem społecznym pojmowanym 
krótkoterminowo. Przejściowy wzrost bezrobocia i koszty związane z konieczno-
ścią przekwalifikowywania pracowników wymuszają na decydentach uwzględ-
nienie interesu społecznego. Odpowiedzią na ten problem jest foresight, oferując 
 5 Kierunek, w którym rozwijało się zastosowanie metodyki foresight, prezentuje: L. Georghiou, 
Third Generation Foresight. Integrating the Socio-economic Dimension, NISTEP Study Material, 
No. 77, 2001, s. 235-244.
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szeroką reprezentację interesariuszy w procesie kształtowania wspólnej wizji przy-
szłości i polityki innowacyjności. Prowadzi to do demokratyzacji procesu podejmo-
wania decyzji w polityce gospodarczej. Drugą istotną przesłanką była konieczność 
finansowania budżetowego (problem ograniczoności środków) procesów innowa-
cyjnych w nauce i gospodarce (problem nieograniczoności potrzeb). Foresight tech-
nologiczny umożliwia podjęcie decyzji co do kluczowych technologii przyszłości, 
które w pierwszej kolejności powinny uzyskać wsparcie centralne. Tym samym fo-
resight umożliwia priorytetyzowanie polityki innowacyjności. 

W tym kontekście foresight technologiczny pełnił następujące funkcje6:
– stworzenie możliwości podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju nauki 

i technologii oraz określenie priorytetów w tym zakresie, 
– wdrożenie mechanizmu konfrontacji możliwości badawczych w poszcze-

gólnych dziedzinach nauki ze społecznymi i ekonomicznymi potrzebami wystę-
pującymi na rynku, tym samym umożliwienie połączenia nauki i rozwoju tech-
nologii z wdrożeniem innowacji, kreowaniem dobrobytu i podnoszeniem jakości 
życia społecznego,

– stymulacja komunikacji i partnerstwa pomiędzy badaczami, beneficjentami 
badań oraz ich sponsorami (w uproszczeniu pomiędzy środowiskami nauki, biz-
nesu i administracji publicznej),

– stworzenie warunków umożliwiających społeczeństwu bycie beneficjentem 
rozwoju technologicznego przez kreowanie dobrobytu społecznego.

Prezentując czym jest foresight technologiczny, konieczne jest zwrócenie 
uwagi na najczęściej cytowaną definicję według Bena Martina, który opisuje 
foresight technologiczny jako „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 naj-
wyższych korzyści gospodarczych i społecznych”7. Podobnie foresight techno-
logiczny zdefiniował Luke Georghiou, jako „systematyczne środki oceny tych 
rozwojów nauki oraz technologii, które mogą mieć wyraźny wpływ na konkuren-
cyjność przemysłową, tworzenie bogactwa oraz jakość życia”8.

Wszystkie definicje foresightu technologicznego posiadają wspólne elementy9:
– próby predykcji przyszłości muszą być systematyczne, aby nazwać je „fore-

sight”, 

 6 B.R. Martin, R. Johnston, Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation Sys-
tem: Experiences in Britain, Australia and New Zealand, „Technological Forecasting and Social 
Change” No. 60, 1999, s. 39.
 7 B.R. Martin, Foresight in Science and Technology, „Technology Analysis & Strategic Mana-
gement” Vol. 7, No. 2, 1995, s. 140.
 8 L. Georghiou, The UK Technology Foresight Programme, „Futures” 1996, Vol. 28, No. 4, s. 359.
 9 Zob. Foresight technologiczny, t. 1, PARP, UNIDO, Wiedeń 2005, s. 8.
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– foresight musi odnosić się do dłuższego okresu, który zazwyczaj postrzega 
się jako dłuższy od normalnego horyzontu planowania, 

– postęp nauki/technologii powinien być zbalansowany zapotrzebowaniem 
rynku, 

– foresight skupia się na powstających technologiach generycznych, gdzie ist-
nieje prawna podstawa do wsparcia rządowego, 

– należy zwrócić uwagę na wpływ społeczny, nie tylko ten związany z budo-
waniem dobrobytu. Oznacza to konieczność wzięcia pod uwagę pojawiających 
się problemów o charakterze społecznym i poszukiwania dla nich rozwiązań. 
Przykładem takiego problemu jest bezrobocie.

Według J. Kucińskiego „Początek dynamicznego rozwoju gospodarki japońskiej 
w końcu lat 60-tych wiązał się z przenoszeniem rozwiązań technicznych i organi-
zacyjnych z USA. W procesie tym Japończycy przejęli także metody budowania 
scenariuszy rozwoju przemysłu, uruchamiając na przestrzeni 20 lat serię pięciu du-
żych projektów w zakresie foresightu technologicznego”10. Główne cele stosowania 
foresightu technologicznego w Japonii to po pierwsze, określenie głównych trendów 
technologicznych w przyszłości, po drugie odpowiedź na pytanie, które dziedziny 
nauki i technologii są priorytetowe w perspektywie strategicznej11. Należy odnoto-
wać, że holistyczny program foresight realizowany przez Agencję Nauki i Techno-
logii, uruchomiony w 1970 r. trwa po dziś dzień w pięcioletnich cyklach. Rezultaty 
uzyskiwane dzięki stosowaniu foresightu technologicznego są wykorzystywane do: 

– planowania procesów badawczych, prac B+R, a także planowania działal-
ności gospodarczej12, 

– określania priorytetów rozwoju wybranych dziedzin technologii oraz anali-
zowania średnio i długookresowych trendów rozwojowych poszczególnych tech-
nologii13, 

– komunikowania wizji przyszłości i informacji niezbędnych w procesach 
planowania strategicznego, możliwe jest również uzyskanie konsensusu na temat 
kierunków rozwoju14,

– ukierunkowanie interesariuszy programów foresight na myślenie o przy-
szłości oraz ich integracja wokół procesu kształtowania przyszłości przez podej-
mowanie bieżących decyzji15,

 10 J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń 
międzynarodowych, IPPT PAN, Warszawa 2010, s. 3.
 11 Zob. K. Cuhls, Foresight with Delphi Surveys in Japan, „Technology Analysis & Strategic 
Management” Vol. 14, No. 4, 2001, s. 559.
 12 T. Kuwahara, Technology Foresight In Japan. The Potential and Implications of Delphi Ap-
proach, NISTEP Study Material, No. 77, 2002, s. 130.
 13 Ibidem.
 14 K. Cuhls, op. cit., s. 566.
 15 Ibidem.
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– umożliwienie współpracy pomiędzy interesariuszami programów foresight 
ze względu na uświadomienie wspólnej wizji przyszłości i podjęcie wspólnych 
działań w odniesieniu do tej wizji,

– kształtowanie polityki innowacyjności w odniesieniu do priorytetowych 
technologii i wypracowanych scenariuszy przyszłości16.

2. Zastosowanie programów foresightu regionalnego

Foresight regionalny to usystematyzowany proces gromadzenia wiedzy doty-
czącej przyszłości w perspektywie średnio- lub długookresowej, podejmowanie 
decyzji i zachęcanie do wspólnych działań na określonym obszarze geograficz-
nym. Zazwyczaj elementami składowymi foresightu regionalnego jest określenie 
oczekiwań interesariuszy, udział przedstawicieli grup interesu w procesie, kształ-
towanie relacji pomiędzy uczestnikami, kształtowanie średnio lub długookresowej 
wizji przyszłości i jej wdrażanie w postaci implementacji do polityki regionalnej 
wypracowanych rekomendacji dla decydentów17. Podstawą do przeorientowania 
programów foresight na problemy społeczne i regionalne było doświadczenie ja-
pońskiego programu, które prof. Kuwahara podsumował, że realizacja procesu 
foresight sama przez się prowadzi do wzrostu prawdopodobieństwa powodzenia 
realizowanych projektów badawczych ze względu na promowanie współpracy 
i bazowanie na konsensusie dotyczącym wspólnej wizji przyszłości18. Było to po-
kłosie uznania, że najważniejszym efektem stosowania programów foresight nie 
są wcale rezultaty twarde wyrażone w opracowanych raportach, czy przygoto-
wanych scenariuszach przyszłości, lecz to co zawarte zostało w modelu „4k+z”. 
Model ten zawiera wykaz cech: komunikacja, koncentracja na przyszłości, koor-
dynacja, konsensus i zaangażowanie19. Są to elementy niezbędne do wytworzenia 
wśród interesariuszy kultury kooperacji. Foresight prowadzi zatem do wykreowa-
nia kluczowych wartości z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu. „Budowanie wśród interesariuszy kultury kooperacji oraz kultury myśle-
nia o przyszłości pozwala na zdefiniowanie konsensusu w postaci wspólnej wizji 

 16 H. Pachciarek, A. Rudawska, Foresight jako koncepcja wspomagająca rozwój regionalny, 
Management and Business Administration. Central Europe, nr 2 (115) marzec-kwiecień 2012, s. 20.
 17 Jak realizować projekty foresight na potrzeby zrównoważonego rozwoju regionu, red. R. Szew-
czyk, OPI, Warszawa 2008, s. 14.
 18 T. Yoda, Participants looking back: what are perceptions of participants of past foresight 
activities on the impact on policy-making?, Third International Seville Seminar on Future-Oriented 
Technology Analysis: Impacts and implications for policy and decision-making, Sewilla 16-17 paź-
dziernika 2008, s. 4.
 19 Foresight technologiczny, t. 1, s. 9-10.
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przyszłości oraz umożliwia zaangażowanie na rzecz jej realizacji poprzez podej-
mowanie wspólnych inicjatyw oraz wspieranie procesów decyzyjnych realizowa-
nych przez władze regionalne”.20 Oznacza to konieczność większego zwrócenia 
uwagi na proces sam w sobie. Wynika to z faktu, że wartości, o których mówi 
model „4k+z” są generowane w ramach realizacji samego procesu programów 
foresight, a nie przez osiąganie końcowych rezultatów. Nie oznacza to jednak 
pomniejszenia wagi rezultatów twardych projektu, a jedynie podnosi znaczenie 
samego procesu. Poniższa tabela prezentuje porównanie tych dwóch rodzajów 
programów foresight. 

Tabela. Porównanie foresightu technologicznego i regionalnego

Rodzaj/czynnik Foresight technologiczny Foresight regionalny

Jaki jest cel? Identyfikacja kluczowych 
technologii w przyszłości

Kreowanie wspólnej wizji 
przyszłości, integracja intere-
sariuszy

Jaka jest orientacja w realizacji 
programu?

Orientacja na osiągnięcie za-
mierzonych produktów w po-
staci raportów i informacji

Orientacja na realizowany 
proces

Jaki jest podstawowy efekt 
realizacji programu?

Ocena szans i zagrożeń dla 
technologii

Uzyskanie konsensusu co do 
kierunków przyszłego rozwoju

Kto jest uczestnikiem programu? Eksperci z zakresu badanych 
technologii

Szerokie spektrum uczestni-
ków reprezentujących różne 
środowiska zawodowe

Jakie są „twarde” efekty reali-
zacji programu?

Identyfikacja działań, które 
należy podjąć w celu rozwoju 
technologicznego, budowa 
scenariuszy przyszłości

Budowa sieci współpracy 
pomiędzy interesariuszami

Jakie są „miękkie” efekty 
realizacji programu

Model 4k+z na poziomie 
uczestniczących ekspertów

Model 4k+z na poziomie 
uczestniczących interesariuszy

Jaki jest zakres oddziaływania 
programu?

Wpływ na politykę innowa-
cyjności

Wpływ na proces podejmowa-
nia decyzji bieżących i strate-
gicznych 

Jakie metody badawcze są 
wykorzystywane?

Przede wszystkim metoda del-
ficka oraz metody ilościowe

Każdorazowo wykorzystywane 
są różne kompozycje metod 
badawczych zarówno metod 
ilościowych, jak i jakościo-
wych

Jak realizowany jest proces 
zarządzania programem?

Zgodnie z zasadami zarządza-
nia projektami

Wymaga metod zarządzania 
ukierunkowanych na budowa-
nie długookresowego zaanga-
żowania uczestników

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

 20 H. Pachciarek, A. Rudawska, op. cit., s. 21.
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Z tabeli wynika, że foresight regionalny, czerpiąc z foresightu technologicz-
nego, ukierunkowuje się na wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie regio-
nalnym zarówno w perspektywie operacyjnej bieżącej, jak i strategicznej. Po-
zwala wdrożyć innowacyjne metody konsultacji społecznych przez angażowanie 
przedstawicieli społecznych w procesy decyzyjne. Jednocześnie dążąc do kon-
sensusu wokół wspólnej wizji przyszłości i w tym kontekście realizując proce-
sy decyzyjne, daje możliwość faktycznego kształtowania przyszłości w miejsce 
przewidywania lub budowania scenariuszy przyszłości. Jest to zgodne z przesła-
niem raportu przygotowanego przez High Level Expert Group na zlecenie Komi-
sji Europejskiej, aby społecznie kreować przyszłość21. 

Zasadnym wydaje się więc pytanie, jak realizować program foresightu regio-
nalnego, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Należy skupić się na rozwiązaniu 
następujących problemów22:

– zapewnienie reprezentatywności uczestników programów foresightu regio-
nalnego – wiedza niezbędna do budowania wizji przyszłości jest dystrybuowana 
pomiędzy przedstawicieli różnych środowisk zawodowych,

– umożliwienie prezentowania szerokiego zakresu problemów i sugestii po-
przez dopuszczenie do uczestnictwa w programie reprezentantów wszystkich 
istotnych grup społecznych,

– stworzenie systemu komunikacji umożliwiającego dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniami, co w konsekwencji doprowadzi do wykreowania łączącej 
wszystkich interesariuszy wizji przyszłości oraz wspólnych celów o charakterze 
strategicznym,

– utrzymanie zaangażowania uczestników programu,
– moderowanie programu foresight, aby umożliwić osiągnięcie końcowych 

wyników. Głównym zadaniem lidera programu jest więc prowadzenie działań 
w ramach programu w sposób nakierowujący na porozumienie poprzez zawęża-
nie spektrum dyskusji, eliminując opinie niezyskujące potwierdzenia wśród pozo-
stałych uczestników,

– w program muszą być zaangażowani przedstawiciele wszystkich poziomów 
decyzyjnych w regionie. Jest to warunek konieczny uwzględnienia wyników fo-
resightu regionalnego w realizowanych procesach decyzyjnych.

 21 HLEG-Report: Thinking, Debating and Shaping the Future, Final Report from a High Level 
Expert Group for the European Commission, 26 kwiecień 2002, dostępne na stronie www.cordis.lu/
foresight/CGRF.pdf, s. 14.
 22 G. Sandkjaer Hanssen, T. Johnstad, J. Erling Klausen, Regional Foresight, Modes of Gover-
nance and Democracy, „European Planning Studies” Vol. 17, No. 12, grudzień 2009, s. 1742-1746.
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3. Realizacja programu foresightu regionalnego na przykładzie 
Forum Gryf

Wszystko rozpoczęło się w październiku 2003 r. od spotkań zaledwie trzyna-
stu osób, reprezentujących różne środowiska, odczuwających odpowiedzialność 
za losy swojej małej ojczyzny, głęboko przekonanych, że każdy mieszkaniec 
województwa zachodniopomorskiego ma wpływ na sytuację regionu. Dyskusje 
o regionie, społeczeństwie, problemach otoczenia nabierały tempa. W trakcie 
pierwszego roku starano się przede wszystkim dokonać charakterystyki regio-
nu zachodniopomorskiego, wyznaczyć możliwe kierunki jego rozwoju, określić 
szanse i zagrożenia, a także mocne i słabe strony. Przedsięwzięcie dojrzewało bez 
jego nagłaśniania. W ten sposób rozpoczyna się historia przedsięwzięcia, które-
go celem było przekonanie liderów różnych środowisk zawodowych z obszaru 
Szczecina i okolic o tym, że warto myśleć poważnie o regionie i jego przyszłości. 
Był to zaczyn do wykreowania kultury myślenia o przyszłości wśród grupy inicja-
torów oraz kultury współpracy, która miała następnie pączkować w środowiskach 
inicjatorów.

Po roku spotkań w wąskim gronie, podczas podsumowania uznano, że inicja-
tywa warta jest kontynuacji – pełni funkcję integratora przedstawicieli różnych 
grup zawodowych, którym nie jest obojętny prawidłowy rozwój regionu, a którzy 
chcą realizować swoją pracę, promując wartości etyczne, daje szansę ubogacenia 
przez kontakt z osobami o innych poglądach, uczy życzliwego dialogu. Postano-
wiono również rozszerzyć grono dyskutantów, a tym samym dążyć do tworzenia 
aktywnego w regionie środowiska ludzi otwartych, poszukujących, mających na 
uwadze dobro wspólne swojej małej ojczyzny. Rozszerzenie zakresu działalności 
wymagało opracowania metodyki pracy oraz struktury organizacyjnej. Po pierw-
sze zdefiniowano cele, które miały być realizowane w ramach rozszerzonej inicja-
tywy Forum Gryf. Zostały one wyrażone w misji, która brzmi:

„Misją naszych spotkań jest uformowanie i wykreowanie „mini-środowiska”, 
które z czasem przyczyni się do urzeczywistnienia następujących celów:

– promowanie cennych inicjatyw prorozwojowych oraz wyróżniających się 
osób w tym zakresie,

– zintegrowanie różnych środowisk: zgromadzenie zespołu ludzi, którzy są 
zainteresowani rozwojem regionu,

– kształtowanie własnych opinii: dyskusje nad zagadnieniami mającymi istot-
ne znaczenie dla regionu w oparciu o rzetelną wiedzę i informacje, 

– uczenie się życzliwego dialogu z ludźmi o innych poglądach, wyrabianie 
w sobie umiejętności słuchania innych – ubogacanie się przez poznawanie innych 
osób.
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W dalszej perspektywie Forum Gryf ma przyczynić się do stworzenia śro-
dowiska reprezentującego szeroki wachlarz poglądów, kierunków wykształcenia 
i zainteresowań; środowiska skupiającego ludzi wrażliwych na otaczający ich 
świat, posiadających umiejętność dyskutowania na aktualne problemy związane 
z kulturą i życiem społecznym”.

Następnie opracowano metodykę pracy. W tym celu sięgnięto po doświadcze-
nia zagraniczne w stosowaniu programów foresight. Kluczem do sukcesu miało 
okazać się zaangażowanie w dyskurs o przyszłości regionu najważniejszych in-
teresariuszy regionalnych – liderów różnych środowisk zawodowych. Przyjęto, 
że trzeba zapewnić swobodę wymiany wiedzy i informacji pomiędzy uczestni-
kami spotkań Forum Gryf, w wyniku czego opracowano szczególną metodykę 
organizowanych konferencji. Bezpośrednio przed spotkaniami przesyłane są do 
zaproszonych uczestników materiały w celu przygotowania się do dyskusji, czę-
sto załączana jest ankieta pobudzająca do przemyśleń. Uczestnicy zasiadają w in-
terdyscyplinarnych zespołach 8–10-osobowych dobranych celowo, aby umożli-
wić swobodę wymiany myśli. Zaproszony prelegent, ekspert w danej dziedzinie, 
półgodzinnym wstępem wprowadza w obszar będący przedmiotem danego spo-
tkania, a następnie zadaje konkretne pytania do przedyskutowania w zespołach. 
Dyskusje w grupach prowadzą wyznaczeni moderatorzy, którzy dbają, aby każdy 
mógł się spokojnie wypowiedzieć. Moderatorzy nie są specjalistami w dyskuto-
wanych zagadnieniach, nie narzucają więc swoich opinii dyskutantom. Ich zada-
niem jest pilnowanie porządku dyskusji. Po zakończeniu dyskusji w zespołach, 
moderatorzy relacjonują wyniki rozmów w poszczególnych grupach na forum. 
Na zakończenie prelegent podsumowuje wszystkie relacje i całą dyskusję. Taka 
metodyka pracy umożliwia udział w dyskusji wszystkich uczestników oraz za-
chęca do zaangażowania się w tematykę spotkania. Jest również kluczowym ele-
mentem w realizowanym procesie foresight. Program foresight składa się z trój-
fazowego cyklu, na który składają się: thinking (przemyśliwanie, koncentracja na 
przyszłości), debating (dzielenie się wiedzą, przemyśleniami), shaping (kształ-
towanie wspólnej wizji przyszłości, poszukiwanie rozwiązań dyskutowanych 
problemów). Dlatego też spotkania z cyklu Forum Gryf mobilizują do myślenia 
o przyszłości, dają przestrzeń do debatowania. Proces kształtowania rozpoczy-
na się bezpośrednio po zakończeniu spotkań przez kolportaż podsumowania oraz 
współpracę z decydentami lokalnymi i regionalnymi.

W celu realizacji inicjatywy Forum Gryf powołano do życia Radę Programo-
wą, której celem jest nakreślanie kierunków dalszego rozwoju inicjatywy oraz 
wskazywanie tematów kolejnych spotkań. Tematy te są porządkowane cyklicznie, 
a wspólnym mianownikiem dla wszystkich spotkań jest wspólny cel określony 
jako dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego. Po-
nieważ niektóre wątki są zbyt obszerne, aby podjąć je w trakcie pojedynczego 
spotkania, konieczne jest ich podzielenie na aspekty szczegółowe w ramach serii 
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spotkań. Innym czynnikiem wymuszającym konieczność cykliczności spotkań 
o określonej tematyce jest dynamika zmian w wybranych obszarach. Przykładem 
takiego stanu rzeczy jest projekt realizowany przez środowisko Forum Gryf pt. 
„Przywróćmy Szczecinowi Stare Miasto”, którego celem jest wykreowanie miej-
sca uznanego za „serce miasta”. Cykl najpierw poszukiwań, następnie definiowa-
nia przestrzeni uznanej za „serce miasta”, a następnie lobbing na rzecz zmian in-
frastrukturalnych rozłożony jest w czasie. Dlatego też konieczne jest powracanie 
cykliczne do tematu, który jest rozwijany nie tylko w trakcie spotkań Forum Gryf, 
lecz również w trakcie licznych spotkań roboczych. Rada Programowa powoła-
ła zarząd odpowiadający za prowadzenie spraw Forum Gryf. Zarząd do pomocy 
ma biuro organizacyjne, którego zadaniem jest przygotowanie i realizacja proce-
su foresight poprzez organizację konferencji i prowadzenie spraw Forum Gryf, 
w tym kontakt z interesariuszami, opracowywanie materiałów merytorycznych, 
przygotowywanie spotkań roboczych. Wokół szczególnych zagadnień tworzone 
są zespoły robocze na rzecz realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Ważnym kamieniem milowym w rozwoju inicjatywy Forum Gryf był udział 
w partnerstwie międzynarodowym w ramach projektu „The Foresight Laboratory 
of Europe” finansowanym z 6 Programu Ramowego. Współpraca z doświadczo-
nymi partnerami z Niemiec, Włoch i Szwecji pozwoliła rozwinąć wiedzę na temat 
prowadzenia programów foresight, wzmocnić metodykę pracy oraz zdefiniować 
cele działalności Forum Gryf w długim okresie. Ponadto projekt ten umożliwił 
porównanie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu Pomorza Zachodniego na 
tle innych regionów europejskich. Tym samym umożliwił efektywniejsze ustale-
nie priorytetowych tematów dyskusji.

W dotychczasowej działalności Forum Gryf doprowadziło lub przyczyniło się 
do następujących rezultatów:

– wykreowanie i integracja środowiska liderów regionalnych zainteresowa-
nych pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego,

– wzmocnienie potrzeby debaty na najważniejsze tematy związane z rozwo-
jem społeczno-gospodarczym regionu,

– wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród liderów środowisko-
wych,

– wsparcie i promocja cennych inicjatyw prorozwojowych o charakterze go-
spodarczym, kulturowym i społecznym,

– realizacja projektów własnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, pro-
mocji kultury,

– stworzenie przestrzeni do konsultacji społecznych – w ramach spotkań 
Forum Gryf konsultowane były najważniejsze dokumenty strategiczne miasta 
Szczecin, 

– przygotowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą dla regionu szcze-
cińskiego.
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Forum Gryf stało się w Szczecinie istotną inicjatywą prowadzącą komunika-
cję społeczną. Było to możliwe dzięki zastosowaniu metodyki programów foresi-
ghtu regionalnego. W 2007 r. inicjatywa została wyróżniona prestiżową I Nagro-
dą w Konkursie na Najlepsze Dzieło Obywatelskie Pro Publico Bono, w kategorii 
rozwój środowiska i regionu.

Podsumowanie

Foresight uznawany jest współcześnie za najefektywniejszą metodę kreowania 
przyszłości. Zarówno foresight technologiczny, jak i regionalny przynoszą istot-
ne korzyści ze względu na jakość przygotowywanych scenariuszy przyszłości, 
lecz przede wszystkim przez generowane rezultaty miękkie opisane za pomocą 
modelu „4k+z”. Jak pokazuje przypadek Forum Gryf, foresight może odgrywać 
również ważną rolę w skali mikrośrodowiska na poziomie lokalnym i regional-
nym, kształtując przestrzeń dzielenia się wiedzą. Jednak podstawowymi zaletami 
stosowania foresightu jest kreowanie kultury kooperacji i myślenia o przyszło-
ści. Te dwa pojęcia zawierają w sobie wszystkie kluczowe czynniki wpływające 
bezpośrednio na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego. Inicjatywy typu 
Forum Gryf dając przestrzeń do szerokich konsultacji społecznych oraz generując 
merytoryczny wkład własny w postaci własnych scenariuszy przyszłości, mogą 
odegrać istotną rolę w kształtowaniu przyszłości na poziomie regionalnym. Wa-
runkiem koniecznym jest jednak bliska współpraca z decydentami regionalnymi 
i otwarcie się władz samorządowych na takie przedsięwzięcia, które w perspekty-
wie długofalowej mogą sprzyjać sprawującym władzę poprzez efektywne wspie-
ranie działań prorozwojowych w regionie oraz kształtowanie swoistego zaplecza 
intelektualnego na rzecz dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
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Forum Gryf – case study of implementing regional foresight 
programme

Summary. Foresight was implemented to business just after World War II. In accordance with 
Japanese experience, foresight is also useful in solving problems of societies. In present socio-eco-
nomic systems technological and regional foresight could be used at the same time to shape future 
instead of making predictions. Forum Gryf is a case of regional foresight programme which plays 
an important role in instituting favourable conditions for socio-economic regional development of 
West Pomeranian Voivodeship.

Key words: foresight, regional foresight
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Foresight jako metoda identyfikacji potencjału 
i zasobów uczelni niepublicznych w Polsce

Streszczenie. Uczelnie niepubliczne działają obecnie w Polsce w bardzo złożonym, dynamicz-
nym środowisku, co znacznie utrudnia skuteczne zarządzanie nimi. Foresight z natury wspiera za-
rządzanie pod względem informacyjnym i metodycznym, przez co ułatwia menedżerom podejmo-
wanie decyzji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania foresightu 
do zarządzania niepublicznymi szkołami.

Słowa kluczowe: niepubliczna szkoła wyższa, foresight, zarządzanie strategiczne

Wstęp

Szkoły wyższe (zarówno publiczne, jak i prywatne) funkcjonują obecnie w bar-
dzo złożonych, dynamicznie zmieniających się warunkach, co znacznie utrudnia 
sprawne nimi zarządzanie. Poszukują one możliwości w zakresie wprowadzenia 
unowocześnień w procesie kształcenia czy nowych obszarów kształcenia (kierun-
ków czy specjalności), które zwiększą ich konkurencyjność na rynku edukacyjnym. 
Celem niniejszej pracy jest ukazanie idei foresightu oraz możliwości jej wykorzy-
stania do kształtowania przyszłości uczelni niepublicznych. 
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1. Definicja i atrybuty foresightu

Foresight jest koncepcją stosunkowo nową. Proces ten został zastosowany 
po raz pierwszy w Japonii w 1970 r., a następnie upowszechniony na świecie na 
przełomie XX i XXI w. w takich krajach, jak: USA, Holandia, Niemcy, Wielka 
Brytania, Nowa Zelandia, Szwecja, a także na Węgrzech i w Czechach. Stara 
się on antycypować przyszłość w powiązaniu do licznych czynników – ekono-
micznych, społecznych, technicznych, politycznych i ekologicznych. W związku 
z tym można spotkać liczne jego definicje.

Tabela 1. Wybrane definicje foresightu

Autor Definicja
J.F. Coates Proces, w wyniku którego dochodzi do pełnego zrozumienia sił kształtują-

cych daleką przyszłość, który powinien być brany pod uwagę przy formuło-
waniu polityki, planowaniu oraz podejmowaniu decyzji

Gavian, Scapolo Myślenie antycypacyjne, które nie jest nowe ani wyizolowane, lecz jest 
naturalną i podstawową cechą działań strategicznych i planowania polityki 
rozwojowej podejmowanych przez sektor prywatny lub publiczny

Loveridge, Street Próba kolektywnego antycypowania ważnych czynników i zagrożeń mogą-
cych wpływać na przyszłość społeczeństwa

Martin Próba badania w długiej perspektywie przyszłości nauki, technologii, go-
spodarki oraz społeczeństwa

Slaughter Otwarcie na przyszłość z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków, 
rozwój opinii na temat przyszłych wersji przyszłości, a następnie wybór jed-
nej z nich

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: J.F. Coates, Foresight In federal government Policy making, 
„Futures Research Quarterly” t.1, 1985, s.30; J. Gavian, F. Scapolo, Comparision of national foresight exercises, 
„Foresight”, nr 1(6) 1999; D. Loveridge, P. Street, Inclusive Foresight, PREST Discussion Paper Series, Paper 
03-13, University of Manchester, Manchester 2003, s. 4; B. Martin, Foresight in science and technology, „Tech-
nology Analysis and Strategic Management” t.7, 1995, s. 348; R.A. Slaughter, The Foresight Principle: Cultural 
Recovery in the 21st Century, Adamantine, Londyn 1995.

Zdaniem natomiast Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego foresight to 
„systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowa-
nia średnio- lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, 
a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych 
działań”1. Przy projektach foresightowych do dyskusji na temat przyszłości zaan-
gażowanych jest bardzo wielu uczestników reprezentujących różne środowiska. 
Pracują oni w panelach tematycznych i ustalają wspólnie rozwiązania.

 1 www.nauka.gov.pl/nauka/polityka-naukowa-panstwa/program-foresight/definicja/ [15.09.2012].
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D. Stout przedstawia foresight poprzez zasadę 3C:
– pewność (confidence) możliwości tworzenia przyszłości,
– komunikacja (collaboration) pomiędzy uczestnikami procesu i wzajemne 

przekazywanie sobie wiedzy,
– współpraca (collaboration) wśród członków procesu nakierowana na uzy-

skanie rezultatów.
Wymienione atrybuty foresightu wskazują niezbędne elementy, które muszą 

zostać zachowane przy organizacji tego procesu. Zakończy się on sukcesem, gdy 
będzie prowadzony w sposób ciągły i z zaangażowaniem wszystkich włączonych 
w niego partnerów z różnych środowisk.

2. Perspektywy rozwoju wyższego szkolnictwa prywatnego 
w Polsce

Szkolnictwo wyższe zarówno publiczne, jak i prywatne ma do spełnienia trzy 
funkcje – kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych oraz oddziały-
wanie na rzecz otoczenia (zarówno społeczności lokalnych, jak i otoczenia go-
spodarczego regionu, w jakim działa). Mimo że w niektóre obszary działalności 
współczesnego uniwersytetu powinno się implementować rozwiązania bizneso-
we, to nie jest on jednak typowym przedsiębiorstwem. Jest jednak bez wątpienia 
organizacją gospodarczą. Organizacją, która nie może pozostać obojętna na zmia-
ny zachodzące w jej bliskim i dalekim otoczeniu.

Na przestrzeni tych lat bardzo zmienił się udział szkół wyższych publicznych 
i niepublicznych. Przedstawia to rysunek 1.

Rys. 1. Liczba uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce
Ź r ó d ł o: Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Warszawa 2011, s. 27. 
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Rys. 2. Studenci w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych w Polsce
Ź r ó d ł o: Szkoły wyższe…, s. 27.

Na podstawie danych statystycznych można zauważyć, że mamy do czynie-
nia z fazą dojrzałości rynku edukacyjnego. Zmniejszająca się rokrocznie dyna-
mika przyrostu liczby szkół wskazuje na powolne nasycanie się tego rynku. Po-
nadto w roku 2010/11 nastąpił nieznaczny spadek liczby uczelni niepublicznych 
w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto liczba studiujących tam osób zmalała 
o 8,4%. Choć spadek studiujących nie był tak duży jak na uczelniach niepublicz-
nych, to jednak fakt ten jest bardzo niepokojący, szczególnie w kontekście niżu 
demograficznego (rys. 2). 

W stosunku do roku 1999 liczba szkół wyższych w 2010 r. wzrosła o ok. 60%, 
natomiast liczba studentów jedynie o ok. 29%. (por. rys. 3). Prognozy statystyczne 
pokazują, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba studentów spadnie o ok. jedna trzecią2. 

Według Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 w latach 2008-2020 
liczba osób w wieku 18-24 lata zmniejszy się o ok. 36% (tzn. o ok. 1,5 mln). Jeśli 
założymy, że wskaźniki skolaryzacji pozostaną na niezmienionym poziomie, to 
bezpośrednim efektem będzie spadek liczby studentów o ok. 600-800 tys.3 Prze-
widywaną liczbę studentów w latach 2015-2025 przedstawiono na rysunku 4.

W roku 1990 w Polsce studiowało tylko ok. 400 tys. studentów, a wykształ-
cenie wyższe miało 7% dorosłych Polaków. Obecny wskaźnik skolaryzacji brutto 
wynosi w Polsce niemal 48% i jest jednym z najwyższych w Europie4. Podczas 
gdy na uczelniach publicznych najliczniejsze są studia prowadzone w trybie sta-
cjonarnym, to na niepublicznych – niestacjonarnym (tab. 2). 
 2 M. Kula, Za dużo indeksów, za mało studentów, „Gazeta Wyborcza” 30 lipca 2005 r. 
 3 Szerzej por. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 – drugi wariant. Oprac. Ern-
st&Young, marzec 2010.
 4 Wskaźnik skolaryzacji brutto to stosunek liczby osób uczących się w szkołach wyższych do 
całej populacji będącej w wieku nominalnie przypisanym do poziomu kształcenia w szkole wyższej 
wyrażony w procentach.
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Rys. 3. Relacja między liczbą szkół wyższych a liczba studentów w latach 1999-2011
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny 2000-2010, GUS, Warszawa.

studenci szkoły wyższe

Rys. 4. Prognoza liczby studentów w 2015, 2020 i 2025 w wybranych krajach OECD  
przy założeniu stałej stopy partycypacji (zmiana w % w stosunku do 2005 r.) 

Ź r ó d ł o: Higher Education to 2030, Vol. 1, OECD, Paryż 2008.
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Tabela 2. Studenci wg formy kształcenia w roku 2010/11

Uczelnie
Studia

Razem
stacjonarne Niestacjonarne

Publiczne 851 332 409 843 1 261 175
Niepubliczne 98 144 481 932 580 076
Razem 949 476 891 775 1 841 251

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe…

Najwięcej uczelni niepublicznych zlokalizowanych jest w dużych miastach 
(por. rys. 5) – np. Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Szczecin, Kra-
ków, Katowice. Powstają one w miejscach będących dużymi ośrodkami akade-
mickimi, które zapewnią z jednej strony odpowiednią podaż nauczycieli akade-
mickich, a z drugiej odpowiednio wysoką liczbę kandydatów na studia. 

Rys. 5. Ważniejsze ośrodki akademickie w Polsce 
Ź r ó d ł o: Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, oprac. Ernst&Young, listopad 2009, http://ptbk.

mol.uj.edu.pl/download/aktualnosci/akt.diagnoza.pdf, s. 33 [15.09.2012].
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Uczelnie niepubliczne mają za zadanie dostarczyć odpowiednio wykwalifiko-
wanej kadry specjalistów stosownie do aktualnych potrzeb rynku pracy. W tym 
celu starają się odpowiednio modyfikować swoją ofertę edukacyjną. Są one sto-
sunkowo mniejsze od publicznych, koncentrują się na kształceniu na niewielu 
kierunkach5 i w większości bazują na outsourcingu zasobów (np. kadry czy bazy 
materialnej), przez co mogą elastycznie reagować na zmiany popytu.

Należy podkreślić, że każda uczelnia niepubliczna powinna starać się mo-
dyfikować swoją ofertę stosownie do posiadanych możliwości oraz do potrzeb 
rynku pracy tak, by być dobrze postrzegana nie tylko przez kandydatów szukają-
cych odpowiedniej oferty dla siebie, lecz również przez pracodawców poszuku-
jących specjalistów z określonej dziedziny. Uczelnie powinny więc starać się tak 
zmieniać swoją ofertę, by dopasować ją do trendów panujących na rynku oraz 
by móc kształcić w tzw. zawodach przyszłości. W przeciągu tych 3 lat można 
zaobserwować znaczne zainteresowanie uczelni „nowymi” kierunkami, jak np. 
bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne, gospodarka przestrzenna czy logistyka. 
Można również zauważyć wpływ członkostwa Polski w UE oraz rynku pracy in-
nych krajów, do których wyjeżdżają Polacy w poszukiwaniu pracy. Dostrzegając 
te zjawiska, znacznie więcej uczelni wprowadziło do swej oferty takie kierunki, 
jak: budownictwo, praca socjalna, pielęgniarstwo.

3. Foresight branżowy dla wyższych szkół prywatnych – 
założenia

Poniżej przedstawione zostały przykładowe założenia, jakie autorka propo-
nuje przyjąć w procesie zarządzania strategicznego uczelniami niepublicznymi. 
Zastosowanie foresightu branżowego dla niepublicznego sektora szkolnictwa 
wyższego stanowiłoby projekt mający na celu dopasowanie modeli organizacji 
szkół wyższych, kierunków/specjalności kształcenia i profilu absolwenta do rze-
czywistych potrzeb rynkowych. 

Według założeń projekt ten ma mieć zasięg krajowy oraz mieć charakter 
branżowy.

Cel projekt to identyfikacja kluczowych dla rozwoju i wzrostu konkurencyj-
ności polskiego prywatnego sektora edukacyjnego kierunków badań naukowych 
i prac rozwojowych w perspektywie czasowej do roku X, z wykorzystaniem me-
tody foresight. 

 5 Ponad połowa uczelni niepublicznych oferuje mniej niż 4 kierunki studiów. Szerzej por. Dia-
gnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, oprac. Ernst&Young, listopad 2009.
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Realizacja projektu zakłada przygotowanie scenariuszy określających przy-
szłość niepublicznych szkół wyższych oraz:

– zwiększenie świadomości sfery nauki oraz praktyki gospodarczej dotyczą-
cej szczególnej roli badań naukowych w podnoszeniu poziomu życia polskiego 
społeczeństwa oraz innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,

– optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności kadry naukowo-badawczej 
oraz zasobów uczelni niepublicznych dla innowacyjnego rozwoju sektora eduka-
cyjnego w Polsce. 
Projekt swym zakresem miałby objąć pięć głównych zadań/etapów badaw-
czych, układających się w logiczny tok postępowania. Wyniki ich będą stanowić 
kamienie milowe realizacji projektu. 
Zadania te to:

1. Ocena konkurencyjności polskiego sektora uczelni niepublicznych w Polsce.
2. Ocena dotychczas stosowanych modeli zarządzania uczelniami niepublicz-

nymi, prowadzonych kierunków kształcenia i badań naukowych/prac rozwojo-
wych w szkolnictwie niepublicznym w Polsce.

3. Zdefiniowanie kluczowych przesłanek postępu w wymienionych obszarach 
w wyższym szkolnictwie niepublicznym w innych krajach i próba ich przeniesie-
nia na rynek polski.

4. Identyfikacja uwarunkowań gospodarczych i społecznych, niezbędnych do 
wdrożenia efektów projektu.

5. Określenie wpływu przewidywanego rozwoju niepublicznego szkolnictwa 
wyższego na innowacyjny rozwój sektora edukacyjnego w Polsce do roku X.

Do przeprowadzenia projektu zastosowane mogą zostać wybrane metody 
oparte na wiedzy eksperckiej (np. metoda scenariuszowa, burze mózgów, panele 
eksperckie) oraz wybrane elementy metod o charakterze ilościowym (np. mo-
delowanie i symulacje, ekstrapolacje trendów). Zakłada się również możliwość 
łączenia wybranych metod, w zależności od specyfiki realizowanego zadania.

Do realizacji projektu niezbędne będzie wyłonienie zespołu ekspertów, pra-
cujących w wyodrębnionych obszarach/panelach (modele zarządzania uczelniami 
niepublicznymi, prowadzone kierunki kształcenia i badania naukowe/prace roz-
wojowe). W tym celu proponuje się zorganizowanie tematycznych seminariów 
naukowych i panelów dyskusyjnych, przeprowadzenie badań (przy użyciu wy-
mienionych metod) oraz konferencję podsumowującą przebieg i wyniki projek-
tu. Efekty projektu powinny zostać również szeroko upowszechnione w postaci 
różnorodnych raportów z wyników badań. 
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Foresight as a method of identifying the potential and the resources  
of private universities in Poland

Summary. Non-public higher education institutions in Poland are now in a very complex, 
dynamic environment, which greatly hinders their effective management. Foresight inherently sup-
ports the management, in terms of information and methodology, which helps managers make deci-
sions. The purpose of this paper is to present foresight as higher education institution management 
concepts and exemplary process of its use.

Key words: non-public college, strategic management, foresight
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Foresight przemysłu miedziowego –  
baza danych technologii górniczych

Streszczenie. Artykuł prezentuje strukturę bazy danych technologii górniczych rud miedzi 
i surowców towarzyszących utworzoną w ramach realizacji projektu „Scenariusze rozwoju techno-
logicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce”. Omówio-
no zakres funkcjonalności bazy danych oraz koncepcję jej monitoringu i aktualizacji. Przedstawiono 
wyniki uzyskane w badaniach ankietowych.

Słowa kluczowe: foresight miedziowy, baza danych, monitoring użytkowników, technologie 
górnicze

Wprowadzenie

Celem projektu typu foresight jest przewidywanie i określanie kierunków 
rozwoju technologicznego, które będą miały największy wpływ na tempo roz-
woju społeczno-gospodarczego regionu lub kraju. Dla przemysłu wydobywczego 
istotną kwestią jest innowacyjność technik górniczych, którą należy rozpatrywać 
w dwóch wymiarach: technologicznym i społecznym. Pierwszy zależy od warun-
ków przyrodniczych zalegania złoża i stanu techniki. Drugi odnosi się do złoża, 
jako dobra wspólnego, które powinno jak najdłużej przynosić korzyści gospodar-
cze społeczeństwu. Przedsiębiorca górniczy dąży do osiągnięcia zysku, który bę-
dzie tym większy im krótszy jest czas zwrotu zainwestowanego kapitału. Społe-
czeństwu natomiast zależy na maksymalnym wydłużeniu cyklu życia kopalni, co 
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gwarantuje stabilne zatrudnienie, wyższy poziom życia oraz rozwój przestrzenny 
aglomeracji miejskich i obszarów wiejskich. Ta rozbieżność interesów stanowi 
problem optymalizacyjny, który w odniesieniu do zasobów złóż mineralnych na-
zywany jest popularnie racjonalną gospodarką złoża. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w okresie od lipca 2006 r. do czerwca 
2008 r. KGHM Cuprum Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe zrealizowało 
projekt pt. „Scenariusze rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surow-
ców towarzyszących w Polsce”. Partnerami projektu byli: Politechnika Wrocław-
ska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Centrum Elek-
tryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach, Politechnika Śląska 
oraz KGHM Polska Miedź S.A. Dofinansowanie uzyskano z funduszy unijnych 
w ramach poddziałania 1.4.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Kon-
kurencyjności Przedsiębiorstw.

Projekt zwany skrótowo – „foresight miedziowy” określił przyszłe kierunki 
rozwoju poszczególnych technik górniczych w horyzoncie czasowym do 2020 r., 
uwzględniając możliwości ich modyfikacji zarówno w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa pracy, wzrostu efektywności produkcji, możliwości adaptacji nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych, jak i uniwersalności ich stosowania 
w zmieniających się warunkach górniczo-geologicznych. Utworzono bazę danych 
technologii górniczych rud miedzi i surowców towarzyszących, dostępną w interne-
cie pod adresem http://foresight.cuprum.wroc.pl/, mającą na celu popularyzację tema-
tyki w środowisku branżowym, studenckim i wśród wszystkich zainteresowanych.

Dla uzyskania większej trwałości wyników studiów foresightowych, szcze-
gólnie w dalszej perspektywie czasowej, opracowano zasady monitoringu i cy-
klicznej aktualizacji danych generowanych w ramach Projektu, co dało możli-
wość ich weryfikacji i oceny pod kątem zgodności z wcześniej zatwierdzonymi 
założeniami. 

1. Baza danych 

Jednym z efektów realizacji Projektu jest internetowa baza danych technolo-
gii górniczych rud miedzi i surowców towarzyszących. Zawiera ona informacje 
na temat kluczowych technik górniczych, łącznie z możliwością zadawania pytań 
ekspertom w zakresie rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud 
miedzi i surowców towarzyszących. 

Są trzy rodzaje użytkowników serwisu internetowego bazy danych: użytkow-
nik zalogowany (oprócz możliwości, które ma każdy niezalogowany użytkownik 



Foresight przemysłu miedziowego – baza danych technologii górniczych 115

serwisu może on przeszukiwać zawartość bazy pod kątem rodzaju technologii 
oraz słów kluczowych w opisach technologii, jak również zadawać pytania eks-
pertowi), ekspert (ma takie same uprawnienia jak użytkownik zalogowany, do-
datkowo może zostać przypisany do danej technologii jako „ekspert” i ma dostęp 
do bazy ekspertów) i administrator (ma dostęp do zaawansowanych ustawień 
serwisu i może edytować całą zawartość bazy). Z serwisu można również korzy-
stać nie logując się. Użytkownik niezalogowany może przeglądać bazę technolo-
gii, generować karty technologii oraz korzystać z wyszukiwarki.

1.1. Struktura bazy

Interfejs bazy danych zawiera szereg zakładek odnoszących się do różnych 
pól bazy (zob. rys. 1). W zakładce „Baza technologii” znajduje się lista technolo-
gii podzielona na pięć podstawowych rodzajów: 

1. Górnictwo – technologie podstawowe (36 technologii). 
2. Górnictwo – technologie pomocnicze (18 technologii). 
3. Górnictwo surowców towarzyszących (12 technologii). 
4. Mechanizacja (20 technologii). 
5. Przeróbka rud miedzi (23 technologie). 
6. Automatyka i informatyka (13 technologii). 

Dodatkowo technologie są podzielone na trzy typy innowacyjności: technologia 
zachowawcza, technologia rozwojowa, technologia nowatorska. 

1.2. Korzystanie z bazy danych

Aby ułatwić poruszanie się po liście technologii dostępne są dwie wyszuki-
warki: 

– wyszukiwarka podstawowa (dostępna bez zalogowania) – dostępna jedynie 
opcja szukania po nazwach technologii (min. 3 znaki),

– wyszukiwarka zaawansowana (dostępna po zalogowaniu) – dwie możliwo-
ści wyszukiwania poprzez słowo-klucz (min. 5 znaków) lub wyszukanie w na-
zwie/opisie technologii (min. 3 znaki). Można również sprecyzować innowacyj-
ność technologii oraz typ technologii.
Po kliknięciu na wybraną technologię otwiera się strona ze szczegółami technologii.

Na karcie szczegółów (zob. rys. 2) znajduje się pełna nazwa technologii, sym-
bol technologii oraz informacja o typie i innowacyjności oraz krótki opis tech-
nologii. Po naciśnięciu na link „Pobierz szczegóły technologii” opis technologii 
możliwy jest do pobrania jako dokument PDF. Dla użytkowników zalogowanych 
jest dostępna ponadto opcja zadania pytania ekspertowi z instytucji – partnerów 
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Rys. 1. Strona główna bazy danych
Ź r ó d ł o: http://foresight.cuprum.wroc.pl/ [2011]

Rys. 2. Karta technologii
Ź r ó d ł o: http://foresight.cuprum.wroc.pl/ [2011]
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projektu. Na liście może znajdować się kilku ekspertów. Użytkownik nie ma 
wglądu do danych dotyczących eksperta. Odpowiedzi od ekspertów dostępne są 
poprzez zakładkę umożliwiającą przeglądanie informacji o wiadomościach prze-
słanych za pomocą strony1.

2. Koncepcja monitoringu i aktualizacji bazy danych

Założono, że Użytkownik serwisu internetowego bazy danych po zapoznaniu 
z dokumentacją wybranej techniki górniczej posiada określoną wiedzę na jej te-
mat i jest w stanie ją ocenić. W związku z tym przyjęto, że podstawą monitoringu 
będzie specjalnie opracowany kwestionariusz ankietowy. 

Funkcjonalność związaną z wyświetlaniem ankiet użytkownikom można włą-
czać lub wyłączać, w zależności od potrzeb. Uznano, że wymuszanie na użytkow-
nikach serwisu udziału w ankietyzacji będzie prowadziło do spadku popularności 
serwisu internetowego oraz do obniżenia rzetelności pozyskiwanych w ten sposób 
danych. Stąd podczas przeglądania bazy danych wyświetli się krótka informacja 
o ankiecie wraz pytaniem o zgodę na jej wypełnienie (zob. rys. 3). Ponieważ pytania 
wyświetlane w ramach ankietyzacji powinny dotyczyć obszarów technologicznych 
objętych zainteresowaniem użytkownika, należało rejestrować, jakie techniki gór-
nicze były przeglądane podczas korzystania z bazy danych tak, aby odpowiedzi na 
pytania zawarte w ankiecie odnosiły się do tych właśnie technologii. 

Przyjęto, że ankieta nie będzie zbyt długa, a jej wypełnienie nie zajmie użyt-
kownikowi więcej niż 5 minut. W ankiecie zawarto 9 pytań zamkniętych jedno-
krotnego wyboru oraz 1 otwarte, gdzie użytkownik może wpisać swoje uwagi na 
temat danych zawartych w bazie. Odpowiedzi gromadzone są w bazie danych, 
w przeznaczonych do tego strukturach, a okresowo są analizowane. Po wypeł-
nieniu ankiety użytkownik ma możliwość podglądu zbiorczych wyników uzyska-
nych z przeprowadzonych ankiet. Wyniki te nie są prezentowane przed wypeł-
nieniem ankiety, aby nie wpływać na udzielone przez użytkownika odpowiedzi. 

Trzon funkcjonalności systemu realizowany jest w postaci trzech działań (przy-
padków użycia): uzyskania zgody na przeprowadzenie ankiety, gromadzenia informa-
cji o przeglądanych technologiach i samego pozyskiwania danych z ankiety. Proces 
monitoringu jest skuteczny i zakończony poprawnie jedynie wtedy, gdy wszystkie 
z przytoczonych etapów zakończą się sukcesem. Na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono 

 1 J. Pyra i in., Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i su-
rowców towarzyszących w Polsce: Zadanie 8 – Utworzenie baz danych technologii oraz ekspertów 
w zakresie rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzy-
szących, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Wrocław 2008. 
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Rys. 3. Przebieg procesu przeprowadzania ankiety (przypadek użycia 001)
Ż r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 4. Przebieg procesu pozyskania danych z ankiety (przypadek użycia 002) 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 5. Przebieg procesu gromadzenia informacji o przeglądanych technologiach  
(przypadek użycia 003) 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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przebieg procesów realizowanych w bazie danych, opisanych przypadkiem użycia 
001, 002, 003. W symbolach koła zapisane są kolejne stany, w jakich będzie znaj-
dował się proces monitoringu. Strzałki narysowane czarną linią ciągłą reprezentują 
przejścia pomiędzy stanami. Pojawiające się przy niektórych z nich bloki tekstu for-
mułują warunek, przy jakim powinno następować przejście wzdłuż strzałki do kolej-
nego stanu. Za pomocą symboli prostokąta zostały zilustrowane źródła i miejsca skła-
dowania danych (dostawcy danych). Przyjęto zasadę, że dostawcą danych może być 
nie tylko baza danych, ale również Pamięć Tymczasowa oraz Użytkownik. Pozwala 
to na prześledzenie, na których etapach poszczególnych procesów następuje pobiera-
nie lub zapis danych i pomiędzy jakimi bytami on zachodzi. Przepływ danych został 
przedstawiony za pomocą strzałek narysowanych linią przerywaną. Strzałka skiero-
wana od prostokąta do stanu oznacza odczyt danych, natomiast skierowana w stronę 
przeciwną – zapis. W przypadku, gdy charakter pobieranych lub zapisywanych da-
nych nie wynika w sposób oczywisty ze stanu, którego dotyczy (lub np. dany stan wy-
maga przepływu danych z więcej niż jednego źródła), opisano strzałki reprezentujące 
przepływ danych blokami tekstu. Założono, że wykorzystywana w systemie Pamięć 
Tymczasowa zapamiętuje informację w sposób nietrwały i jest czyszczona po zakoń-
czeniu procesów związanych z obsługą danego Użytkownika. 

Ze względu na charakter i zakładane rezultaty uznano, że co sześć miesięcy 
dane zebrane w ramach monitoringu będą podlegały ocenie i analizie przez Ko-
ordynatora Projektu. Celem tych działań jest rzetelna weryfikacja opracowanych 
scenariuszy rozwoju górnictwa rud miedzi i surowców towarzyszących2. 

3. Wyniki badań ankietowych

W przeciągu czterech lat od zakończenia Projektu chęć udziału w ankiecie 
zadeklarowało 173 użytkowników, z czego jedynie 5 osób wypełniło ankietę. Tak 
mała liczba respondentów nie jest reprezentatywna, stąd trudno dokonać wiary-
godnej analizy wyników uzyskanych z ankiet. Można jedynie wskazać, że w an-
kiecie wzięli udział przedstawiciele przemysłu wydobywczego i środowiska na-
ukowego w przedziale wiekowym od 25 do 55 lat. 

Zdaniem ankietowanych najbardziej perspektywicznymi technologiami są: 
system eksploatacji komorowo-filarowy z lokowaniem skały płonnej i likwidacją 
podsadzką hydrauliczną, flotacja szybka, ługowanie rud Cu in situ oraz systemy 
łączności ogólnokopalnianej. Znaczenie wybranych technologii określono jako 

 2 A. Barańska-Buslik i in., Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego 
rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce: Zadanie 9 – Opracowanie zasad monitoringu 
i cyklicznej aktualizacji foresight’u. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Wrocław 2008.
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bardzo wysokie i wysokie. Natomiast ich rozwój oceniono jako prawdopodobny 
i wysoce prawdopodobny. Zdaniem ankietowanych funkcjonowanie w pełnym 
zakresie wybranych technologii jest możliwe do 2020 r. Wśród korzyści z za-
stosowania wybranych technologii wskazano wzrost produkcji, bezpieczeństwo 
pracy i minimalizację kosztów. Według uczestników ankiety największą barierą 
rozwoju wybranych technologii jest niewykwalifikowana kadra, a także ograni-
czone środki finansowe i warunki geologiczno-górnicze. 

4. Podsumowanie

Utworzona w projekcie baza danych technologii górniczych rud miedzi i su-
rowców towarzyszących sprzyja propagowaniu uzyskanych wyników realizacji 
Projektu oraz zapoznaniu z technologiami górniczymi szerszych kręgów społe-
czeństwa. Lokalizacja bazy w intrenecie umożliwia nieograniczony dostęp osób 
zainteresowanych do jej zasobów oraz spełnia założenia popularyzacji projektu.

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach monitoringu bazy danych wy-
kazały, że zainteresowanie rozwojem przemysłu wydobywczego rud miedzi i su-
rowców towarzyszących jest stosunkowo duże, choć udział osób deklarujących 
chęć wypełnienia ankiety jest w praktyce znikomy. Być może powodem tego jest 
niewystarczająca promocja bazy danych w środowisku branżowym lub też nie-
chęć ankietowanych do udzielania odpowiedzi.

Od pierwszego dnia po zakończeniu badań foresightowych istnieje wiele 
różnych czynników, które mogą utrudnić wdrożenie jego ustaleń. Ich poznanie 
stanowi podstawowy warunek skutecznego przezwyciężania pojawiających się 
w tym zakresie trudności. Wśród zagrożeń, które mogą zniweczyć trud włożony 
w przeprowadzenie badań foresightowych warto wyróżnić następujące bariery3,4:

– informacyjne,
– poznawcze,
– wolicjonalne,
– środowiskowe,
– sprawnościowe.
W przypadku opisanego foresightu przemysłu miedziowego występowanie ba-

rier środowiskowych (stanowiących zbiór negatywnych czynników pochodzących 
z otoczenia regionalnego, krajowego czy międzynarodowego), wolicjonalnych 

 3 Wdrażanie strategii rozwoju miasta, red. M. Czornik, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 
2003.
 4 Foresight jako metoda kształtowania przyszłości. Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego 
Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, red. K. Safin, UE, Wrocław 
2011.
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(objawiających się niechęcią do realizacji koncepcji działań prorozwojowych) 
czy sprawnościowych (wynikających z braku umiejętności tworzenia warunków 
do skutecznej realizacji działań prorozwojowych, m.in. przez brak zmian orga-
nizacyjnych oraz procedur wdrażania) jest mało prawdopodobne. Niewątpliwie 
jednak niebezpieczeństwem upowszechnienia otrzymanych wyników foresightu 
mogą być bariery poznawcze (wynikające z niedostatecznego zrozumienia istoty 
działań prorozwojowych, czego skutkiem jest brak zaangażowania w ich realiza-
cję. Może ono wynikać np. z hermetyczności języka, którym zapisano inicjatywy 
prorozwojowe) oraz bariery informacyjne wynikające głównie z nieznajomości 
planów strategicznych realizowanych przez przemysł działający w regionie. 

Można zatem stwierdzić, że nakłady na reklamę tego typu projektów powinny 
stanowić istotną część ich budżetów, a działania promocyjne muszą obejmować 
media informacyjne o szerokim zasięgu oddziaływania. Informacja w kręgach 
branżowych (konferencje, strona internetowa) jest obecnie niewystarczająca.
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Foresight of copper industry – mining technology database

Suumary. The paper presents the structure of the database of mining technology for copper 
ore and accompanying minerals created within the project “Scenarios of technological development 
copper ore and accompanying materials mining in Poland.” It discusses the range of functional-
ity of the database and the concepts of monitoring and updating. The paper presents the results of 
a survey.
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Streszczenie. Foresight jako narzędzie kształtowania przyszłości także w odniesieniu do przed-
siębiorstw zyskuje na znaczeniu. Jest narzędziem wymagającym zarówno wiedzy, jak i odpowied-
nich nakładów finansowych i organizacyjnych. Wobec tego pojawia się istotne pytanie, czy jest to 
narzędzie o charakterze uniwersalnym, czy też zważywszy na cechy i warunki funkcjonowania np. 
małych przedsiębiorstw, znajduje zastosowanie „pod pewnymi warunkami”.

Z analizy literatury przedmiotu i badań prowadzonych wśród MSP wynika konieczność róż-
nicowania instrumentarium (zakresu) i formy koncepcji planistycznych w zależności od wielkości 
i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.

W literaturze przedmiotu można spotkać przynajmniej dwa (niewykluczające się) rozwiązania 
dla MSP. Jedno, w myśl którego przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw) korzystają ze wspólnych 
wynikow badań organizowanych i finansowanych przez państwo lub zrzeszenia (sieci); drugie, pro-
ponujące zróżnicowanie zakresu badań (różne typy foresightu) i uzależnienie ich stosowania od rze-
czywistych potrzeb przedsiębiorstwa, determinowanych wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkami 
ich funkcjonowania (foresight „na miarę”).

Słowa kluczowe: foresight strategiczny, pojęcie MSP, uwarunkowanao rozwoju przedsię-
biorstw; czynniki sukcesu w badaniach foresight

Wstęp

Analiza rozwoju współczesnych przedsiębiorstw zarówno na poziomie ogólnej 
refleksji, jak i szczegółowych badań dowodzi, że wszelkie ustalenia zapewniające 
przewagę konkurencyjną a dotyczące celów, sposobów, środków realizacji, struktur 
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czy niezbędnych zasobów są tylko „chwilowo przydatne”. Dynamika zmian oto-
czenia, procesy wewnętrzne determinują konieczność zastąpienie poprzedniego 
stanu nowym, wykazującym różnice w obszarze zasobów ludzkich struktur lub 
technologii, w stosunku do stanu poprzedniego. Chociaż działalności gospodarczej 
właściwie zawsze towarzyszyła zmienność warunków jej prowadzenia i niepew-
ność efektów, to, jak stwierdzają P. Kotler i J.A. Caslione: „Obecnie jednak tempo 
zmian i skala wstrząsów są znacznie większe niż dawniej. W przeszłości były od-
stępstwem od normy. A teraz stały się nową normalnością. To coś więcej niż tylko 
przełomowe innowacje i poważny wstrząs”1. Zmiany zachodzą bezustannie i mogą 
zostać zainicjowane w każdym zakątku świata i wywrzeć wpływ na każdą firmę.

Zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w takich warunkach oznacza 
konieczność uwzględniania nowych czynników i wypracowania nowych zacho-
wań („nowego podejścia do nowych strategii, aby w nowej normalności minima-
lizować podatność na zagrożenia i wykorzystywać pojawiające się szanse”)2.

Intuicyjne czy sytuacyjne zajmowanie się trendami rozwojowymi już nie wy-
starcza. Ta rosnąca niestabilność otoczenia powoduje wzrost zapotrzebowania na 
mniej konwencjonalne instrumenty przewidywania i kształtowania przyszłości 
niż powszechnie stosowane. Rośnie zapotrzebowanie na metody (badania) umoż-
liwiające spojrzenie w przyszłość – nie tylko w kontekście jej prognozowania, 
lecz głownie możliwości wpływu na bieg wydarzeń3, uwzględniając nie tylko 
kontekst technologiczny, ale również społeczny i organizacyjny.

Do tej grupy narzędzi można zaliczyć foresight strategiczny, czyli długookreso-
wy proces organizacyjny i komunikacyjny nakierowany na otoczenie przedsiębior-
stwa i oparty na podejściu interdyscyplinarnym, partycypacji i komunikacji, który 
umożliwia przedsiębiorstwom dokonanie z odpowiednim wyprzedzeniem strate-
gicznej reorientacji. Badanie przyszłości w takim ujęcie nie polega na dokładnym 
jej przewidywaniu, lecz raczej na systematycznej i ciągłej analizie możliwych, praw-
dopodobnych, pożądanych lub niebezpiecznych kierunków rozwoju tej przyszłości.

Foresight jest narzędziem wymagającym zarówno wiedzy, jak i odpowiednich na-
kładów finansowych i organizacyjnych. Wobec tego pojawia się istotne pytanie, czy 
jest to, zważywszy na cechy i warunki funkcjonowania małych przedsiębiorstw, narzę-
dzie o charakterze uniwersalnym, czy też znajduje zastosowanie „pod pewnymi warun-
kami”. Wydaje się, ze jest ono zasadne zwłaszcza w odniesieniu do MSP, które przyję-
tego traktować jako przedsiębiorstwa funkcjonujące w stabilnym, lokalnym otoczeniu, 
posiadające immanentne zdolności adaptacyjne i krótko horyzont czasowy działania. 

 1 P. Kotler i J.A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, 
2009, s. 18-19.
 2 Ibidem.
 3 M. Szarucki, Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa, http://naukaigo-
spodarka.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=108&l
ang=en&limitstart=5 [11.02.2013].
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2. Czym jest foresight strategiczny 

W praktyce planistycznej przyjmowana jest najczęściej ogólna definicja, 
w myśl której foresight jest „procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa 
o przyszłości”, mającym na celu „wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans 
i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygoto-
wanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki”4.Ta 
interpretacja foresightu przeniesiona na poziom organizacji nie ułatwia zadania 
uporządkowania terminologicznego i określenia zakresu problemowego. Nie daje 
możliwości zidentyfikowania specyficznego charakteru metody, nie określa rów-
nież jej zakresu aplikacyjnego. 

Analiza szans rozwojowych, próba przewidywania kierunków, myślenie o przy-
szłości to przecież atrybuty wielu koncepcji badawczych i narzędzi analitycznych. 
Na ten fakt zwracają uwagę autorzy podręcznika foresightu5, konstatując, że jest on 
„często mylony z innymi działaniami zorientowanymi na przyszłość”6.

Foresight strategiczny traktowany jest zwykle jako długookresowy proces or-
ganizacyjny i komunikacyjny nakierowany na otoczenie przedsiębiorstwa i opar-
ty na podejściu interdyscyplinarnym, partycypacji i komunikacji, który umożli-
wia przedsiębiorstwom dokonanie z odpowiednim wyprzedzeniem strategicznej 
reorientacji7. Bogactwo koncepcji interpretacyjnych jest duże. Niektóre z ujęć 
zawiera tabela 1. 

Cytowani autorzy definiują foresight, akcentując różne jego aspekty. Można 
więc uznać za A.W. Müllerem, że w literaturze przedmiotu występuje trojakie 
ujęcie foresightu strategicznego: 1) jako proces analizy otoczenia, 2) jako pro-
ces uczenia się przedsiębiorstwa, bądź 3) jako proces tworzenia wizji. Foresight 
w kontekście analizy otoczenia polega na dostarczeniu decydentom takich (ak-
tualnych) informacji o otoczeniu, które zwiększą zdolność przedsiębiorstwa do 
reakcji i umożliwią przygotowanie się na przyszłe istotne zdarzenia (tendencje, 
niespodzianki, zaskoczenia). Główna aktywność w tym procesie wiąże się z ob-
serwacją, analizą i ewaluacją nowych informacji. Foresight jako proces uczenia 
się polega na konfrontacji własnych (wewnętrznych) interpretacji biznesu, strate-
gii z różnymi scenariuszami przyszłości i różnymi szansami i zagrożeniami. Re-
zultatem tej konfrontacji jest weryfikacja dotychczasowych wzorców myślenia, 
uwzględnianie innych scenariuszy, rozwój koncepcji alternatywnych. Foresight 

 4 www.mg.gov.pl/Gospodarka/Przetworstwo+przemyslowe/Foresight+technologiczny/ 
[23.03.2010].
 5 Foresight technologiczny, t. 1: Organizacja i metody, UNIDO, Wiedeń 2005, wydanie polskie 
PARP, s. 8-9.
 6 Ibidem.
 7 K. Burmeister, A. Neef, B. Beyers, Corporate Foresight: Unternehmen gestalten Zukunft, 
Hamburg 2004, s. 12.
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jako proces tworzenia wizji polega na uzgadnianiu preferencji i mobilizowaniu 
wszystkich wokół wspólnego celu i wizji rozwoju. Kształtowanie wspólnej wizji 
wymaga kształtowania odpowiedniej (dynamicznej i inspirującej) kultury i at-
mosfery (zob. tab. 2)8.

Z tego zestawienia wyłaniają się istotne cechy foresightu strategicznego. Będą 
one w zasadzie potwierdzeniem tego, co wiadomo z opisów foresightu ogólnego 
(technologicznego). W myśl najistotniejszych wspólnych założeń foresight:

a) to proces, a nie technika (prognostyczna),
b) ma charakter interdyscyplinarny,
c) obejmuje długoterminowe perspektywy czasowe,
d) integruje różne perspektywy, w tym rozwój naukowy, technologiczny, go-

spodarczy, polityczny i społeczny,
e) stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny, ale nie oferuje goto-

wych strategii korporacyjnych czy politycznych,

 8 Müller W., Strategic Foresight − Prozesse strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unter-
nehmen, Dis. Universität Zürich, 2008.

Tabela 1. Przykładowe definicje foresightu strategicznego

B. Martin Foresight to systematyczne spojrzenie w długoterminową przyszłość w obszarze nauki, 
techniki, gospodarki i społeczeństwa. Podstawową częścią foresight jest identyfikacja 
w oparciu o badania i analizy nowych technologii tych obszarów strategicznych, które 
dają korzyści ekonomiczne i społeczne. Zadaniem foresight jest zebranie wiedzy dla 
potrzeb procesów podejmowania decyzji o rozwoju. Foresight nie należy traktować jako 
zwykłej prognozy lub przepowiedni. Jest sposobem wzbudzania aktywnych postaw 
w procesie kreowania przyszłości. Proces ten może przebiegać w taki sposób, że opraco-
wane prognozy mogą okazać się niezgodne z nowym obrazem przyszłości

P. Becker Foresight to proces gromadzenia informacji oraz formułowania na tej podstawie śred-
nio- i długookresowej wizji, dzięki której „próbuje się wejrzeć” w przyszłość nauki, 
ekonomii i społeczeństwa, aby wesprzeć bieżący proces decyzyjny, mobilizować za-
soby do działania i realizacji tego procesu

A. Horton Foresight to proces wyboru wielu dróg rozwoju, w których przyszłość zmienia się, 
a zdefiniowanie tych dróg pozwala rozstrzygnąć, które decyzje należy podjąć, aby 
wykreować najlepszy i możliwy obraz jutra

W. Kasprzak
K. Pelc

Foresight to proces otwarty i samouczący, w którym „dochodzi się do pełniejszego 
zrozumienia sił kształtujących długoterminową przyszłość, co musi być brane pod 
uwagę w kształtowaniu polityki, planowaniu i podejmowaniu decyzji”

K. Cuhls Foresight wskazuje kierunki i priorytety rozwoju nauki i techniki, uzupełnia i jednocze-
śnie stanowi podstawę w procesie planowania i służy jako (pomocnicze) narzędzie po-
dejmowania bieżących decyzji. Należy tutaj zaznaczyć, że foresight nie dotyczy bezpo-
średnio procesu podejmowania decyzji, ale zajmuje się systematycznym gromadzeniem 
i przygotowaniem informacji, niezbędnych przy formułowaniu odpowiednich decyzji

Ź r ó d ł o: I. Badecka, J. Skonieczny, Corporate Foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębior-
stwa, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/005_Badecka_Skonieczny.pdf, s. 43 [11.02.2013].



131Foresight strategiczny w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Tabela 2. Różne sposoby definiowania foresightu strategicznego w ujęciu procesowym

Kryterium Foresight jako proces 
analizy otoczenia

Foresight jako proces 
uczenia się

Foresight jako proces 
stworzenia wizji

Funkcja pierwot-
na procesu

Pozyskiwanie i przetwa-
rzanie informacji 

Refleksja i generowanie 
wiedzy 

Kształtowanie przyszłości 
i tworzenie konsensusu

Cel procesu Przygotowanie, szybkość 
reakcji

Optimum relacji szanse-
-ryzyka

Wiązanie energii

Rozumienie celu Analityczne Częściowo syntetyczne Syntetyczne

Podstawowe 
aktywności

Analiza: obserwować, 
analizować, ewaluować

Komunikacja: zmiana, 
refleksja, generowanie 
wiedzy

Kształtowanie: określenie 
wartości/preferencji, uzgod-
nienie, mobilizowanie

Stosunek  
do otoczenia

Racjonalnie postrzegane 
otoczenie

Subiektywnie postrzega-
ne otoczenie

Otoczenie dające się 
kształtować, podlegające 
wpływom

Stosunek  
do przyszłości

Otoczenie może być roz-
poznane w ograniczonym 
stopniu prognozowane

Przyszłości nie można 
prognozować, jednak 
możliwy rozwój kluczo-
wych czynników sukce-
su daje się przewidywać

Przyszłość nie może/nie 
powinna być prognozowa-
na, lecz aktywnie kształ-
towana

Obraz 
przyszłości 

Prawdopodobny Możliwy Pożądany

Model 
antycypacji

Eksploracyjny Eksploracyjny  
i normatywny

Normatywny 

Główne 
koncepcje

Słabe sygnały, wczesne 
rozpoznanie 

Procesy scenariuszowe Envisioning

Punkt ciężkości Systemy analizy: źródła in-
formacji, filtrowanie infor-
macji, systemy informacji

Struktury komunikacji: 
partycypacja, interakcja

Kultura/atmosfera: inspi-
racja, motywacja, aktywi-
zowanie

Ź r ó d ł o: W. Müller, Strategic Foresight − Prozesse strategischer Trend- und Zukunftsforschung in Unter-
nehmen, Dis. Universität Zürich, 2008, s. 44.

f ) jest próbą promowania innowacji technologicznych i społecznych w sekto-
rze publicznym i prywatnym,

g) jest procesem partycypacyjnym z promotorami, którzy muszą zrealizować 
decyzje później9.

Foresight strategiczny oznacza zatem zachodzący w przedsiębiorstwie syste-
matyczny, partycypacyjny proces, którego celem jest wspieranie decyzji strate-
gicznych przez antycypację, analizę i interpretację długookresowych kierunków 
rozwoju otoczenia społecznego, ekonomicznego i technologicznego, jak również 
aktywne kształtowanie alternatywnych wizji i wyobrażeń o przyszłości10.

 9 Foresight technologiczny, t. 2: Foresight technologiczny w praktyce, UNIDO, Wiedeń 2005, 
wyd. polskie PARP, s. 197. 
 10 W. Müller, op. cit., s. 25.
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Do realizacji tak rozumianego foresightu konstruuje się zestaw czynników 
sukcesu rozumianych jako niezbędne do jego przeprowadzenia kompetencje 
przedsiębiorstwa. 

1. W obszarze informacji ważne jest jak przedsiębiorstwo zdobywa niezbędne 
informacje: jakie są źródła, jaki horyzont czasowy, z jakich obszarów.

2. Dojrzałość metodologiczna oznacza, jakie metody przedsiębiorstwo wyko-
rzystuje dla zbadania swojej przyszłości i co o tym decyduje.

3. Ludzi i relacje między nimi (nieformalna organizacja) informuje o cechach 
osób zajmujących się foresightem w przedsiębiorstwie oraz jak są gromadzone 
i rozprowadzane wyniki foresightu.

4. Formalna organizacja przedsiębiorstwa określa, jak się inicjuje działania 
foresightowe w przedsiębiorstwie (bottom-up, czy top-down); gdzie te działania 
są usytuowane w strukturze i który dział za nie odpowiada.

5. Kultura organizacyjna określa, czy i w jakim stopniu foresightowe działa-
nia przedsiębiorstwa wspierane są przez normy wartości i zachowania charakte-
rystyczne dla kultury ciekawej przyszłości.

3. Czy badania foresightowe w MSP mają sens

Przedstawione wyżej bogactwo metod, skomplikowane organizacyjnie pro-
cedury, skala i koszt przedsięwzięcia spawiają, że przyjęło się uważać przedsię-
wzięcia (badania) foresightowe na poziomie przedsiębiorstw za domenę dużych 
struktur. Podnosi się tu dodatkowo ich działanie na rynkach globalnych i podlega-
nie silnej presji konkurencyjnej, zaangażowanie wielu właścicieli i intersariuszy, 

1. Wykorzystanie 
informacji

2. Dojrzałość 
metodologiczna

3. Nieformalna 
organizacja

4. Formalna 
organizacja

5. Kultura  
organizacyjna

Rys. 1. Czynniki sukcesu w badaniach foresight
Ź r ó d ł o: R. Rohrbeck, S. Mahdjour, S. Knab, T. Frese, Benchmarking Report. Strategic Foresight in Multi-

national Companies. s. 8 European Corporate Foresight Group, http://ssrn.com/abstract=1470050 [11.02.2013].  
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a przez to potrzebę oraz możliwości finansowe systematycznych badań nad od-
ległą przyszłością. W odniesieniu do jednostek małych w sposób autoamtyczny 
uznaje się, że te trendy dotyczą ich w mniejszym stopniu, gdyż ich „naturalnym” 
polem działania jest rynek lokalny, a „wrodzona” elastyczność i krótka perspekty-
wa działania eliminuje refleksję długookresową.

Takie podejście jest zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktyki działania 
nieuzasadnione. Chociaż podstawowe cechy małej firmy jako podmiotu zarządza-
nego przez właściciela, operującego na lokalnym rynku, bardzo elastycznie reagują-
cego na zmiany otoczenia i bardzo indywidualistycznie traktujące potrzeby klienta 
jest ciągle dominujący, to pod względem strategicznych zachowań obraz ten ulega 
zmianie. Istnieje wiele przykładów (jest ich coraz więcej) świadczących o tym, że 
małe podmioty wdrażają skuteczne strategie będące do tej pory domeną przedsię-
biorstw dużych, stają się przedsiębiorstwami globalnymi. H.Simon analizuje zacho-
wania przedsiębiorstw, które choć są podmiotami średniej wielkości (tajemniczy 
mistrzowie), należą do liderów rynków w swojej branży, często są liderami rynków 
globalnych. Widoczna jest też tendencja odwrotna – przejmowanie przez duże firmy 
modeli biznesowych firm małych. W związku z tym, wydaje się, że mamy do czy-
nienia raczej ze zjawiskiem konwergencji i zacierania różnic niż ich pogłębianiem. 
Pojęcie duży i mały traci wyrazistość, coraz częściej i pod wieloma względami jest 
to, używając terminologii sportowej, kategoria open – po prostu przedsiębiorstwo. 
Nie można więc uznać, przyjmując kryterium wielkości firmy, że MSP a priori nie 
są zainteresowane badaniem przyszłości, czy analizą trendów rynkowych.

Traktowanie jednak foresightu strategicznego jako uniwersalnego narzędzia ba-
dania i kształtowania przyszłości MSP byłoby również pociągnięciem błędnym, nie 
sprawdzającym się w praktyce. „Ważne jest, aby zauważyć, iż foresight nie zastępuje 
prognozowania, badań nad przyszłością czy planowania strategicznego. Każde z tych 
działań ma swoją rolę. Wielu przypadkach role tych działań mogą się wzajemnie 
wspierać”11. Foresight dysponuje rozbudowanym instrumentarium, zakłada szeroki 
program konsultacji z ekspertami i obejmuje okres, który z reguły przekracza średnią 
długość życia MSP. Zwykle jego zastosowanie przekraczałoby finansowe i organiza-
cyjne możliwości tego typu przedsiębiorstwa, a proces interpretacji (wnioskowania) 
wyników przez nieliczny personel mógłby przekroczyć okres ich aktualności.

Wydaje się, że w odniesieniu do MSP próba zastosowania foresightu wymaga 
bardziej zindywidualizowanego podejścia niż proste powielenie rozwiązań wy-
pracowanych dla większych struktur organizacyjnych. 

Przedsiębiorstwa zaliczane do kategorii MSP mają bardzo zróżnicowany charak-
ter – należą do nich zarówno te, w których pracuje jedynie waściciel, przedsiębior-
stwa małe o wyraźnej specyfice i słabościach (zob. rys. 2), jak i takie, których poziom 
profesjonalizmu zarządzania nie odbiega od struktur koncernowych. To zróżnicowa-
nie rzutuje na możliwości i potrzeby w zakresie rozpoznawania przyszłości. 

 11 Foresight technologiczny..., t. 1, s. 8-9.
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Konieczność różnicowania instrumentarium (zakresu) i formy koncepcji pla-
nistycznych wynika również z cech narzędzi foresightowych – pewnego formali-
zmu, uporządkowania i długiej perspektywy związanej z koncepcjami strategicz-
nymi, co wymaga wysokich nakładów finansowych i sprawności organizacyjnej. 
W związku z tym, metody i techniki planistyczne możliwe do zastosowania 
w małych i średnich przedsiębiorstwach wymagać będą adaptacji rozwiązań przy-
gotowanych dla innego (dużego) adresata lub tworzenia instrumentarium specy-
ficznego, co wydaje się rozwiązaniem mniej racjonalnym.

W literaturze przedmiotu można spotkać przynajmniej dwa (niewykluczające 
się) rozwiązania dla MSP. Jedno, w myśl którego przedsiębiorstwa (grupy przed-
siębiorstw) korzystają ze wspólnych wynikow badań organizowanych i finanso-
wanych przez państwo lub zrzeszenia (sieci); drugie, proponujące zróżnicowanie 
zakresu badań (różne typy foresightu) i uzależnienie ich stosowania od rzeczywi-
stych potrzeb przedsiębiorstwa, determinowanych wewnętrznymi i zewnętrznymi 
warunkami ich funkcjonowania (foresight „na miarę”).

Pierwszy model proponują np. A. Rogut i B. Piasecki12. Autorzy ci podają 
szereg przykładów rozwiązań organizacyjnych i koncepcyjnych mających na 
celu umożliwienie MSP korzystanie z efektów prac foresightowych. Jak podają, 

 12 A. Rogut, B. Piasecki, Foresight i obserwatoria technologiczne jako dobre praktyki wspiera-
nia firm w zakresie zarządzania zmianą technologiczną, w: Raport o stanie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, 
Warszawa 2012, s.137.

Siły:
• Kultura przedsiębiorstwa  

o zabarwieniu rodzinnym
• Motywacja współpracowników
• Motywacja kierownictwa
• Wysoka elastyczność
• Bliskość klienta

Słabości:
• Słaba pozycja rynkowa
• Słaba pozycja finansowa
• Brak know-how
• Przechowywanie wiedzy  

na poziomie personalnym

Jedność własności  
i zarządzania Wysoka elastyczność

Zorientowana na ludzi i płaska 
Struktura organizacyjna

Permanentne problemy 
finansowe

Podstawowe cechy MSP

Rys. 2. Cechy MSP
Ź r ó d ł o: M. Tyssen, Ch. Schneide, R. Gleich, Corporate Foresight – Entwicklung eines Konzepts der Zu-

kunftsorientierung für kleine und mittlere Unternehmen. 6. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 
Berlin [11.02.2013]. 
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niektóre kraje (Japonia, Niemcy czy Wielka Brytania) uruchamiają specjalne ini-
cjatywy foresightowe dedykowane mniejszym firmom. „Czasami mają one na 
celu udostępnienie im – w formie przydatnej do planowania strategicznego – re-
zultatów foresightów narodowych, które w pierwotnej postaci rzadko kiedy na-
dają się do bezpośredniego wykorzystania i wymagają stosownego przetworzenia 
(selekcja, ocena przydatności, grupowanie według obszarów zastosowania itd.). 
Czasami z kolei przyjmują one postać foresightów inicjowanych przez stowarzy-
szenia branżowe (np. niemiecki ZVEI74 czy VDMA75) czy fundacje (np. Euro-
pean Science Foundation czy German Stiftung Industrieforschung). Zdarza się 
także, że inicjatywy foresightowe wdrażane są w swego rodzaju partnerstwie 
publiczno-prywatnym i są współfinansowane przez administrację publiczną i/lub 
Komisję Europejską”13.

Według tej drugiej koncepcji14 zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą przy-
szłości determinują dwa podstawowe kryteria (wymiary) – dynamika otoczenia 
i zdolności adaptacyjne przedsiębiorstwa. Na dynamikę otoczenia wpływają ta-
kie czynniki makro- i mikrootoczenia, jak: tempo zmian produktów i usług, tem-
po zmian pozycji konkurencyjnej, tempo zmian potrzeb klientów i ich wpływ 
na sytuację rynkową, tempo zmian modeli biznesowych, tempo rozwoju nowych 
technologii, oraz rozwój gospodarki (lokalnej, globalnej), nowe regulacje prawne, 
przemiany społeczne, trendy polityczne, nowe technologie. Zdolności adaptacyj-
ne określają czas od pomysłu do dojrzałości rynkowej produktu, czas utrzymy-
wania się na danym rynku modeli biznesowych, tempo i rytm zmian organizacji 
i procesów.

Powstała w ten sposób15 macierz czteroelementowa definiuje zróżnicowane 
oczekiwania pod adresem poziomu rozpoznania przyszłości. Im większa dynamika 
i nierozpoznawalność otoczenia, tym wyższe zapotrzebowanie na wiedzę i, można 
by dodać, tym większe potrzeby zastosowania rozbudowanych form foresightu.

W prezentowanej koncepcji mamy do czynienia z czterema modelami potrzeb 
(na wiedzę) – bazowym, sensorycznym, nawigacyjnym i eksploracyjnym. Prze-
chodząc od typu eksploracyjnego poprzez nawigacyjny i sensoryczny po pod-
stawowy, mamy do czynienia z malejącym stopniem oczekiwań wobec zakresu 
rozpoznania przyszłości. 

A. Potrzeby ekspolarcyjne. Największym wyzwaniem jest badanie przy-
szłości w przedsiębiorstwach działających w bardzo szybko zmieniającym się 
i bardzo złożonym otoczeniu. Tempo zmian tych rynków nie tylko przekracza 
szybkość dostosowania przedsiębiorstwa, lecz również pojawiające się impul-
sy rozwojowe pochodzą z obszarów, które na pierwszy rzut oka nie mają nic 
 13 Zob. ibidem.
 14 To drugie podejście reprezentuje np. European Futurists Club w: Essential Future Readiness 
Index 2009. Zukunftbereitschaft von Schweizer KMU, Lucenra 2009.
 15 Ibidem, s. 10-11.
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wspólnego z własnym rynkiem. Bdania te zostały nazwane ekspolarcyjnzmi, gdyż 
nawiazują do eksploracji nieznanych obszarów, a sposób postepowania przypo-
mina zachowanie odkrywcy nowych lądów. Badanie przyszłości wspiera zarza-
dzanie strategiczne, odkrywajac za pomocą metody scenariuszowej przyszłość 
i przygotowując rezerwowe opcje działania.

B. Potrzeby nawigacyjne. Jeśli zmiany rynku następują szybciej niż przed-
siębiorstwo jest w stanie zareagować, wyzwania względem rozpoznania przy-
szłości są szczegónie duże. Przedsiębiorstwa nawigacyjne potrzebują swoistej 
mapy przyszłości i urządzenia nawigacyjnego, ktore im wskaże możliwe kierunki 
w przyszlość (stąd nazwa). Przyszłość dla nich musi być przynajmniej w części 
odpowiednio wcześnie rozpoznana, w czym może pomóc systematyczny system 
wczesnego rozpoznania. Nawet słabe sygnały zasługują na uwagę, ponieważ 
wśród nich może być wskazówka o nadchodzących ogromnych zmianach. Cała 
kultura takiego przedsiębiorstwa musi być nastawiona na ciekwość przyszłości.

C. Potrzeby sensoryczne. Inny typ przewidywania przyszłości jest niezbędny, 
jeżeli na sukces średnio-i długoterminowy wpływają zróżnicowane czynniki. Instru-
menty badania przyszłości mogą wtedy służyć jako system wczesnego ostrzegania 
i wzmacniać zarządzania innowacjami. Uzyskana wiedza może być wykorzystana 
do opisania prawdopodobnych lub możliwych obrazów przyszłości. 

Analiza SWOT możliwych przyszłych scenariuszy może zmniejszyć ryzyko 
nieprzewidzianego rozwoju. Ponieważ w firmach z tej ćwiartki wykresu (senso-
ryczne potrzeby) najczęściej jest wystarczająco dużo czasu na reakcję, przed-
siębiorstwa te potrzebują głównie instrumentów do wyostrzenia wrażliwości na 
nowe kierunki rozwoju. Wczesne rozpoznanie może im pomóc wykorzystać ich 
przewagę zwiazaną z czasem reakcji.

Rys. 3. Cztery typy potrzeb w zakresie rozpoznania przyszłości
Ź r ó d ł o: Essential Future Readiness Index 2009, Zukunftsbereitschaft von Schweizer KMU, www.euro-

pean-futurists.org, s. 10 i n. [11,02,2013].
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D. Potrzeby podstawowe. Firmy, na których model biznesowy mają wpływ 
jedynie nieliczne czynniki i na dodatek stosunkowo dobrze rozpoznane, potrzeby 
w zakresie rozpoznania przyszłości mają na poziomie bazowym (podstawowym). 
Wystarczy, że będą monitorować swoje najblizsze otoczenie w bliskim kontakcie 
ze swoimi klientami i dostawcami i będą śledzić fachowe publikacje i konferen-
cje. Krótka lista najważniejszych czynników przyszłego sukcesu własnej firmy 
pozwoli uporządkować wiedzę i ocenić wyniki. 

W literaturze przedmiotu wymienia się różne typologie foresightu strategicz-
nego o różnym stopniu skomplikowania procedur i różnych efektach, które można 
by zaadresować do róznych odbiorców, biorąc pod uwagę ich potrzeby i możli-
wości organizacyjne i finansowe (zob. tab. 3).

Tabela 3. Wybrane modele foresightu

Obszary
Modele foresightu

Foresight ekspercki Sformalizowane  
modele Otwarty foresight

Paradygmat Możliwość poznania przy-
szłości za pośrednictwem 
ekspertyz

Możliwość poznani przy-
szości za pośrednictwem 
modeli komputerowych

Możliwość kształtowania 
przyszłości za pośrednic-
twem interakcji

Cel Eksploracja zmiany Szacowanie zmiany Zrozumienie/antycypacja/ 
kształtowanie zmiany

Sposób 
realizacji

Pozyskiwanie i porówny-
wanie opnii eksperckich

Wykorzystanie metod ilo-
ściowych do szacowania 
parametrów przyszlości 
(np. ekstrapolacja)

Otwarty, ciągły dialog

Rola 
zewnętrznych 
ekspertów

Zewnętrzni eksperci 
odpowiedzialni zarówno 
za treść, jak i rezultaty 
foresightu

Zewnętrzni eksperci źró-
dłem generowania wiedzy

Silna współpraca ze 
wszystkimi interesariu-
szami wewnątrz i poza 
organzacją

Rezultaty Delphi, mapy technologii, 
scenariusze

Modele, matryce Scenariusze, dzikie karty, 
plany działań, inwencje

Ź r ó d ł o: A. Rogut, B. Piasecki, Foresight i obserwatoria technologiczne jako dobre praktyki wspierania 
firm w zakresie zarządzania zmianą technologiczną, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2010–2011, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2012, s. 131.

Uwaga: autorzy podają jeszcze jeden typ (analiza trendów), który uznano wyżej za jedną z metod foresight 
a nie osobny typ foresightu.

Ten zróżnicowany i uproszczony charakter foresightu strategicznego stoso-
wanego w MSP znajduje odzwierciedlenie w wynikach nielicznych badań nad 
tym problemem16. Z badań przeprowadzonych wśród niemieckich MSP wyła-
nia się relatywnie wysoka, choć zróżnicowana potrzeba badań foresightowych. 

 16 K. Jannek, K. Burmeister, Corporate Foresight im Mittelstand Projektergebnisse, Ein Projekt 
der Z_punkt GmbH, Köln 2008.
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W przedsiębiorstwach przemysłowych potrzeba ta jest wynikiem działań inno-
wacyjnych i ekspansji rynkowej, które charakteryzuje długi cykl rozwojowy, 
w przedsiębiorstwach usługowych zaś potrzeba ta jest określona przez wysoką 
dynamikę rynku i otoczenia. Potrzeby foresightowe wzrastają wraz z wielkością 
przedsiębiorstwa, co wiąże się z większymi zamierzeniami rozwojowymi i dłuż-
szym czasem obserwacji procesów i zjawisk im towarzyszących. 

Czynniki branżowe (otoczenia) są tylko jednymi z determinant badań foresigh-
towych. W cytowanych badaniach wyróżniono również czynniki wewnętrzne, do 
których zaliczono zamierzenia ekspansyjne i innowacyjne oraz czas niezbędny do 
ich realizacji. Im silniejsze dążenie do zmian i dłuższy czas realizacji niezbędnych 
inwestycji (wdrożenia zmian innowacyjnych), tym większa potrzeba badań foresi-
ghtowych służących generowaniu nowych idei i zapewniających bezpieczeństwo 
nowym inwestycjom. Uwarunkowania zewnętrzne obejmują także dynamikę zmian 
rynkowych i otoczenia. Im większa dynamika zmian, tym większa potrzeba badań 
foresightowych. Przedsiębiorstwo nie podejmujące działań innowacyjnych i eks-
pansyjnych, nie musi antycypować przyszłości. „W takich warunkach rośnie popu-
larność tak specyficznej (i tak niezbędnej do efektywnego zarządzania zmianą tech-
nologiczną) oferty informacyjnej, jaką jest informacja o nowych i wyłaniających się 
technologiach. Źródłem takiej informacji są programy badań foresightowych i/lub 
specjalnie do tego celu tworzone tzw. obserwatoria technologiczne”17.

MSP w procesie zdobywania wiedzy o przyszłości sięgają szeroko po zróżni-
cowane i związane z branżą źródła informacji. Najczęściej publikacje fachowe, 
raporty branżowe, czasopisma i media elektroniczne (odpowiednio po 70%); jako 
ważne źródło informacji wymieniają również kontakty z klientami i konkurencją.

Respondenci korzystają raczej z uproszczonych metod foresightowych do 
zdobywania i analizowania informacji. Regularnie wykorzystują kwerendy li-
teraturowe i przegląd stron internetowych (40%) burzę mózgów (38%), opinie 
ekspertów (32 %), analizę otoczenia (36%). Z tradycyjnych metod w sposób sys-
tematyczny korzystają rzadko. Jeśli w ogóle sięgają po te metody, to najczęściej 
korzystają z takich jak – metoda scenariuszowa (10%) i mapa drogowa (15%), 
symulacje (13%), Delphi (3%), Issue-Management (8%), (zob. rys. 4).

Z badań BMBF (Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Badań) prowadzonych 
wśród niemieckich MSP rysuje się ciekawy zestaw nadziei związanych z foresi-
ghtem strategicznym. Główna nadzieja związana jest z lepszym radzeniem sobie 
z procesem zmian. Pozostałe dotyczą różnych aspektów działalności, i tak:

– 86% respondentów chce za pomocą foresight wesprzeć swoje plany strate-
giczne,

– 69% chce za pomocą Corporate Foresight identyfikować obszary innowacji,
– 65% chce poprawić swoje produkty,

 17 A. Rogut, B. Piasecki, op. cit., s. 128.
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Rys. 4. Metody foresight wykorzystywane przez MSP
Ź r ó d ł o: K. Jannek, K. Burmeister, Corporate Foresight im Mittelstand Projektergebnisse. Ein Projekt 

der Z_punkt GmbH, Köln 2008.
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– 59% chce rozwijać swój model biznesu.
– 50% chce poprawić jakość decyzji inwestycyjnych.
Te przykładowe wyniki potwierdzają, że zarówno na gruncie teoretycznym, 

jak i praktycznym istnieje uzasadnienie i możliwość wykorzystania pozytywów 
badań foresightowych dla podmiotów o różnej skali działania, różnej fazy cyklu 
rozwoju, a także różnych możliwości finansowych i organizacyjnych.

Jednakże nie należy z tego wyciągać wniosków, że każde uproszczenie me-
todyczne i każdy rodzaj refleksji nad przyszłością można nazwać foresightem. 
Nie jest więc dopuszczalny ani zabieg upraszczający polegający na uznaniu np. 
analizy trendów i rynków za foresight, ani rozszerzający traktujący proces in-
nowacyjny za tożsamy z badaniami foresightowymi. W pierwszym przypadku 
należałoby uznać, że analizy trendów znajdą się wśród narzędzi foresightowych 
i będą dostarczać interesujących informacji jako jedno ze źródeł informacji w pro-
cesie strategicznego rozpoznania przyszłości (por. tab. 4). 

Tabela 4. Foresight strategiczny versus badanie rynku

Badanie rynku i trendów Foresight strategiczny
Określenie i interpretacja doraźnych fenome-
nów socjokulturowych

Analiza i identyfikacja potencjalnych zmian 
o skutkach średnio- i długookresowych

Informacje marketingowe Informacje strategiczne
Orientacja na klienta końcowego Orientacja na otoczenie (kontekst socjo- 

-ekonomiczny, emergentne technologie)
Orientacja produktowa Orientacja procesowa
Typowe pytania:
Czy kupiłby pan/pani produkt xy?
Co pan/pani zmieniłby w produkcie xy?

Typowe pytania:
Jakie potrzeby społeczne i indywidualne 
mogą się ujawnić w przyszłości?
Jakie zewnętrzne wyzwania mogłyby być 
wspierane przez jakie innowacje?
Jakie technologie i ich zastosowania będą 
istotne w przyszłości?

Ź r ó d ł o: K. Jannek, K. Burmeister, Corporate Foresight im Mittelstand Projektergebnisse. Ein Projekt 
der Z_punkt GmbH, Köln 2008.

Foresight jest narzędziem łączącym myślenie w kategoriach trendów rynko-
wych z myśleniem strategicznym. Wspiera podejmowanie strategicznych działań 
przez dostarczenie decydentom alternatywnych scenariuszy rozwoju, których wy-
stąpienie zależy od wartości przybieranych przez określone czynniki kluczowe18. 
Foresight strategiczny integruje wyobrażenia, sposoby postępowania i instrumenta-
rium badań trendów, badań nad przyszłością, w celu wsparcia procesów strategicz-
nych. W odniesieniu do strategii przedsiębiorstw foresight ma trzy główne zadania:

 18 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak i in., PARP, Warszawa 2009, s. 80. 
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– przygotowanie decyzji strategicznych,
– zapewnienie długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, 
– długookresowe wzmocnienie zdolności uczenia i zdolności innowacyjnych 

przedsiębiorstwa19.
Celem foresightu jest połączenie prac strategicznych z przyszłym rozwojem 

przedsiębiorstwa, co pozwala przedsiębiorstwu zdobyć nową wiedzę o najbliż-
szym otoczeniu rynkowym oraz o otoczeniu dalszym – politycznym, społecznym, 
ekonomicznym i technologicznym i przez to w lepszym zrozumieniu swojej przy-
szłości i lepszym przygotowaniu się decydentów na niepewną przyszłość. Przed-
siębiorstwa, które lepiej opanowały aktywność foresightową, uzyskują przewagę 
konkurencyjną, która jest trudna do imitacji. 

Rys. 6. Corporate Foresight łączy myślenie strategiczne z „myśleniem trendami” 
Ź r ó d ł o: K. Burmeister, A. Neef, Vom Megatrend zum Produkt oder was Sie schon immer über die Trend-

-und Zukunftsforschung wissen wollten, 10.9.2007, Krafthaus Köln.

Foresight nie może też być utożsamiany z procesem innowacyjnym, chociaż 
i tutaj związki są ścisłe (zob. rys. 7).

Chociaż analogia problematyki badania nad przyszłością do tematyki inno-
wacyjnej pojawia się w licznych źródłach, to jednak traktowanie ich jako obszary 
tożsame byłoby dużym uproszczeniem. Gruber i inni przyporządkowują foresight 
strategiczny do wstępnej fazy procesu innowacyjnego20.

 19 K. Burmeister, A. Neef, B. Beyers, op. cit.
 20 M. Gruber, B. Kolpatzik, J. Schönhut, C. Venter, Die Rolle des Corporate Foresight im In-
novationsprozess: Ziele, Ausgestaltung und Erfahrungen am Beispiel der Siemens AG, „Zeitschrift 
Führung + Organisation (zfo)”, Heft 5/2003.
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Aby podnieść zdolność do dostrzeżenia innowacyjnych i realnych szans, 
„każde przedsiębiorstwo powinno obserwować i analizować świadomie, krytycz-
nie i uważnie wszystkie trendy, procesy rozwojowe zmiany strukturalne w swoim 
najbliższym otoczeniu. Zachowywać się innowacyjnie oznacza przede wszystkim 
bycie otwartym na zewnątrz i do środka na informacje wszelkiego rodzaju, aby 
ogarnąć istotne, przyszłe procesy rozwojowe i uwzględnić je w planach technicz-
nych, organizacyjnych i socjalnych”21.

Corporate Foresight jest tym samym ważną bazą informacyjną dla generowa-
nia idei, ich oceny, akceptacji i wyboru.

Zakończenie

Foresight strategiczny, jak to próbowano wykazać, jest metodą kształtowa-
nia przyszłości o szerokim spektrum zastosowań. W wielu obszarach zastosowań 
przynosi bardzo pozytywne efekty. Pozwala na bieżące śledzenie tendencji roz-
wojowych, budowy alternatywnych obrazów przyszłości i odpowiedniego przy-
gotowania się do nich, włączenia w problematykę strategiczną szerokiego kręgu 
zainteresowanych osób i wypracowania konsensusu. 

Próba nadania mu jednak uniwersalnego charakteru nie zakończy się powo-
dzeniem. Zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw małych i średnich wymaga 

 21 A. Davis, Barrieren bei der Implementierung von Corporate Foresight im Unternehmen und 
im Strategischen Management, Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirt-
schaftswissenschaften Universität Karlsruhe (TH), 2008, s. 14.

Rys. 7. Foresight w procesie innowacyjnym
Ź r ó d ł o: M. Gruber, B. Kolpatzik, J. Schönhut, C. Venter, Die Rolle des Corporate Foresight im Innovation-

sprozess: Ziele, Ausgestaltung und Erfahrungen am Beispiel der Siemens AG, „Zeitschrift Führung + Organisation 
(zfo)”, Heft 5/2003.
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bardziej „zniuansowanego” podejścia. Mimo że także małe i średnie przedsiębior-
stwa, jak wynika z cytowanych badań, problem przewidywania przyszłości trak-
tują jako zadanie priorytetowe, to poziom rozpoznanie i możliwość zastosowania 
narzędzi foresightowych jest ograniczona. Analiza uwarunkowań procesów prze-
widywania przyszłości prowadzona na poziomie teoretycznym i praktycznym 
pozwoliła na związanie określonych (głównie uproszczonych) metod foresigh-
towych z konkretnymi sytuacjami i warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Każdorazowo należy więc wdrażać taki typ foresightu, który będzie adekwatny 
do jego potrzeb i możliwości aplikacyjnych . W niektórych sytuacjach konieczne 
może być sięganie po efekty prac będące wspólnym wysiłkiem wielu przedsię-
biorstw lub instytucji państwowych. 
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Strategic Foresight in the Activities  
of Small and Medium Enterprises

Summary. Foresight, as a tool shaping the future, including that of enterprises, gains impor-
tance. Moreover, it requires both knowledge and adequate financial and organisational outlays. 
Therefore, a valid question arises, in view of the conditions and characteristics of the way small 
enterprises function, as to whether it is a universal tool, or whether it can only be used “under certain 
conditions.” The result based on the analysis of literature on the subject and the research conducted 
among the SMEs shows that it is necessary to diversify instruments (scope) and the form of planning 
concepts. In the reference literature one can encounter at least two (mutually nonexclusive) solutions 
for the SMEs. According to one solution, enterprises (groups of enterprises) use common research 
results that are carried out and funded by the state or organisations (networks); the second solution 
proposes diversifying the scope of research (different types of foresight) which should then be used 
depending on the actual needs of the enterprise determined by the external and internal conditions 
of its functioning (a “tailor-made” foresight).

Key words: strategic foresight, the concept of SMEs, conditions for the development of enter-
prises, factors of success in foresight studies
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Streszczenie. Współczesne otoczenie pełne ograniczeń, presji konkurencyjnej, ale i szans 
rozwojowych sprawia, że dokonywanie wyborów staje się prawdziwą sztuką. W tych warunkach 
rozważania dotyczące nawet odległej przyszłości stają się udziałem nie tylko sektora prywatnego 
i organizacji non-profit, ale także rządów, instytutów, agencji czy władz samorządowych. Do bada-
nia przyszłości społeczno-gospodarczej coraz częściej stosowane są narzędzia foresight. Artykuł 
stanowi próbę refleksji nad wybranymi aspektami dotychczasowych badań foresightowych prowa-
dzonych w Polsce, a także perspektywami ich rozwoju oraz wyzwaniami, jakie wiążą się z ich 
praktyczną realizacją. Rozważania zostały oparte na bazie badań desk-research przy wykorzystaniu 
analizy porównawczej w oparciu o cechy wyodrębnione heurystycznie oraz osobistych doświad-
czeń autora.

Słowa kluczowe: badania foresight, foresight strategiczny, zarządzanie strategiczne

Wprowadzenie

Ludzkość od wieków usiłowała przewidywać przyszłość, gdyż posiadanie 
strategicznych informacji odpowiednio wcześniej pozwalało na osiąganie zysków 
lub zyskiwanie przewagi i władzy, bądź też zapewniało wszystkie te korzyści jed-
nocześnie.

Zmiany, które zachodzą we współczesnym otoczeniu pełnym ograniczeń, 
presji konkurencyjnej, ale i szans rozwojowych powodują, że podejmowanie 
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właściwych wyborów staje się prawdziwą sztuką. W badaniach nad przyszłością 
prowadzonych nie tylko przez sektor prywatny, ale i organizacje non-profit, rządy 
i ich agencje, instytuty, czy władze samorządowe coraz częściej stosowane są 
narzędzia foresight.

Ze względu na dalsze rozważania dotyczące implementacji badań foresight 
warto, choćby skrótowo, zdefiniować istotę i znaczenie tego pojęcia. Prezentacja 
wszystkich ujęć literaturowych znacznie przekraczałaby ramy objętościowe ni-
niejszego artykułu, dlatego też, ale ze względu na ograniczone ramy i cel artykułu, 
przyjęto definicję1 znanego, międzynarodowego badacza, autora wielu opracowań2 
i podręczników dla Komisji Europejskiej – R. Proppera3, według którego foresi-
ght to m.in. „systematyczny, partycypacyjny, przyszłościowy i zorientowany na 
budowanie długookresowej wizji rozwojowej proces, którego celem jest aktywne 
zaangażowanie kluczowych interesariuszy w szeroki zakres działań dot. przewi-
dywania, rekomendowania i przekształcania technologicznych, ekonomicznych, 
środowiskowych, politycznych, społecznych i etycznych aspektów przyszłości”. 
Foresight można zatem rozumieć jako spojrzenie lub sięgnięcie w przyszłość. 
Z jednej strony foresight stanowi pewną prognozę, ale jednocześnie jest to spoj-
rzenie zakładające możliwość wpływu na bieg wydarzeń. Istotą idei foresight jest 
bowiem wychwytywanie trendów i sygnałów zmian w jak najwcześniejszym sta-
dium rozwoju, tak, aby czas reagowania był możliwie jak najdłuższy.

Z prowadzeniem badań foresight związanych jest kilka kluczowych zagad-
nień. I tak z punktu widzenia uwarunkowań i perspektyw rozwoju społeczeństwa 
istotne jest wskazanie praktycznych doświadczeń wynikających z przeprowadzo-
nych dotąd w Polsce badań foresight. Interesujące jest także uchwycenie krajowej 
specyfiki realizowanych projektów, a także określenie różnic między badaniami 
foresight prowadzonymi w Polsce w porównaniu do badań prowadzonych za gra-
nicą. Artykuł stanowi punkt wyjścia do rozważań i poszukiwań odpowiedzi na 
wskazane pytania i problemy badawcze.

 1 Inne definicje – B.R. Martin, H. Gruup, H.A. Linstone, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego por. D. Drewniak, Foresight jako narzędzie polityki naukowej i naukowo technologicz-
nej państwa, Prezentacja z konferencji pn. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników 
18 listopada 2011 r., www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/
Prognozy_rozwoju/20111129_1.pdf [10.11.2012], s. 3.
 2 M.in. R. Popper, Mapping Foresight: Revealing how Europe and other world regions navi-
gate into the future, Publications Office of the European Union, European Commission 2009, http://
ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/efmn-mapping-foresight_en.pdf [30.11.2012].
 3 http://rafaelpopper.wordpress.com/futures [30.11.2012].
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1. Przegląd wybranych badań foresight w Polsce

Choć foresight po raz pierwszy zastosowano w Japonii już latach 70. ubiegłe-
go wieku i upowszechniono na świecie na przełomie XX i XXI w. (m.in. USA, 
Holandia, Niemcy, Wielka Brytania), to badania foresightowe nie mają w Polsce 
zbyt długiej tradycji. Istotną rolę w ich rozwoju odegrały nowe możliwości finan-
sowe związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Kolejną z przyczyn 
rozpoczęcia realizacji tego rodzaju projektów była konieczność poszukiwania 
możliwych dróg rozwoju sfery badawczo-rozwojowej i społecznej oraz potrzeba 
stworzenia platformy do dyskusji pomiędzy decydentami, środowiskiem nauko-
wym, przemysłem i opinią publiczną4. 

Erę badań foresight w Polsce rozpoczął Narodowy Program Foresight „Pol-
ska 2020”, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Został on 
poprzedzony pilotażowym badaniem „Zdrowie i Życie” rozpoczętym w 2004 r. 
i skupiającym się na jedenastu obszarach związanych z ochroną zdrowia. Po-
zytywne doświadczenia pilotażu sprawiły, że pomimo ujawnionych trudności 
w 2006 r. rozpoczęto realizację właściwego Narodowego Programu Foresight 
„Polska 2020”, finansowanego przez budżet państwa, skupionego wokół trzech 
obszarów badawczych „Zrównoważony Rozwój Polski”, „Technologie Infor-
macyjne i Telekomunikacyjne” oraz „Bezpieczeństwo”. Badania zrealizowane 
zostało przez konsorcjum, w skład którego wchodziły: Instytuty Podstawowych 
Problemów Techniki PAN (koordynator), Pentor Research International oraz In-
stytuty Nauk Ekonomicznych PAN. Za główne cele projektu przyjęto5: 

– określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 r.,
– zbliżenie zasad polskiej polityki naukowej do wymogów UE,
– kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku Gospodarki 

Opartej na Wiedzy.
W ramach prac badawczych opracowano wariantowe scenariusze rozwoju 

kraju, zaś ich analiza stała się podstawą do określenia rekomendacji w każdym 
z obszarów badawczych.

Narodowy Program Foresight „Polska 2020” stanowił pierwsze w Polsce 
badania o zasięgu ogólnopolskim – stał się prekursorem kolejnych narodowych 
badań foresight, takich jak: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Te zlecone 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badanie sfinansowane zostało 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie przeprowadzone zo-
stało w okresie od czerwca 2008 r. do grudnia 2009 r. przez konsorcjum w skład 

 4 I. Nowicka, Realizacja projektów foresight w Polsce, „Acta Bio-Optica et Informatica Medi-
ca” 3/2007, Vol. 13, s. 30.
 5 Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa 2009, s. 4, http://foresight.
polska2020.pl/export/sites/foresight/pl/news/files/Wyniki_NPF-Polska_2020.pdf [19.09.2012].
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którego wchodziły: Instytut Podstawowych Problemów Techniki (koordynator), 
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii oraz SMG/KRC Poland 
Media S.A. Projekt miał na celu określenie „zapotrzebowania polskiej gospodarki 
na umiejętności kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w dłu-
giej perspektywie czasowej oraz wykorzystania kapitału relacyjnego w zakresie 
współpracy pomiędzy światem nauki a przedsiębiorstwem”6. W tym celu na bazie 
zidentyfikowanych kierunków rozwoju gospodarki określono preferowany rodzaj 
i umiejętności pracowników w przyszłości w perspektywie 10-20 lat. Zwieńcze-
niem prac, analogicznie do poprzedniego badania ogólnopolskiego, było określe-
nie rekomendacji odnoszących się do dwóch przewidywanych scenariuszy roz-
wojowych.

Obecnie, od grudnia 2010 r., realizowany jest trzeci foresight ogólnopolski, 
Foresight przemysłu technologicznego w Polsce do roku 2030, którego nadrzęd-
nym celem jest „identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicz-
nym, których rozwój w następnych 20 latach będzie dla polskiego przemysłu 
priorytetem”7. W wyniku badania zidentyfikowane zostaną „obszary przemysło-
we o najwyższym potencjale rozwoju w perspektywie do roku 2030. W wyniku 
prac analitycznych zostaną następnie wskazane kluczowe oraz niszowe techno-
logie o znaczeniu strategicznym dla rozwoju polskiego przemysłu”8. Realizowa-
ny na zlecenie Ministerstwa Gospodarki foresight ma charakter wielobranżowy 
i obejmować ma przemysł w całej Polsce. Jego realizacją zajmuje się konsorcjum 
w składzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Polska Izba Go-
spodarcza Zaawansowanych Technologii oraz Główny Instytut Górnictwa. Warto 
podkreślić, że we wszystkich foresightach ogólnokrajowych rolę koordynatora 
pełnił Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

W porównaniu do projektów ogólnokrajowych, w znacznie większym zakre-
sie realizowane były w Polsce foresighty o charakterze regionalnym9 oraz bran-
żowym. 

Badania regionalne na Dolnym Śląsku zapoczątkowane zostały w listopadzie 
2005 r. programem Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla wo-
jewództwa dolnośląskiego do 2020 roku, które realizowało Dolnośląskie Centrum 
Studiów Regionalnych. W skład konsorcjum wchodziły uczelnie, instytuty nauko-
we oraz podmioty gospodarcze, koordynowane przez Politechnikę Wrocławską.

 6 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2009, s. 8-9.
 7 Foresight technologiczny przemysłu, www.fortech2030.pl/index.php/en/projekt/cel-foresigh-
tu-technologicznego/cel-foresightu-technologicznego-przemysu [6.10.2012].
 8 Ibidem. 
 9 Ze względu na ograniczone ramy objętościowe przegląd regionalny skoncentrowany będzie 
na regionie Dolnego Śląska.
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Kolejne badania regionalne obejmujące teren województwa dolnośląskiego 
prowadzone były w ramach projektu: Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego 
Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality 
of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami fore-
sight, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Projekt miał charakter badawczo-rozwojowy, a jego rezultaty miały zostać 
wykorzystywane przez województwo do opracowania i aktualizacji regionalnych 
dokumentów strategicznych. 

Prekursorem branżowych badań foresigtowych w Polsce stał się projekt: Sce-
nariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, realizowany przez Główny In-
stytut Górnictwa w okresie 2005-2007.

Analizując dotychczasowe projekty foresight, warto zauważyć, że oprócz 
projektów, które można jednoznacznie przyporządkować do jednego z trzech 
podstawowych rodzajów (ogólnokrajowe, regionalne i branżowe) badań, istnieje 
również spora grupa projektów łączących cechy charakterystyczne dla różnych 
rodzajów badań foresight. Przykładami tego rodzaju mieszanych, np. branżowo-
-regionalnych projektów są m.in.: Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 
2020”. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii lub Foresight technolo-
giczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropoli-
talnym.

2. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie badań foresight 
realizowanych w Polsce

Z punktu widzenia uwarunkowań i perspektyw rozwoju Polski istotne jest 
upowszechnianie doświadczeń i wniosków wynikających ze struktury przepro-
wadzonych dotąd badań, tak aby efektywność prowadzonych w przyszłości badań 
była jak najwyższa. Z tego samego powodu ważne jest także uchwycenie krajowej 
specyfiki realizowanych projektów oraz określenie ich słabości oraz silnych stron. 
Warto także wskazać warunki sprzyjające realizacji krajowych projektów fore-
sight. Pomimo istotnego znaczenia wskazanej tematyki przedstawiony problem 
stosunkowo rzadko jest przedmiotem krajowych badań, co utrudnia formułowa-
nie ogólnych ocen i wniosków10. Z tego względu poniższa analiza porównaw-
cza została wykonana w oparciu o cechy projektów wyodrębnione heurystycznie 
(struktura, partnerzy, metodyka projektów, udział przedstawicieli biznesu i osób 

 10 W tym kontekście interesujące są m.in. opracowania autorstwa K. Borodako, J. Nazarko i ich 
współpracowników.
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do 35 lat w roli ekspertów, czas trwania projektów i ich perspektywa czasowa, 
obszar badań projektów i ich rezultaty, źródła finansowania).

Analizując strukturę branżowych badań foresight w Polsce, warto zauważyć, 
że wykształciły się dwie główne grupy projektów związanych z11:

– tradycyjnymi branżami, takimi jak: przemysł wydobywczy węgla brunatne-
go, kamiennego, rud miedzi, odlewnictwa, czy też drzewnictwa,

– technologiami przełomowymi, takie jak np.: nanotechnologie, technologie 
kosmiczne, inteligentne systemy produkcji, technologie medyczne, czy też bio-
technologie.

Pierwszą grupę projektów stanowią m.in. najnowsze badania: Odpady nie-
organiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny oraz Nowoczesne 
technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski. Warto jednak odnotować, że 
metody foresight wykorzystywane są coraz szerzej również w nowych obszarach 
badań. Przykładami drugiej grupy projektów i nowych kierunków badań mogą 
być: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademic-
kie Mazowsze 2030; Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski” – scenariusze 
transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę; Scenariusze i trendy 
rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025; 
Analiza prognozowania ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu 
metodami foresight czy też Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na 
przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050.

W ramach przeprowadzonych badań foresightu regionalnego można nato-
miast zaobserwować podział na projekty obejmujące12:

– technologie dla zrównoważonego rozwoju regionu bez wskazania konkret-
nych branż,

– konkretne technologie, których rozwój uwarunkowany jest regionalnie.
Analizując zrealizowane projekty foresight w Polsce, warto zwrócić uwagę, że 

wśród partnerów dominują uczelnie i jednostki naukowe, natomiast względnie ni-
ski jest udział przedsiębiorstw13. Z punktu widzenia rezultatów projektów zwraca 
natomiast uwagę bardzo duża ilość opracowań (raporty, analizy itp.) powstałych 
w ramach projektów foresight przy względnie mało widocznym oddziaływaniu 
na partnerów regionalnych14. Wyraźnie widoczne jest również słabe przełożenie 

 11 J. Nazarko, J. Ejdys, Przegląd krajowych inicjatyw foresightowych, Prezentacja z konferen-
cji pn. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników 18 listopada 2011 r., www.nauka.gov.
pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Prognozy_rozwoju/20111129_3.pdf 
[10.10.2012], s. 8.
 12 Ibidem, s. 9.
 13 K. Borodako, Projekty foresightu regionalnego w Polsce. Diagnoza stanu, Konferencja Spój-
ności, Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, Warszawa, 13 listopada 2007, http://foresight.
polska2020.pl/export/sites/foresight/pl/news/files/Prezentacja_Foresighty_Regionalne_Borodako.
pdf [12.10.2012], s. 13.
 14 Ibidem, s. 29.
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projektów na faktyczne działania w regionach w oparciu o wypracowane wyniki, 
a także mały udział przedstawicieli biznesu i młodych osób w roli ekspertów15. 
Kolejne kryterium analizy badań foresigh stanowić może okres trwania projektów 
i ich horyzont czasowy. Średnia długość realizacji projektów foresight (regional-
nych oraz branżowych w Polsce) wynosi ok. 25 miesięcy, a wartości skrajne to 
odpowiednio 1 rok i 3 lata. Jeśli chodzi o horyzont czasowy, to większość badań 
zakłada prognozowanie rozwoju do 2020 roku, zaś pozostałe stawiają sobie za cel 
przewidywanie przyszłości do roku 2026, bądź aż do roku 205016.

Kolejną płaszczyznę analizy oświadczeń w zakresie badań foresight stanowią me-
tody badawcze. Okazuje się, że w polskich projektach najczęściej wykorzystywane 
były klasyczne metody foresigtu17, czyli metoda delficka (obecna w niemal 90% ba-
dań), a także metody scenariuszowe, panele eksperckie i analiza SWOT obecne w po-
nad 75% prowadzonych projektów. W większości badań stosowane są jeszcze dwie 
metody: analiza PEST/STEEP oraz kluczowe technologie18. Dane te obrazuje tabela 1.

Tabela 1. Dziesięć najpopularniejszych metod badawczych w polskich badaniach foresight

Lp. Metoda badawcza Liczba wskazań Obecność metody 
w badaniach (%)

1. Metoda delficka 38 88
2. Metoda scenariuszowe 33 77
2. Panele eksperckie 33 77
2. Analiza SWOT 33 77
5. Analiza PEST/STEEP 27 63
6. Kluczowe technologie 25 58
7. Krzyżowa analiza wpływów 21 49
8. Burza mózgów 20 47
9. Benchmarking 17 40

10. Konsultacje eksperckie/społeczne 16 37

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie F. Osadczuk, Badania metodami foresight w Polsce – przegląd 
i podsumowanie wyników, w: Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, red. K. Safin, Wrocław 2011, s. 53.

Szczególnie interesujące jest porównanie metod stosowanych w Polsce ze 
stosowanymi w innych krajach Europy19. Analiza porównawcza wskazuje, że 

 15 Ibidem, s. 33.
 16 J. Nazarko, J. Ejdys, op. cit., s. 14-15.
 17 K. Borodako, op. cit., s. 33.
 18 F. Osadczuk, Badania metodami foresight w Polsce – przegląd i podsumowanie wyników, 
w: Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, red. K. Safin, Wrocław, 2011, s. 53.
 19 R. Popper, Mapping Foresight. Revealing how Europe and other world regions navigate 
into the future, European Commission, 2009, http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/efmn-
-mapping-foresight_en.pdf [19.09.2012], s. 74.
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najczęściej stosowaną metodą w badaniach europejskich jest przegląd literatury 
(wykorzystywany w 54% projektów), który w polskich badaniach stanowi nie-
wielki margines tego typu badań. Względnie dużą i porównywalną popularnością 
zarówno w Polsce jak i w krajach UE cieszą się metody scenariuszowe i panele 
eksperckie. Natomiast konsternację musi wzbudzać fakt, że metoda delficka, bez 
której trudno wyobrazić sobie badanie foresightowe w Polsce, w Europie stoso-
wana jest nieporównywalnie rzadziej i zajmuje dopiero dziewiątą pozycję wśród 
najczęściej stosowanych metod. Podobnie, choć mniejsze w skali różnice wystę-
pują w przypadku analizy PEST i krzyżowej analizy wpływów, które są znacznie 
mniej popularne w Europie niż w krajowych badaniach foresight. 

Badania prowadzone w Polsce istotnie różnią się od badań europejskich pod 
względem wyników i efektów realizacji projektu. W przytłaczającej większości, 
niemal zawsze, kończą się one opracowaniem scenariuszy rozwoju (88% ogółu 
projektów). Do znacznie mniej popularnych form finalizacji badań należą także 
listy kluczowych technologii oraz „raporty”, (opracowane w więcej niż ¼ badań). 
Stosunkowo często opracowywane są jeszcze dokumenty strategiczne i rekomen-
dacje (występujące w ok. 21% polskich badań). Dane te ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Najpopularniejsze formy efektu końcowego w polskich badaniach foresight

Lp. Formy efektu końcowego Liczba wskazań Obecność formy 
w badaniach (%)

1. Scenariusze rozwoju 37 88
2. Listy kluczowych technologii 12 29
3. Raporty 11 26
4. Dokumenty strategiczne  

(strategie i rekomendacje)
 9 21

5. Bazy danych technologii  4 10
6. Karty technologii  4 10
7. Inne 25 –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie F. Osadczuk, op. cit., s. 54.

Analiza porównawcza wskazuje, że scenariusze rozwoju, obecne w niemal 
wszystkich polskich badaniach, w Europie20 są także stosowane powszechnie, ale 
tylko w połowie badań. Z kolei duże zdziwienie musi budzić fakt, że w badaniach 
europejskich przytaczającą większość efektów końcowych stanowią rekomenda-
cje (obecne w niemal 9 na 10 projektów), które w Polsce nie są zbyt popularną 
formą prezentacji efektów. Zdecydowanie mniej popularne w badaniach euro-
pejskich (ok. 20% projektów) są także listy kluczowych technologii. Odwrotną 

 20 Ibidem, s. 41.
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zależność można zauważyć w przypadku analizy trendów. Metoda ta jest jedy-
nie marginalnie stosowana w Polsce, natomiast w Europie wykorzystywana jest 
w niemal 60% badań. 

Zakończenie

Choć przedstawione powyżej informacje pochodzą z różnych badań, które 
nie są ze sobą porównywalne ze względu na ich różną metodologię oraz klasyfi-
kację poszczególnych projektów, to pozwalają jednak na szereg cennych reflek-
sji. Analizując dotychczasowe doświadczenia w zakresie realizacji badań foresi-
ght w Polsce, ważnym wyzwaniem staje się określenie kierunków i perspektyw 
ich rozwoju. Istotne jest także określenie warunków sprzyjających poprawie ich 
efektywności. Na bazie przytoczonych badań desk-research, przy wykorzysta-
niu analizy porównawczej w oparciu o cechy wyodrębnione heurystycznie oraz 
osobistych doświadczeń autora związanych z uczestnictwem w badaniach typu 
foresight oraz wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, warto sformułować 
w tym zakresie następujące praktyczne spostrzeżenia i wnioski:

1. W przypadku większość projektów problemem staje się utrzymanie zaan-
gażowania ekspertów (zwłaszcza w przypadku większej liczby tur Delphi) oraz 
zapewnienie ciągłości finansowania.

2. Warto szczególnie intensywnie poszukiwać skutecznych form popularyza-
cji wyników prowadzonych badań, gdyż często znaczny wysiłek włożony w ich 
przeprowadzenie pozostaje zupełnie niewykorzystany.

3. Wyniki badań foresight są często nieczytelne i nieatrakcyjne dla innych in-
teresariuszy (takich jak władze rządowe i samorządowe, politycy czy media) – to 
efekt dominacji uczelni i jednostek naukowych w projektach oraz przedstawicieli 
nauki pośród ekspertów. Wyniki mają zwykle formę bardzo rozbudowanych ana-
liz i raportów, zamiast zwięzłych i zhierarchizowanych rekomendacji dot. działań 
w kluczowych obszarach.

4. Piętą achillesową krajowych projektów foresight jest ich nikłe powiązanie 
z faktycznymi działaniami w regionach podejmowanymi bez oparcia o wypraco-
wane wyniki badań.

5. Warto wprowadzić zasadę, aby przegląd literatury i dorobku dotychczaso-
wych projektów był obowiązkowy i dokonywany już na etapie oceny merytorycz-
nej wniosku o dofinansowanie (w przypadku wykorzystywania funduszy UE), tak 
aby uniknąć ponownego „wymyślania koła”.

6. Odczuwalny jest niedostatek praktycznych wskazówek dot. realizacji ba-
dań foresight, szczególnie w zakresie metody Delphi (niski stan wiedzy na temat 
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metody wśród angażowanych ekspertów, częste trudności z ich rekrutacją i przy-
gotowaniem kwestionariusza).

7. Szczególnie dokuczliwy jest brak większej liczby badań ewaluacyjnych już 
zrealizowanych krajowych projektów foresight, co utrudnia efektywny wybór narzę-
dzi i metod, które mogą zostać wykorzystane w przyszłych badaniach typu foresight.
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Selected aspect of foresight research conducted in Poland

Summary. Today’s environment is full of limitations, competitive pressures, but also opportu-
nities for development. Nowadays making good choices becomes a real art. In these circumstances, 
private sector and non-profit organizations as well as governments, institutions, agencies and local 
authorities are involved into considerations of even distant future. To study the socio-economic 
futures foresight tools are increasingly used. The article is an attempt to reflect on some aspects 
of existing foresight studies conducted in Poland, as well as on their development opportunities 
and challenges that are associated with their practical implementation. Considerations are based 
on desk-research studies using comparative analysis based on the heuristically identified features.

Key words: foresight research, strategic foresight, strategic management
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Badania typu foresight podstawą strategicznego 
prognozowania zjawisk gospodarczych

Streszczenie. W artykule zostały opisane warunki konieczne do realizacji procesu prognozo-
wania działań strategicznych typu foresight. Proces ten składa się z analizy sytuacji bieżącej, która 
pozwala opracować diagnozę badanego obszaru oraz z części prognostycznej. Rezultatem impli-
kacji działań na etapie diagnozy i prognozy jest opracowanie scenariuszy rozwoju, dotyczących 
badanego obszaru. Opisano również, w sposób kompleksowy, część decyzyjną dotyczącą procesu 
prognozowania strategicznego typu foresight, rezultatem którego będzie wybór optymalnego sce-
nariusza rozwoju.

Słowa kluczowe: foresight, prognozowanie strategiczne, scenariusze rozwoju, prognoza, dia-
gnoza sytuacji 

1. Wstęp

Proces prognozowania zjawisk gospodarczych i społecznych w ciągu ostat-
nich lat przechodził przez wiele etapów transformacji. Transformacja ta związana 
była z jednej strony z rozwojem nauki w zakresie ekonomii, statystyki czy ekono-
metrii z drugiej zaś z ciągle rosnącą dynamiką rynku. 

Biorąc pod uwagę operacyjny okres decyzyjny, powyższe przesłanki impli-
kują rozwój klasycznych metod prognozowania bazujących na tradycyjnej de-
kompozycji szeregu czasowego (modele deterministyczne), poprzez metody 
wykorzystujące teorię dla procesów stacjonarnych i niestacjonarnych (modele 
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stochastyczne) oraz wszystkiego rodzaju metody prognozowania bazujące na 
zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji. Należy tu również zaznaczyć, że 
powszechnie zaczęto stosować kompilacje wyżej wspomnianych podejść, two-
rząc podejścia do prognozowania w ujęciu zintegrowanym (hybrydowym, zespo-
łowym czy kombinowanym). 

Uwzględniając natomiast strategiczny zakres działań decyzyjnych, progności 
w większości przypadków korzystają z metod heurystycznych (burza mózgu, me-
toda delficka, metoda wpływów krzyżowych, metoda ankietowa), czy metod bazu-
jących na scenariuszach rozwoju badanego zjawiska. Ostateczną decyzję związaną 
z wyborem narzędzi prognostycznych, podejmuje się na bazie otrzymanych prze-
słanek oraz doświadczeń ekspertów biorących udział w procesie prognozowania. 

Uwzględniając wysoką dynamikę rynku, scharakteryzowane powyżej meto-
dologie działań prognostycznych, w wielu przypadkach nie uzyskują zadowala-
jącego efektu decyzyjnego. Jest to szczególnie dokuczliwe w wymiarze działań 
strategicznych. Metody powszechnie wykorzystywane w prognozowaniu dłu-
gookresowym cechują się z jednej strony zbyt dużą statycznością i bezwładno-
ścią, z drugiej zbyt małą świadomością u podmiotów czy osób, których prognoza 
(działania sprawcze wynikające z wyników prognozy) dotyczą. 

W artykule, na bazie doświadczeń w praktycznej realizacji projektu foresight1, 
przedstawiono kompleksowe podejście do procesu prognozowania działań strategicz-
nych typu foresight oraz szczegółowo opisano jeden element (proces badawczy) dzia-
łań decyzyjnych w tym procesie. Wybrany proces badawczy dotyczy podjęcia klu-
czowej decyzji, której rezultatem będzie implikacja określonego scenariusza rozwoju.

2. Prognozowanie strategiczne typu foresight

Prognozowanie strategiczne typu foresight polega na wprowadzeniu w ży-
cie trzech zamierzeń: przemyślenie przyszłości, przeprowadzenie na jej temat 
publicznej debaty i podjęcie w krótkim czasie działań na rzecz odpowiedniego 
ukształtowania przyszłości2. Przeprowadzanie badań typu foresight dają podsta-
wę do ewentualnych korekt w działaniach strategicznych zarówno państw, woje-
wództw czy nawet przedsiębiorstw3. 

 1 Autor referatu brał udział w realizacji projektu pn. Województwo opolskie Regionem Zrów-
noważonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 2020, jako specjalista ds. badań oraz jako ekspert 
panelu ekspertów.
 2 J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzyna-
rodowych, IPPT, Warszawa 2006.
 3 L.J. Jasiński, Myślenie perspektywiczne – Uwarunkowania badania przyszłości typu foresi-
ght, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
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Procedura badawcza projektów foresight powinna być realizowana w wielu 
etapach, a do wymaganych należy zaliczyć (rys. 1):

– diagnozę obecnej sytuacji,
– prognozę działań,
– konsultacje społeczne. 
W pierwszym etapie badań typu foresight należy przeprowadzić komplek-

sową diagnozę badanego zjawiska. W większości przypadków polega ona na 
przeprowadzeniu analizy statystycznej na bazie danych historycznych. Analiza 
ta bazuje na modelach szeregu czasowego. W modelach szeregu czasowego wy-
odrębnia się jego składowe w postaci: trendu, wahań sezonowych oraz wahań 
cyklicznych i przypadkowych4. Możemy tu wyszczególnić szereg użytecznych 
metod obliczeniowych:

– dla szeregu czasowego z trendem, np.:
 modele analityczne,
 modele wygładzania wykładniczego (Holta),
– dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi, np.:
 metoda wskaźników,
 iteracyjna metoda dekompozycji szeregu czasowego,
 analiza harmoniczna,
 modele wygładzania wykładniczego (Wintersa).
W następnym kroku, przeprowadza się analizę wyników uzyskanych za po-

mocą powyższych metod i modeli z dostępnymi opracowaniami diagnostycznymi. 
Analiza ta ma na celu potwierdzenie tendencji rozwojowych w prowadzonych ba-
daniach z podobnymi analizami przeprowadzanymi w okresach wcześniejszych. 

Bardzo pomocnym narzędziem jest analiza dokumentów strategicznych doty-
czących badanego zagadnienia. Opracowane dokumenty strategiczne wyznaczają 
oś działań, wedle której powinniśmy kierować nasze przyszłe zamierzenia decy-
zyjne. Ostatnim etapem części diagnostycznej jest analiza zmienności sytuacji. 
Analiza ta ma na celu wskazanie szans i zagrożeń (korzyści lub utraconych ko-
rzyści) w dynamicznej analizie decyzyjnej. Pozwala to na obliczenie już w części 
diagnostycznej dynamiki zmian w badanych zależnościach.

Na etapie prognozy, przy identyfikacji kluczowych czynników sukcesu, mo-
żemy zastosować jedną z szeregu metod z powodzeniem stosowanych w progno-
zowaniu typu foresight, do których należą5:

– dyskusje panelowe, 
– analiza SWOT i analiza ograniczeń (barier i sposobów ich przełamania), 
– badanie eksperckie metodą Delphi, 

 4 P. Dittmann, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wydaw-
nicza, Kraków 2004; M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, 
Warszawa 2005.
 5 www.ippt.gov.pl/foresight/foresight-narodowy.html#metodyka [1.10.2012].
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– analiza STEEP (Środowiskowo-Technologiczno-Ekonomiczno-Społeczno- 
-Polityczna), 

– analiza krzyżowa wpływów, 
– budowa scenariuszy. 
Działania na etapie diagnozy i prognozy w programie foresight powinny być 

uzupełnione o szerokie konsultacje społeczne. Konsultacje mają na celu zwięk-
szenie świadomości u społeczeństwa w zakresie kierunków działań, które będą 
realizowane w przyszłości. Zwiększenie świadomości u populacji bezpośrednio 
korzystającej w przyszłości z działań realizowanych za pomocą programów fo-
resight ma na celu zmniejszenie oporów we prowadzaniu zmian i wprowadzaniu 
nowych decyzji. Opisane etapy realizacji projektów strategicznych typu foresight 
zostały przedstawione na rysunku 1.

DIAGNOZA

Analiza danych statystycznych
Analiza dostępnych opracowań i wyników działań
Analiza dokumentów strategicznych
Analiza zmienności sytuacji

PROGNOZA
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
Analiza scenariuszy rozwoju

„Obraz” rzeczywistości w oparciu  
o diagnozę

Określenie działań sprawczych  
w oparciu o prognozę
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Rys. 1. Etapy badawcze w prognozowaniu strategicznym typu foresight
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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3. Proces tworzenia i wyboru scenariuszy rozwoju  
dla branż kluczowych

W prezentowanym punkcie został przedstawiony całościowy proces tworze-
nia scenariuszy rozwoju jednego z obszarów Polski. Proces ten jest jednym z eta-
pów prognozowania strategicznego typu foresight (por. rys. 1). 

Proces ten możemy podzielić na kilka etapów:
1. Identyfikacja obszarów kluczowych dla rozwoju badanego obszaru.
2. Identyfikacja czynników kluczowych dla określonych obszarów działań.
3. Klasyfikacja czynników kluczowych z punktu widzenia ich ważności i pil-

ności realizacji.
4. Zdefiniowanie wektorów działań, zadaniem których jest aktywizacja czyn-

ników sprawczych sukcesu.
5. Analiza wielowymiarowa dotycząca kosztów, korzyści oraz barier przy 

wdrożeniu zdefiniowanych strategii rozwoju regionu.
Etapy te zostaną opisane w podpunktach 3.1-3.4.

3.1. Identyfikacja obszarów kluczowych dla rozwoju  
badanego obszaru

Pierwszym etapem w budowaniu scenariuszy rozwoju jest identyfikacja ob-
szarów kluczowych z punktu widzenia optymalnego rozwoju badanego regionu. 
Obszary te są z jednej strony implikacją wyników, jakie uzyskano w części dia-
gnostycznej, a z drugiej – wynikiem decyzji ekspertów. Decyzje ekspertów są 
uzyskiwane dzięki badaniu ankietowemu lub w czasie spotkań paneli eksperc-
kich. W prowadzonych wybranych programach typu foresight bada się następują-
ce obszary badawcze:

– „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski” 
– wzrost gospodarczy, infrastruktura (w tym transport), zasoby naturalne i nowe 
materiały6,

– „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju wojewódz-
twa podkarpackiego” – technologie budownictwa, informacyjne, infrastruktury 
ochrony środowiska i energetyki, produkcji i przetwórstwa żywności, przemysłu 
chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie, przemysłu lotniczego i maszy-
nowego, turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie7,

– „Województwo opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju – Foresight 
Regionalny do 2020” – infrastruktura-sektor transportowy, rolnictwo, agroturystyka 

 6 www.foresight.msap.pl/index.php?page=research [1.10.2012].
 7 www.prz.edu.pl/foresight/ [1.10.2012].
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i leśnictwo, zasoby naturalne i nowe materiały przemysł spożywczy i chemiczny, 
energetyka zrównoważona, materiały budowlane i budownictwo8.

Mając zdefiniowane określone obszary kluczowe, należy wyznaczyć czynniki 
sprawcze sukcesu, które powinny wskazać kierunki rozwoju poszczególnych branż.

3.2. Zdefiniowanie czynników kluczowych  
dla zidentyfikowanych obszarów działań

Kolejne działanie zmierzające do wyznaczenia scenariuszy rozwoju polega na 
zdefiniowaniu czynników kluczowych. Czynniki te powinny wskazywać działa-
nia, jakie należy podjąć, aby osiągnąć sukces w zdefiniowanych obszarach rozwo-
jowych. Czynniki te są definiowane w procesie ankietyzacji ekspertów zewnętrz-
nych lub za pomocą uzgodnień uzyskanym w czasie spotkań paneli eksperckich. 

3.3. Klasyfikacja czynników kluczowych z punktu widzenia  
ich ważności i pilności realizacji oraz określenie wektora działań

Po zdefiniowaniu czynników kluczowych sukcesu należy przeprowadzić procedu-
rę klasyfikacji tychże czynników z punktu widzenia określonych kryteriów. Z reguły 
definiuje się dwa kryteria, które pozwalają kompleksowo sparametryzować określone 
czynniki. W analizach strategicznych do często stosowanych kryteriów zalicza się:

– pilność realizacji,
– ważność realizacji.
Procedura klasyfikacji poszczególnych czynników z punktu widzenia pilności 

i ważności ich realizacji, jest dokonywana w polach macierzy dwuwymiarowej 
i bazuje na założeniu „maksymalizacji funkcji celu”. Oznacza to, że czynniki ce-
chujące się wysokim stopniem ważności i pilność znajdują się w większej od-
ległości od początku układu współrzędnych niż czynniki o niższym priorytecie 
ważności i pilności (por. rys. 2). 

W celu jednoznacznej klasyfikacji poszczególnych czynników, dokonano po-
działu obszaru rozwiązań na cztery pola. Na rysunku 2 pola te oznaczono sym-
bolami A, B, C i D. Pole A oznacza czynniki o najwyższym priorytecie pilności 
i ważności realizacji. Pole B zawiera czynniki o wysokim priorytecie ważności 
wykonania, natomiast o niskim priorytecie pilności. Pole C zawiera czynniki 
o wysokim stopniu pilności wykonania, ale niskim indeksie ważności. Najmniej 
ważne i pilne czynniki umieszczone są w obszarze D. W kompleksowej anali-
zy rozpatrywanych obszarów działań należy zdefiniować czynniki w wymiarach 
STEEP. Wymiary STEEP opisują czynniki w ujęciu środowiskowym, społecznym, 

 8 www.foresight.po.opole.pl/ [1.10.2012].
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ekonomicznym, politycznym i technologicznym. Kompleksowa parametryzacja 
czynników w jednym z obszarów kluczowych polega więc na opracowaniu pięciu 
macierzy cząstkowych. 

W kolejnym kroku należy uwzględnić wszystkie czynniki z obszaru A dla każ-
dego z wymiarów STEEP i umieścić je w macierzy zbiorczej (rys. 3.). Ostatnim 
etapem w tworzeniu scenariusza rozwoju jest zdefiniowanie wektorów działań. 
Wektory te mają za zadanie aktywizować czynniki kluczowe. 

Rys. 2. Klasyfikacja czynników kluczowych w macierzy dwukryterialnej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 3. Macierz o priorytetowych czynnikach
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

3.4. Analiza wielowymiarowa dotycząca kosztów, korzyści oraz barier 
przy wdrożeniu zdefiniowanych strategii rozwoju regionu

Uzupełnieniem działań klasyfikacyjnych ważności i pilności zdefiniowanych 
czynników jest przeprowadzenie wielokryterialnej analizy dotyczącej korzyści, 
kosztów i barier rozwoju. Na rysunku 4 przedstawiono przykładową analizę 
wielokryterialną dla obszaru z zakresu budownictwa. Analiza ta pokazuje czy 
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korzyści z rozwoju poszczególnych czynników przewyższają koszty ich implika-
cji. Pozwala również określić wielkości barier rozwoju.

W omawianej analizie wielokryterialnej wykorzystano graficzną prezentację 
w postaci wykresu radarowego. Przyjęto założenie, że wartości o większym zna-
czeniu znajdują się w dalszej odległości od środka układu.

4. Podsumowanie

W artykule zostały opisane etapy konieczne do realizacji procesu prognozo-
wania działań strategicznych typu foresight. Proces ten składa się z analizy sy-
tuacji bieżącej, która pozwala opracować diagnozę badanego obszaru. W skład 
procesu diagnozy wchodzą: analiza danych statystycznych, analiza dostępnych 
opracowań i wyników działań, analiza dokumentów strategicznych oraz analiza 
zmienności sytuacji. Drugim wymaganym etapem w procesie działań typy fore-
sight jest prognoza. Zadaniem prognozy jest: identyfikacja obszarów kluczowych 
dla rozwoju badanego obszaru, zdefiniowanie czynników kluczowych dla ziden-
tyfikowanych obszarów działań, klasyfikacja czynników kluczowych z punktu 
widzenia ich ważności i pilności realizacji, zdefiniowanie wektorów działań oraz 
analiza wielowymiarowa dotycząca kosztów, korzyści oraz barier przy wdrożeniu 
zdefiniowanych strategii rozwoju regionu. 

Rys. 4. Wielokryterialna analiza pokazująca korzyści, koszty i bariery rozwoju
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W artykule przedstawiono również jeden element (proces badawczy) działań 
decyzyjnych w procesie działań strategicznych typu foresight. Wybrany proces 
badawczy dotyczył etapu prognozy (por. rys. 1) i podjęcia kluczowej decyzji, któ-
rej rezultatem będzie implikacja określonego scenariusza rozwoju.
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Foresight Research Based on the Type  
of Strategic Economic Forecasting Phenomena

Summary. This paper describes the necessary conditions to the process of forecasting of stra-
tegic foresight activities. This process consists of the analysis of the current situation that allows to 
develop a diagnosis of the study area and the projection part. The implications of the result of op-
erations in the diagnosis and prognosis are to develop scenarios for the study area. This article also 
describes in a comprehensive way a part of the decision-making process for forecasting the result of 
strategic foresight, which will select the optimum development scenario.

Key words: foresight, strategic forecasting, scenario development, prognosis, diagnosis of the 
situation
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Prognozowanie w okresie wydłużonym 
z wykorzystaniem krzywej S  

w odniesieniu do wyników projektu „Quality of Life”

Streszczenie. Przedstawione przykładowe parametry mierzalne do roku 2020 przechodzą przez 
stadium dojrzałości lub osiągania górnego pułapu κ. W celu kontynuowania prognozowania dalsze-
go wzrostu poza rok 2020 istnieje konieczność wprowadzenia monitorowania nowego rozwiązania. 
Nowe rozwiązania mogą już istnieć lub zostaną stworzone. W przypadku rozwiązań istniejących 
mogą one jeszcze obecnie być nierozpoznane, niemierzone i znajdować się w okresie początkowego 
wzrostu czyli y < 10%κ. W poniższym artykule konferencyjnym przedstawiono wprowadzenie do 
analizy krzywych logistycznych oraz wprowadzenie do wydłużenia prognozy poza pierwszą krzy-
wą logistyczną.

Słowa kluczowe: krzywa logistyczna, sieć sprzeczności, następstwo krzywych logistycznych

1. Wstęp

1.1. Krzywa logistyczna, krzywa S

Krzywą S1 zapisano pierwotnie w wyniku obserwacji wzrostu ludzkiej po-
pulacji. Z punktu widzenia matematycznego krzywa S jest prostą krzywą lo-
gistyczną. W innym ujęciu krzywa S jest także symetryczną, trójparametrycz-
ną krzywą logarytmiczną. Krzywa S jest wykreślona w prostokątnym układzie 

 1 T.R. Malthus, An essay on the principle of population, J. Johnson, London 1798.
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współrzędnych. Oś pozioma jest osią czasu. Oś pionowa w typowym podejściu 
jest to skumulowana liczba opisująca określony parametr2, np. liczba bakterii, 
liczba prób jądrowych, uznanie publiczności. Innym sposobem opisania osi pio-
nowej może być stosunek funkcji użytecznej do funkcji szkodliwej, zawierającej 
poniesione koszty, czyli wykorzystane zasoby3. Dalsze szczegółowe informacje 
na temat konstrukcji i dopasowaniu krzywej S podają4.

1.2. Czytanie krzywej logistycznej

Wynik dopasowania krzywej logistycznej do serii danych opisujących system 
sformułowany jest w trzech parametrach: górny pułap (κ), punkt środkowy (tm), tem-
po wzrostu (Δt), (rys. 1). Górny pułap (κ) to poziom asymptoty ograniczającej dalszy 
wzrost krzywej. Punkt środkowy krzywej wzrostu (tm) podawany jest jako czas potrzeb-
ny do osiągnięcia połowy (50%κ) wysokości górnego pułapu. Tempo wzrostu opisu-
je nachylenie lub inaczej szerokość krzywej. Tempo wzrostu można opisać jako czas 
trwania ∆t, czyli czas pomiędzy osiągnięciem 10% i 90% pułapu górnego (κ), (rys. 1).

Rys. 1. Krzywa logistyczna otrzymana w wyniku dopasowania do serii danych; wykres podstawo-
wy przygotowano za pomocą „Loglet Lab 2.0” The Rockefeller University, 2003

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

 2 T. Modis, Strengths and weaknesses of S-curves, „Technological Forecasting and Social 
Change” 2007, Vol. 74, s. 866-872; D. Kucharavy, R. De Guio, Logistic Substitution Model and 
Technological Forecasting, w: 8th ETRIA World TRIZ Future Conference, University of Twente, 
Enschede, 2008, s. 9.
 3 D. Kucharavy, R. De Guio, Application of S-shaped curves, w: ETRIA Conference TRIZ Fu-
ture 2007, Frankfurt am Main, 2007. T. Modis, Predictions – 10 Years Later, Growth Dynamics, Ge-
neva 2002; P.S. Meyer, J.W. Yung, J.H. Ausubel, A primer on logistic growth and substitution – The 
mathematics of the Loglet Lab software, „Technological Forecasting and Social Change” Vol. 61, 
July 1999, s. 247-271.  
 4 Ibidem.
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2. Praca nad krzywymi logistycznymi

Dane źródłowe do konstrukcji krzywych logistycznych zostały zgromadzone 
w czasie prac z ekspertami zaproszonymi do pracy w projekcie. Zebrane infor-
macje i dane zostały poddane dodatkowej obróbce z wykorzystaniem narzędzi 
foresight, tj.: modelu sprzeczności, sieci sprzeczności, map sprzeczności, progno-
zowania technologicznego, Dynamiki Systemów, techniki SWOT, uproszczonego 
Backcasting. Opracowania wyników tych prac zostały przedstawione w raportach 
projektowych oraz udostępnione na stronie projektu5. W wyniku prac z eksperta-
mi i analizy przy pomocy narzędzi foresight wyselekcjonowano zespół czynni-
ków krytycznych dla jakości życia. Dla każdego z tych czynników poszukiwano 
faktycznych mierników wskazujących zaawansowanie ich rozwoju. Dane licz-
bowe, potrzebne do zbudowania serii danych, zaczerpnięto z ogólnodostępnych 
darmowych źródeł statystycznych, tj. GUS i EuroStat. Krzywe logistyczne do-
pasowano do serii danych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania6.

2.1. Jak posunąć się poza bieżące rozwiązanie? 

Wykreślenie krzywej dla pojedynczego parametru daje w wyniku estymację 
rozwoju do momentu osiągnięcia górnego pułapu (κ). Okres czasowy zależy in-
dywidualnie od rodzaju miernika, mogą to być lata w przypadku zjawisk w go-
spodarce lub godziny w procesach chemicznych. W przypadku kiedy seria danych 
i dopasowana krzywa logistyczna pokazują, że system znajduje się poza okresem 
wzrostu początkowego, czyli powyżej 10% κ, np. na etapie 20-30% wysokości κ, 
to przebieg krzywej logistycznej poza ostatnią daną z serii danych jest estymacją 
opierającą się na zasadach krzywej logistycznej, czyli zasadzie ograniczoności 
zasobów. Jest to informacja o estymowanym dalszym przebiegu rozwoju syste-
mu. Z wyników dopasowania można odczytać czas trwania rozwoju oraz górny 
pułap κ dające obraz prognozy rozwoju analizowanego rozwiązania.

Wykroczenie poza pojedynczą krzywą wymaga poznania nowego rozwiąza-
nia dla problemu związanego z czynnikiem krytycznym dla, w przypadku pro-
jektu QoL, jakości życia. Nowe rozwiązanie kontynuuje realizację, opisywanej 
wcześniej przez pierwszą krzywą, nadrzędnej potrzeby, przy zachowaniu tej sa-
mej jednostki pomiaru. Przykładowo, zbieranie surowców wtórnych to realizacja  
 
 
 5 Publikacje projektu „Quality of Life” Wrocław: Projekt „Quality of Life”, Uniwersytet Eko-
nomiczny, 2010, www.qol.ue.wroc.pl/publikacje/ [1.11.2012].
 6 „Loglet Lab. 2.0”; IIASA, Transitions to New Technologies, www.iiasa.ac.at/Research/TNT/
index.html?sb=1 [1.11.2012].
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nadrzędnej potrzeby ograniczenia ilości odpadów wymagających składowania na 
składowiskach odpadów. Punkty skupu makulatury i skupu złomu to przykład 
jednego z rozwiązań. Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym skalę obrotu od-
padami jest segregowanie odpadów w gospodarstwach domowych. Posiadając 
dostęp do danych, można tu wyróżnić kilka podetapów, jak zbiórka wyłącznie 
szkła i makulatury uzupełniona w kolejnym etapie o zbiórkę tworzyw sztucznych, 
w kolejnym o odpady do kompostowania. W każdym przypadku miernikiem jest 
waga zebranych odpadów segregowanych. 

2.2. Krzywe wielokrotne i następstwo krzywych

Podstawowym zagadnieniem w wykreślaniu krzywych logistycznych opisu-
jących nowe rozwiązania jest wiedza o tym, co będzie kolejnym rozwiązaniem 
dla analizowanej nadrzędnej potrzeby. Wymagana jest tutaj znajomość otocze-
nia nadrzędnej potrzeby i wszelkich zagadnień z nią związanych. W opracowa-
niu wizerunku całościowego zagadnienia pomocne jest podejście systemowe, 
rozkładające całość na elementy składowe i wzajemne zależności. W projekcie 
QoL proces ten został usystematyzowany przy wykorzystaniu sieci sprzeczności7. 
Formułowanie problemu w postaci sprzeczności jest sposobem na ujednolicenie 
wyrażenia problemów. Połączenie problemów w sieć daje możliwość zaobser-
wowania punktów węzłowych o zwiększonym nagromadzeniu połączeń. W ten 
sposób identyfikowane są czynniki krytyczne dla nadrzędnej potrzeby. W przy-
padku projektu QoL potrzebą nadrzędną była jakość życia w zakresie specjalno-
ści poszczególnych obszarów badawczych, tj.: ochronie środowiska, bezpiecznej 
żywności, biotechnologii i farmaceutyce. Problemy przedstawione przez eksper-
tów sformułowano w postaci sprzeczności i połączono w sieci sprzeczności dla 
każdego z obszarów badawczych.

Korzystając z wiedzy zawartej w sieci sprzeczności, jako parametr do wykre-
ślenia krzywej logistycznej został wybrany parametr opisujący jeden z czynników 
krytycznych. Jest to etap podstawowy wykorzystania sieci sprzeczności dla wy-
znaczenia i uzasadnienia wyboru danego parametru. Sieć sprzeczności jest wize-
runkiem całego systemu problemów związanych z nadrzędną potrzebą zwiększe-
nia jakości życia. Dzięki temu, po wyznaczeniu górnego pułapu (κ) dla pierwszego 
rozwiązania, sieć sprzeczności daje wskazówki w poszukiwaniu kolejnego roz-
wiązania dla nadrzędnej potrzeby. Problemy są wieczne, a ich rozwiązania tylko 
tymczasowe, jak powiedział Niels Bohr. Problemy tworzące punkty węzłowe, 
a także problemy z nimi połączone w sieci sprzeczności pokazują potrzeby, które 

 7 M. Słupiński, D. Kucharavy, „Raport z prac nad materiałem zebranym na spotkaniu #0 w pro-
jekcie «Quality of Life». Część 2. Wykorzystanie narzędzia Prognozowanie Technologiczne oparte 
na OTSM-TRIZ”, Wrocław: Projekt QoL, 2010, s. 13.
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mają być realizowane przez kolejne rozwiązanie. Obecne rozwiązanie powstało 
także jako odpowiedź na problemy przedstawione sieci sprzeczności, jednak za-
soby do realizacji obecnego rozwiązania z czasem ulegają wyczerpaniu i powsta-
je potrzeba nowego rozwiązania. Obserwacja i analiza problemów otaczających 
dany czynnik krytyczny w sieci sprzeczności daje wskazówki do poszukiwania 
nowego rozwiązania. Dzięki następnej krzywej logistycznej analiza rozwoju re-
alizacji potrzeby nadrzędnej wkracza w nowy okres i horyzont prognozy zostaje 
wydłużony. Zjawisko następstwa krzywych logistycznych bez zastosowania sieci 
sprzeczności zostało opisane w publikacji C. Marchettiego i N. Nakicenovica8.

Poniżej przytoczono typowe przykłady następstwa krzywych logistycznych. 
Są to przykłady zaczerpnięte z literatury przedstawiające krzywą dzwonową dla 
stopnia przyrostów sprzedaży przemysłu nagraniowego w USA w zależności od 
nośnika. Drugim przykładem są krzywe logistyczne opisujące nowe rozwiązania 
w rozwoju sieci transportu w USA. Sieci transportowe zostały opisane długością 
w tej samej jednostce mile, a następnie znormalizowane, czyli odniesione do mak-
symalnego pułapu osiągniętego lub prognozowanego dla danej sieci. 

Rys. 2. Dopasowanie następstwa krzywych logistycznych (krzywe stopnia wzrostu) dla nośników 
w przemyśle nagraniowym w USA

Ż r ó d ł o: P.S. Meyer, J.W. Yung, J.H. Ausubel, A primer on logistic growth and substitution – The mathe-
matics of the Loglet Lab software, „Technological Forecasting and Social Change” Vol. 61, July 1999.

 8 C. Marchetti, N. Nakicenovic, The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution 
Model, Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 1979.
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Rys. 3. Krzywe S opisujące rozwój poszczególnych sieci transportowych w USA. Krzywe znor-
malizowane do 100% przewidywanego pułapu

Ź r ó d ł o: T. Modis, Predictions – 10 Years Later. Geneva: Growth Dynamics, 2002; A. Grubler, The Rise 
and Fall of Infrastructures Dynamics of Evolution and Technological Change in Transport. Laxenburg, Austria: 
International Institute for Applied Systems Analysis IIASA, 1990.

3. Przykładowe krzywe logistyczne w projekcie QoL

3.1. Prognozy do roku 2030

Poniżej przedstawiono trzy przykładowe krzywe logistyczne sporządzone 
w ramach prac projektu „Quality of Life” (QoL). Na potrzeby niniejszej publi-
kacji wydłużono skalę czasową wykresów do roku 2030; projekt QoL dotyczył 
okresu do roku 2020. Serie danych wykorzystane do dopasowania uzupełniono 
o dane z roku 2010 opublikowane po zakończeniu projektu.

Do pracy nad dopasowaniem i przekształcaniem krzywych logistycznych 
w projekcie QoL wykorzystano dwa programy: „Loglet Lab 2.0” opracowany 
w ramach Program for the Human Environment, na The Rockefeller University9 
i IIASA Logistic Substitution Model II Version 0.9.22 opracowany przez IIASA 
w ramach IIASA Transition to New Technologies (TNT) Program10.

  9 P.S. Meyer, J.W. Yung, J.H. Ausubel, op. cit.
 10 IIASA, op. cit.
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Rys. 4. Motywacja do podjęcia zaangażowania – skumulowana ilość odpadów zebrana  
selektywnie, Dolny Śląsk

Ź r ó d ł o: GUS 2005-2011, opracowanie własne.
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Rys. 5. Produkcja bezpiecznej żywności – powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Polsce
Ż r ó d ł o: GUS 2002-2010, opracowanie własne.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kt 24 19 25 47 61 78 71

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ha 20 861,5 30 242,3 37 724,4 37 491,5 75 090,7 137 890,8 178 731,5 222 022 308 095

Tabela 1. Parametry opisujące krzywą logistycznego wzrostu na rys. 4

Parametr opisujący krzywą Wartość
Pułap górny κ 503,9 kt (kumulacja odpadów zebranych od roku 2004)
Punkt środkowy tm 2009 r.
Tempo wzrostu ∆t 7,23 lat

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 2. Parametry opisujące krzywą logistycznego wzrostu na rys. 5

Parametr opisujący krzywą Wartość
Pułap górny κ 612 310 ha
Punkt środkowy tm 2010 r.
Tempo wzrostu ∆t 9,6 lat

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 3. Parametry opisujące krzywą logistycznego wzrostu na rys. 6

Parametr opisujący krzywą Wartość
Pułap górny κ 71,3 euro/mieszkańca (wartość kumulacji w euro  

wydanych rocznie od 1995 r.)
Punkt środkowy tm 2006 r.
Tempo wzrostu ∆t 18,1 lat

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

3.2. Przygotowanie do poszukiwania następnego rozwiązania

W identyfikacji czynników kluczowych dla jakości życia posłużono się siecią 
sprzeczności. Sieć sprzeczności przedstawia problemy zgłoszone przez ekspertów 
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danej dziedziny. Rozwiązanie obecnie funkcjonujące jest odpowiedzią na proble-
my wyszczególnione w sieci sprzeczności. Rozwiązanie, które w prognozowanej 
przyszłości zastąpi rozwiązanie obecne, będzie nową odpowiedzią na problemy 
zebrane w opracowanej w projekcie QoL sieci sprzeczności. Należy zaznaczyć, że 
sieć sprzeczności jest obrazem systemu problemów i nie podaje rozwiązań, lecz 
wskazuje, które konkretnie problemy muszą być rozwiązane, by nowe rozwiąza-
nie zostało przyjęte i rozpoczęło swoją ewolucję. 

4. Wnioski

W celu przedłużenia horyzontu prognozy z wykorzystaniem krzywej logistycznej 
przedstawiono dwa sposoby. Jednym jest obserwacja analizy podstawowej, drugim, 
analiza następstwa krzywej logistycznej. W krzywych podstawowych przedłużono 
skalę czasu do roku 2030 oraz dodano dane dla roku 2010 (rys. 4, 5, 6). W przypad-
ku przedstawionych parametrów w niewielkim stopniu zmieniło to wynik prognoz, 
ponieważ wszystkie przedstawione krzywe osiągają pułap górny do roku 2020, czyli 
w horyzoncie, którego dotyczył projekt. Prognoza poza rok 2020 wymaga identyfika-
cji nowego rozwiązania kontynuującego realizację nadrzędnego celu. 

Poszukiwanie kolejnych rozwiązań opisywanych za pomocą krzywej logi-
stycznej prowadzi się z wykorzystaniem zagadnienia następstwa krzywych logi-
stycznych (logistic substitution) opisanego w skrócie w punkcie 2.2. W niniejszej 

Rys. 7. Sieć sprzeczności dla obszaru „Bezpieczna Żywność” – wycinek; czarne zaokrąglone ram-
ki noszą nazwy czynników kluczowych dla jakości życia; okno z prawej strony przedstawia widok 

na całość sieci sprzeczności
Ź r ó d ł o: Słupiński M., Kucharavy D., „Raport z prac nad materiałem zebranym na spotkaniu #0 w pro-

jekcie „Quality of Life”. Część 2. Wykorzystanie narzędzia Prognozowanie Technologiczne oparte na OTSM-
-TRIZ”, Wrocław: Projekt QoL, 2010; opracowanie własne.
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publikacji przedstawiono przygotowania poczynione do poszukiwania kolejnego 
rozwiązania – sieć sprzeczności (rys. 7) – mającego za zadanie zwiększenie wy-
korzystania przez społeczeństwo bezpiecznej żywności. 

Nowe poszukiwane rozwiązanie odnosi się do tego samego problemu lub sys-
temu problemów, dla którego funkcjonowało rozwiązanie obecne. Model tych 
problemów został opracowany przy współpracy z ekspertami z poszczególnych 
dziedzin w ramach projektu QoL. Wyniki zapisano w postaci sieci sprzeczności11. 
Z informacji zapisanych w sieci sprzeczności wynika, że eksperci położyli nacisk 
na różne sposoby dostarczania bezpiecznej żywności, m.in. ekożywność, gospodar-
stwa agroturystyczne, liczbę gospodarstw ekologicznych. W innych parametrach 
kluczowych eksperci podkreślali także problemy: skalowalności działalności, świa-
domości konsumentów, marketingu oraz zarządzania (rys. 7)12. Opracowanie no-
wych rozwiązań i analiza ich ewolucji po roku 2020 wymaga dalszej współpracy 
z ekspertami z dziedziny bezpiecznej żywności, bazując na wiedzy zebranej w pro-
jekcie QoL. W pracach pomocne będą wiedza zapisana w sieciach sprzeczności 
i znajomość mechanizmu następstwa krzywych logistycznych. 

Przykładem odpowiedzi na wymienione wcześniej problemy, nasuwającym 
się z obserwacji trendów światowych, może być nowe zjawisko, tzw. gospodarstw 
miejskich lub upraw miejskich (urban farming). Rozwiązanie to może przybie-
rać różne formy – od indywidualnych przydomowych ogródków do gospodarstw 
funkcjonujących w obrębie miasta. Jest to zjawisko na tyle nowe i w większości 
przypadków niepodlegające kontroli, że brak jeszcze danych mogących je miaro-
dajnie opisać na potrzeby prezentowanej analizy. 

5. Podsumowanie

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki z zastosowania krzywej logi-
stycznej w prognozowaniu wartości wybranych wskaźników jakości życia wy-
znaczonych w projekcie „Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska 
w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia – «Quality of 
Life»”. Wskaźniki jakości życia, opracowane w toku projektu z pomocą grupy na-
rzędzi foresight, opisano parametrami mierzalnymi. Serie danych dla parametrów 
mierzalnych wykorzystano do dopasowania krzywych logistycznych. 

We wnioskach przedstawiono wskazówki do identyfikacji rozwiązań zwięk-
szających wydajność rozwiązań obecnych w celu dalszej poprawy wskaźników 
jakości życia poza rok 2020. W rozpoznaniu tych rozwiązań pomocne są sieci 

 11 M. Słupiński, D. Kucharavy, op. cit.
 12 Ibidem.
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sprzeczności opracowane w projekcie „Quality of Life”, oraz zjawisko następstwa 
krzywych logistycznych opisujących ewolucję następujących po sobie rozwiązań. 

Dziękuję Panu Dmitry Kucharavy’emu za krytyczną ocenę elementów niniej-
szego artykułu.
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Long-term forecasting with S-curve in reference  
to results of “Quality of Life” project

Summary. This paper presents an overview of logistic curve study and an overview of forecast 
extension beyond first logistic curve thanks to utilization of network of contradictions. Selected 
research results present three curve fittings describing features critical to quality of life. Fittings are 
assisted with parametrical description. A logistic substitution and a network of contradictions are 
proposed as a support for further, long-term forecasting research.

Key words: logistic curve, network of contradictions, logistic curve substitution





Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

Nr 3(35)/2013

Danuta Szpilko
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki i Rekreacji 
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foresightu narodowego

Streszczenie. Inicjatywy foresightowe są powszechnie realizowane i cieszą się coraz większym 
uznaniem na świecie, jak również w Polsce. Jednakże ich realizacja oraz wdrażanie są nadal dużym 
wyzwaniem dla ich organizatorów. Przedstawione w artykule doświadczenia płynące z realizacji Wę-
gierskiego Programu Foresightu Technologicznego mogą stanowić doskonały materiał przyśpieszający 
proces uczenia się oraz umożliwiający unikania błędów związanych z realizacją tego typu projektów.

Słowa kluczowe: foresight narodowy, Węgry

Wstęp

Inicjatywy foresightowe są powszechnie realizowane i cieszą się coraz więk-
szym uznaniem na świecie, jak również w Polsce. Jednakże ich organizacja oraz 
wdrażanie wyników są nadal dużym wyzwaniem. Znajomość doświadczeń zagra-
nicznych w zakresie badań foresightowych przyspiesza proces uczenia się oraz 
umożliwia unikania błędów związanych z realizacją tego typu projektów. Z punk-
tu widzenia Polski, cenne są doświadczenia zarówno krajów o podobnym pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego (Węgry, Czechy, Bułgaria), jak i państw 
bardziej rozwiniętych o dłuższych tradycjach foresightu (Japonia, Wielka Bryta-
nia, Austria). Przedstawione w artykule doświadczenia płynące z realizacji Wę-
gierskiego Programu Foresightu Technologicznego mogą stanowić źródło wiedzy 
dla przyszłych organizatorów tego typu programów.
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1. Ogólna charakterystyka programu

Węgierski Program Foresightu Technologicznego (TEP – Hungarian Tech-
nology Foresight Programme) został zainicjowany w roku 1997 przez Narodo-
wą Komisję ds. Rozwoju Technologicznego (OMFB – National Committee for 
Technological Development) stanowiącą cześć Ministerstwa Edukacji i Kultury1. 
Program został sfinansowany z Centralnego Funduszu Rozwoju Technologiczne-
go, zarządzanego przez Radę OMFB. Stanowił próbę przygotowania długotermi-
nowej strategii kraju przez określenie kluczowych obszarów dla rozwoju Węgier 
w perspektywie 15-20 lat. Był to pierwszy tego rodzaju proces w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Został zainicjowany w celu zidentyfikowania nowych rynków 
oraz możliwości technologicznych, a także poszukiwania właściwych rozwiązań 
umożliwiających osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności oraz poprawę 
jakości życia. Miał przyczynić się do formułowania strategii na rzecz społecznie, 
ekonomicznie i ekologicznie zrównoważonego rozwoju2. 

Foresight był postrzegany jako odpowiednie narzędzie, mogące połączyć biznes, 
sferę naukową i rządową w celu identyfikacji i reagowania na pojawiające się możliwo-
ści rozwoju rynków i technologii. TEP został oparty zarówno na działaniach panelowych 
(formułowaniu scenariuszy, analizie SWOT, obmyślaniu propozycji politycznych), jak 
i zakrojonym na szeroką skalę badaniu Delphi3. Położono nacisk na sformułowanie 
alternatywnych wizji, na poziomie makro- (ramy społeczno-gospodarcze) oraz mikro-
paneli. Opracowano regionalne scenariusze jako dokumenty bazowe, mające na celu 
identyfikację przyszłości tej części regionu Europy Środkowo-Wschodniej, która może 
mieć wpływ na rozwój Węgier4. Makroscenariusze nie były formułowane w żadnym 
innym kraju stosującym programy foresight w czasie, gdy powstał TEP. 

2. Organizacja procesu i metody badawcze

W 1997 r. zostało utworzone biuro programu mające na celu koordynowanie 
TEP i zapewnienie wsparcia metodologicznego, organizacyjnego i logistycznego 
dla Grupy Sterującej i paneli. Na przełomie lipca i sierpnia 1997 r. OMFB zaprosiło 

 1 Obecnie Ministerstwo Edukacji i Kultury zostało zastąpione Ministerstwem Zasobów Naro-
dowych.
 2 Annex 5 – Hungary country case study. BLOSSOM: Support to analysis for long-term gover-
nance and institutional arrangements, EEA Technical report, No 5/2011, s. 7-8.
 3 A. Havas, Evolving foresight in a small transition economy, „Journal of Forecasting”, John 
Wiley & Sons, Ltd., Vol. 22(2-3), 2003, s. 179-201.
 4 UNIDO Technology Foresight Manual Volume 2: Technology Foresight in Action 2, United 
Nations Industrial Development Organization, Wiedeń 2004, s. 57.
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ministerstwa, zainteresowane agencje rządowe, stowarzyszenia zawodowe oraz izby 
przemysłowe do składania nominacji na członków Grupy Sterującej TEP. Jednocze-
śnie zaznaczono, że osoby te mają aktywnie uczestniczyć w strategicznym procesie 
dyskusji, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, a nie reprezentować inte-
resy swoich organizacji5. Opierając się na nominacjach w październiku 1997 Rada 
OMFB powołała Grupę Sterującą mająca na celu nadzorowanie i monitorowanie 
programu. Kilka miesięcy później został powołany również Komitet Międzyresor-
towy, w którego skład wchodzili przedstawiciele ministerstw oraz urzędnicy pań-
stwowi. Stanowił on narzędzie dwukierunkowej komunikacji do omawiania wstęp-
nych wyników TEP oraz dostarczania informacji Grupie Sterującej oraz panelom na 
temat bieżących projektów strategicznych rządu6.

TEP został przeprowadzony w trzech etapach, a mianowicie: pre-foresight (li-
piec 1997 r. – marzec 1998 r.), główny foresight (kwiecień 1998 r. – maj 2000 r.), 
upowszechnianie i wdrażanie wyników (od czerwca 2000 r.)7.

Na etapie pre-feresight w całym kraju odbyły się seminaria podnoszące świa-
domość oraz mające na celu promowanie TEP wśród ekspertów i profesjonali-
stów8. Jednocześnie Grupa Sterująca, składająca się z 20 wiodących przedsię-
biorców, naukowców oraz urzędników państwowych sformułowała i powołała 
następujące panele tematyczne: zasoby ludzkie (edukacja, zatrudnienie); zdrowie; 
technologie informacyjne (IT), telekomunikacja, media; środowisko naturalne 
i budowlane; produkcja i procesy biznesowe (nowe materiały, procesy produk-
cyjne i techniki zarządzania, sieci dostawców); agrobiznes i żywność; transport9. 

W kwietniu 1998 r. utworzono i przeszkolono siedem paneli tematycznych. 
Każdy panel składał się z 18 do 24 ekspertów z wyjątkiem panelu „zasobów ludz-
kich” składającego się z 11 członków10. Na wniosek niektórych paneli powołano 
również oddzielną grupę ekspercką do wykonania analizy w dziedzinie energii, 

 5 M. Rader, WP 1 – Review and Analysis of National Foresight D1.1HU – Case Study Hunga-
ry – Hungarian Foresight Programme (TEP) 1997/99, FZK-ITAS Forschungszentrum Karlsruhe 
GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse 
Germany, 2003, s. 6.
 6 A. Havas, Evolving foresight…, s. 184.
 7 A. Havas, Identifying Challenges and Developing Visions: Technology Foresight in Hungary, 
KTK/IE Discussion Papers 2002/6, Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences, Buda-
pest 2002, s. 10.
 8 A. Havas, J. Szlavik, M. Füle, Characteristics of the Hungarian Foresight Process and the 
Scenario Approach of the „Natural and Built Environment” Panel, w: Technology Foresight and 
Sustainable Development: Proceedings of the Budapest Workshop, 11 December 1998, Document 
No. DSTI/STP/TIP(99)8/FINAL, OECD, Paris 1998, s. 15.
 9 T. Balogh, Hungarian foresight experiences and their utilisation in Hungary’s science and 
technology policy, www.ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/tamas-balogh-presentation_en.pdf 
[29.01.2012].
 10 M. Rader, WP 1 – Review…, s. 7.
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zgodnie ze strukturą sprawozdań panelowych, ale bez badania Delphi w tej dzie-
dzinie.

Aby uniknąć postrzegania programu jako scentralizowanego, podjęto świa-
domą decyzję o nadaniu panelom dużej autonomii. Ingerencja w prace paneli 
dotyczyła wyłącznie przeszkolenia ich w ramach warsztatów metodologicznych 
w kwietniu 1998 r. (członkowie paneli otrzymali 8-stronicowy dokument zaty-
tułowany „Wytyczne metodologiczne”), przeszkolenia w ramach warsztatów 
z udziałem ekspertów z Wielkiej Brytanii i Niemiec dotyczących metody Delphi 
oraz narzucenia „szablonu” raportów panelowych11.

Każdy panel sformułował tezy do badania Delphi określające główne trendy 
na Węgrzech, w dużej mierze wzorując się na kwestionariuszach zagranicznych 
(piątym japońskim, drugim niemieckim oraz brytyjskim i austriackim). Tezy Del-
phi zostały kilkukrotnie przedyskutowane, aby upewnić się, że eksperci, którzy 
nie byli członkami panelu, byli w stanie poprawnie je zrozumieć. Następnie zosta-
ły przeprowadzone badania pilotażowe – z udziałem 5-7 członków spoza panelu 
w odniesieniu do każdego kwestionariusza – które doprowadziły do ostatecznego 
etapu weryfikacji. 

Badanie Delphi całościowo było przeprowadzone przez firmę ankieterską. 
Jego pierwszy etap został zakończony w maju 1999 r. Zwrócono około 1400 kwe-
stionariuszy (tj. przeciętnie 200 na każdy panel, jak zostało ustalone docelowo). 
Druga runda została zakończona w grudniu 1999 r.12 

Raporty z badania Delphi stanowiły wkład w prace paneli eksperckich. Pa-
nele przedstawiły obraz swoich obszarów, analizując zasoby ludzkie, wydajność 
technologiczno-ekonomiczną, jak również instytucje i regulacje prawne. Zidenty-
fikowały główne technologiczne i społeczno-ekonomiczne trendy oraz opracowa-
ły alternatywne wizje przyszłość. Raporty panelu opierały się na raportach pod-
stawowych (około 15-25 raportów bazowych zostało zamówionych przez każdy 
panel), dyskusjach panelowych, raportach Delphi oraz wnioskach z warsztatów 
regionalnych. 

3. Rezultaty programu

Mimo że początkowo przewidywano przygotowanie jedynie scenariuszy na 
poziomie mikro (panelu) zarówno Grupa Sterująca, jak i wiele paneli zauważyło 
w czasie działania TEP również potrzebę rozwijania wizji dla alternatywnej przy-
szłości na poziomie makro. 

 11 A. Havas, Evolving foresight…, s. 184.
 12 A. Havas, Identifying Challenges..., s. 13.
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Wizje makro TEP brały pod uwagę wyniki procesu transformacji, wyzwania 
społeczno-ekonomiczne oraz zmieniające się środowisko globalne. Po omówie-
niu wielu możliwości na spotkaniach Grupy Sterującej oraz podczas warsztatów 
z ekspertami, w końcu opracowano trzy scenariusze. Horyzont czasowy pierw-
szych dwóch wizji makro obejmował perspektywę 20-25 lat, natomiast trzeciej 
był znacznie dłuższy – 40-50 lat. Wszystkie trzy scenariusze zostały oparte na 
założeniu, że ani wewnętrzne, ani zewnętrzne warunki nie zmuszą Węgier do 
zejścia z drogi wielopartyjnej demokracji i gospodarki rynkowej. Zostały one 
przedstawione jako komórki macierzy, gdzie w kolumnach zostało wskazane, czy 
Węgry aktywnie dążą do zdecydowanej, dobrze zaplanowanej strategii, a w wier-
szach opisane, czy istnieją fundamentalne zmiany strukturalne w kontekście glo-
balnym, w tym sposoby i środki podejmowania decyzji w organizacjach między-
narodowych i korporacjach13. Czwarta logicznie możliwa opcja – Węgry dryfują 
na morzu podstawowych globalnych zmian – w ogóle nie była przygotowana, 
ponieważ wizja druga była postrzegana jako wystarczająco ponura i uznano, że 
wywoła wystarczająco silny oddźwięk. 

Wszystkie wizje makro podczas opisywania potencjalnych przyszłości bra-
ły pod uwagę zarówno czynniki demograficzne, społeczne, środowiskowe, go-
spodarcze i polityczne, jak również fizyczną infrastrukturę. W scenariuszu wizji 
Partnerstwa kooperacyjne – Węgry przyjmują aktywną strategię opartą na wza-
jemnych, wspólnych korzyściach z ich zagranicznymi partnerami i stają się bar-
dziej zintegrowane z gospodarką światową na ścieżce rozwoju wiedzy o wysokiej 
intensywności. Według wizji drugiej (Dryfowanie) w przeciągu 20 lat Węgry stają 
się coraz bardziej zintegrowane z gospodarką globalną i przyłączają się do Unii 
Europejskiej. Jednakże, z powodu braku aktywnej strategii rządu, obecna półpe-
ryferyjna pozycja Węgier jest utrwalona. Wynikiem jest szybko pogłębiająca się 
międzynarodowa przepaść w rozwoju oraz znacząco pogłębiający się wewnętrz-
ny podział społeczny. Natomiast scenariusz wizji trzeciej (Alternatywny rozwój) 
zakłada, że zasadniczo nowy sposób myślenia i system wartości stanie się domi-
nujący w świecie w ciągu około 40-50 lat, przy czym przeważać będzie społecz-
nie i ekologicznie zrównoważona globalizacja, oparta na współpracy. Ta ścieżka 
prowadzi do nowego stanu rozwoju w oparciu o wysoką jakość kształcenia, nowe 
umiejętności i standardy kulturowe, jak również powszechnego stosowania za-
awansowanych technologii14.

Grupa Sterująca TEP sformułowała również 22 rekomendacje – 1 ogólną i 21 
szczegółowych dotyczących poszczególnych paneli15. Do uzyskania przedsta-
wionych wyników przyczynili się członkowie Grupy Sterującej i paneli (ponad 
 13 A. Havas, Identifying Challenges..., s. 28.
 14 A. Havas, Evolving foresight…, s. 188.
 15 The Hungarian Technology Foresight Programme. Report by the Steering Group, Ministry of 
Education, Budapest 2000, s. 18.
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200 czołowych ekspertów), respondenci badania Delphi oraz uczestnicy różnych 
warsztatów organizowanych w całym kraju, kilka tysięcy przemysłowców, pra-
cowników naukowych oraz przedstawicieli rządu. Należy również podkreślić, że 
zorganizowano ponad 100 regionalnych warsztatów w celu omówienia wyników 
Delphi, dokumentów podstawowych, propozycji wizji oraz polityki16.

4. Wdrażanie wyników

Wstępne wyniki węgierskiego foresightu technologicznego były rozpo-
wszechniane i omawiane na warsztatach z udziałem interesariuszy już w swych 
pierwotnych projektowych formach. Raporty końcowe, zawierające zalecenia dla 
polityki, zostały omówione przez komisje parlamentarne17 i zostały pozytywnie 
przyjęte. Niektóre z komisji (zdrowia, edukacji i środowiska) zwróciły się do od-
powiedzialnych ministrów w sprawie tworzenia zespołów zadaniowych w celu 
analizy sposobu realizacji zaleceń politycznych wysuniętych przez panele TEP. 
Raporty paneli były również omawiane na spotkaniach bezpośrednich z urzędni-
kami rządowymi odpowiedzialnymi za tworzenie planów strategicznych resortów. 
Niektórzy z nich wyrazili chęć włączenia pewnych propozycji TEP do swoich do-
kumentów politycznych (np.: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu 
i Gospodarki Wodnej, Komisarz Rządu do spraw Technologii Informatycznych)18. 

Wśród programów wykorzystujących wyniki TEP znalazł się program zdro-
wia koordynowany przez byłego członka panelu zdrowia. Został on uruchomiony 
w roku 2001 przez nowo powołanego ministra, który również był członkiem tego 
panelu. Także nowy program uruchomiony w 2002 r. przez Ministerstwo Edukacji, 
mający na celu rozwój zasobów ludzkich w B+R zawierał rekomendacje Grupy 
Sterującej. Dotyczyły one udzielania rocznego urlopu dla naukowców i inżynierów 
na rzecz pracy w przedsiębiorstwach19. Część wyników TEP została również za-
warta w poszczególnych obszarach polityki ochrony środowiska, szczególnie przy 
wprowadzaniu nowych podatków środowiskowych dotyczących emisji i energii. 
Widoczny jest również ich wpływ na formułowanie założeń zawartych w dokumen-
tach strategicznych: Narodowej Strategii Zmian Klimatu (2008-2025), oraz Narodo-
wym Programie Ochrony Środowiska (2009-2014). Ponadto, dawne Ministerstwo 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Węgierska Akademia Nauk rozpoczęły wspólne 
projekty mające na celu opracowanie polityki adaptacji zmian klimatu. Wyniki TEP 

 16 UNIDO Technology…, s. 65.
 17 Annex 5 – Hungary country…, s. 19.
 18 M. Rader, WP 1 – Review…, s. 13-14.
 19 A. Havas, Identifying Challenges..., s. 37.
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zostały również wykorzystane przy formułowaniu strategii dotyczących środków 
finansowych w ramach polityki spójności UE20.

5. Ewaluacja programu

W roku 2004 Ministerstwo Edukacji zleciło Uniwersytetowi w Manchesterze 
ocenę realizacji węgierskiego Programu Foresightu Technologicznego. Ewaluacja 
została przeprowadzona przez PREST (Policy Research in Engineering, Science 
and Technology) Uniwersytetu w Manchesterze przy wsparciu międzynarodowe-
go panelu oceniającego zaproszonego przez Wydział Badań i Rozwoju Minister-
stwa Edukacji. Punktami odniesienia oceny były odpowiedzi na pytania, w jakim 
stopniu TEP osiągnął swoje cele oraz jak należy zorientować proces podejmo-
wania decyzji w przyszłych działaniach foresightowych na Węgrzech. Badanie 
umożliwiło analizę21:

– trafności i poprawności formułowania zakładanych celów,
– struktury organizacyjnej i wydajności zarządzania zadaniami,
– stopnia osiągnięcia bezpośrednich i pośrednich rezultatów, 
– zasadności realizacji procesu pod względem stosunku wartości do ceny,
– barier realizacji rekomendacji,
– kierunków organizacji przyszłych działań foresightowych na Węgrzech.
Wyniki badania ewaluacyjnego wskazały, że TEP był skutecznie i inteligent-

nie zarządzany. Etap pre-foresightowy szczegółowo zbadał doświadczenia zagra-
niczne, uczestnicy zostali przeszkoleni, a biuro TEP z wykwalifikowanym per-
sonelem funkcjonowało harmonijnie i wypełniło wszystkie zadania postawione 
przed nim. Jednocześnie TEP wprowadził innowacyjne funkcje zgodnie ze stan-
dardami międzynarodowymi, w szczególności stosowanie makroscenariuszy22. 
Respondenci za najważniejsze efekty uznali głównie te osiągnięte w dziedzinie 
zmian kulturowych, w szczególności w tworzeniu długoterminowych perspektyw 
i wprowadzaniu wielodyscyplinarności23.

Jak wykazuje badanie ewaluacyjne, efekty polityki nie zostały osiągnięte we 
wszystkich dziedzinach. Ministerstwo Rolnictwa omawiało rezultaty panelu, ale 
nie wykorzystało jego propozycji. Również panel procesów produkcji i biznesu 

 20 Annex 5 – Hungary country…, s. 22-23.
 21 L. Georghiou, M. Keenan, Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, 
process and impact, „Technological Forecasting & Social Change” 73, 2006, s. 774.
 22 L. Georghiou, H. Acheson, J. Cassingena Harper, G. Clar, K. Klusacek, Evaluation of the 
Hungarian Technology Foresight Programme (TEP), Report of an International Panel, 2004, s. 2.
 23 D. Schartinger, M. Weber, Experiences and practices…, s. 7.
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miał bardzo skromny wpływ na politykę państwa24. Uznano, że rekomendacje 
TEP nie były wdrażane lub wdrażane jedynie w pośredni sposób, przez osobiste 
sieci uczestników25. 

Powody braku bezpośredniego wdrażania, według ewaluatorów, zlokalizo-
wane były w środowisku, w którym program został umieszczony. Problem jed-
nak nie tkwił w sferze przedstawienia wyników TEP rządowi, gdyż raporty były 
omawiane przez komisje parlamentarne i odbyły się spotkania z odpowiednimi 
departamentami urzędu premiera w obecności urzędników państwowych odpo-
wiedzialnych za planowanie strategiczne w kilku ministerstwach. Problemem 
był brak poczucia własności wyników, a tym samym zobowiązania do zgodne-
go z nimi działania. Jak się okazało, TEP nie posiadał „bazy odbiorców”, którzy 
uważaliby, że „ich pytania uzyskały odpowiedź”26.

Ewaluatorzy, na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzili, że nie na-
leży zbyt szybko powtarzać szeroko zakrojonego programu foresightowego, ze 
względu na to, iż za mało czasu upłynęło, aby wyniki nowego działania mogły 
być wyraźnie odróżnione od TEP. Nie ma również dowodów na istotne zmiany 
w środowisku wdrażającym, a co za tym idzie konieczne byłoby podjęcie działań 
mających na celu przekonanie ministerstw do „przyjęcia” programu i otrzyma-
nych wyników. Uznano w związku z tym, że całościowy proces mający charakter 
TEP powinien być przeprowadzony ponownie w odpowiednim czasie (być może 
po dziesięcioletniej przerwie od pierwszego) oraz że jego struktura powinna być 
na tyle podobna, aby umożliwić porównywalność generowanych wizji27.

Wnioski i rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonej analizy Węgierskiego Programu Foresightu 
Technologicznego sformułowane zostały wnioski i rekomendacje w zakresie pro-
cesu organizacji i wdrażania projektów foresightowych. Najważniejszym z nich, 
a zarazem funkcjonującym w literaturze, jest stwierdzenie, że nie jest możliwe 
zdefiniowanie pojedynczej, najkorzystniejszej, uniwersalnej procedury foresi-
ghtowej dla każdej sytuacji. Nieuniknione są modyfikacje i przystosowanie do 
lokalnych potrzeb i okoliczności. Każdy proces foresightu musi być przystoso-
wany do konkretnej sytuacji danego kraju, jego celów oraz czasu dostępnego dla 

 24 L. Georghiou, H. Acheson, J. Cassingena Harper, G. Clar, K. Klusacek, Evaluation…, s. 5.
 25 A. Havas, D. Schartinger, M. Weber, Experiences and Practices of Technology Foresight 
in the  European Region, s. 17, www.unido.org/foresight/rwp/dokums_pres/tf_panels_weber_ha-
vas_202.pdf [29.01.2012].
 26 L. Georghiou, H. Acheson, J. Cassingena Harper, G. Clar, K. Klusacek, Evaluation…, s. 6.
 27 Ibidem.
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studium. Jednakże przedstawione twierdzenie nie koliduje z potrzebą korzysta-
nia z doświadczeń innych krajów. W takim świetle należy postrzegać następujące 
wymienione poniżej rekomendacje w zakresie realizacji i wdrażania projektów 
foresightowych:

1. Podział procesu foresightu na etapy pre-foresight, foresight zasadniczy 
oraz upowszechnianie i wdrażanie wyników wraz z jasnym zdefiniowaniem obo-
wiązków poszczególnych jednostek zwiększa szanse powodzenia projektu i ja-
kość uzyskanych rezultatów. 

2. Wszystkie etapy projektów foresightowych (od planowania po wdrażanie 
wyników) powinny być realizowane i wdrażane przede wszystkim przez zespoły 
krajowe, gdyż to one posiadają najdokładniejszą i najobszerniejszą wiedzę na te-
mat specyfiki swojego państwa.

3. Znaczący wkład w realizację i wdrażanie wyników projektu oraz pomoc 
w uniknięciu pomyłek może wnieść bezpośredni udział zagranicznego zespołu 
doradczego składającego się z doświadczonych ekspertów, szczególnie z państw 
o wyżej rozwiniętej kulturze foresightowej. 

4. W skład grupy sterującej i paneli tematycznych projektu foresightowego 
powinni wchodzić przedstawiciele władzy, nauki, biznesu oraz organizacji spo-
łecznych, przy czym osoby te powinny być nastawione na aktywne uczestniczenie 
w strategicznym procesie dyskusji, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, 
a nie reprezentowanie interesów swoich organizacji.

5. W projektach foresightu ogromne znaczenie ma komunikacja, wzajemna 
nauka oraz współpraca między różnymi sektorami społeczeństwa (np. naukowca-
mi i przedstawicielami biznesu, przedsiębiorcami a politykami).

6. W wypadku projektów foresightu narodowego istotne jest powoływanie 
komitetu międzyresortowego, w którego skład wchodziliby przedstawiciele mi-
nisterstw oraz urzędnicy państwowi. Komitet ten stanowiłby swoiste narzędzie 
dwukierunkowej komunikacji do omawiania wstępnych wyników projektu oraz 
dostarczania informacji dla grupy sterującej oraz paneli na temat bieżących pro-
jektów strategicznych rządu.

7. Organizacja seminariów promujących projekt wśród ekspertów i profesjo-
nalistów na etapie pre-foresight na terenie całego kraju zwiększa skuteczność pro-
cesu. Działania te należy również powtórzyć na etapie rozpowszechniania i wdra-
żania, aby wysiłki i zasoby zaangażowane w projekt w pierwszych dwóch etapach 
nie uległy zatarciu.

8. Grupa sterująca, jak i panele tematyczne powinny składać raporty zarówno 
na zakończenie swoich prac, jak i w ich trakcie. Głównym powodem takiego ra-
portowania jest potrzeba upublicznienie analiz i wniosków niezbędnych do pod-
jęcia działań w kolejnych etapach prac. 

9. Ważne jest formułowanie zaleceń i rekomendacji dla polityki, jak również 
realizowanie projektu foresightowego w taki sposób, aby przedstawiciele polityki 
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brali udział w pracach projektowych, utożsamiali się z uzyskanymi wynikami i co 
najważniejsze chcieli je wdrażać.

10. Stosowanie w projektach foresightowych badania Delphi powinno być sta-
rannie zaplanowane i szczegółowo rozważone. Badanie to może być przydatne nie 
tylko do zbierania informacji (opinii ekspertów), lecz także do rozpowszechniania 
tych informacji (w drugiej rundzie), oraz zaangażowania większej liczby uczestników 
w proces w przeciwieństwie do sytuacji, gdy stosowana jest tylko metoda panelu.

11. Przy opracowywaniu długoterminowych programów należy pamiętać, że po-
winny one obejmować kilka kadencji parlamentarnych oraz opierać się na szerokim 
porozumieniu politycznym i branżowym. 
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Hungary’s experience in the organization and implementation 
of national foresight

Summary. Foresight initiatives are widely implemented and are becoming more and more rec-
ognized in the world as well as in Poland. However, their execution and implementation is still a big 
challenge for their organizers. The experience gained from the implementation of the Hungarian 
Technology Foresight Programme presented in this paper can provide excellent material accelerat-
ing the learning process and enabling to avoid errors related to the implementation of such projects.
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