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Wprowadzenie do foresightu
*

Anna Sacio-Szymańska*, Stefano Tommei**

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, e-mail: anna.sacio@itee.radom.pl
**
State Street Bank GmbH (Poland Branch), e-mail: tommeistefano@gmail.com

Obecnie firmy muszą mierzyć się z bardzo trudnymi warunkami ekonomicznymi. Bieżące zapotrzebowanie rynku nie
gwarantuje pewnych zysków w przyszłości. Przedsiębiorcy są świadomi tego, że każdy – nawet najlepiej sprzedający się
produkt – może niespodziewanie zostać odrzucony przez kupujących lub zastąpiony produktem oferowanym przez konkurencję. Wiedza przedsiębiorców na temat docelowego rynku i wieloletnie doświadczenie są zapewne atutem w powyższej
sytuacji. Nie są to jednak wystarczające atrybuty umożliwiające pozyskiwanie nowych i optymalnych źródeł zysku oraz
zabezpieczenia firmy przed nietrafioną inwestycją albo nawet bankructwem. Wynika to m.in. z trudnych do przewidzenia
fluktuacji w sferze społeczno-politycznej oraz postępu naukowego i technicznego mających zasadniczy wpływ na decyzje
konsumenckie i biznesowe.
Najbardziej newralgiczną determinantą, która w chwili obecnej dominuje i kształtuje warunki prowadzenia działalności
gospodarczej, są gwałtowne, dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany o charakterze nieciągłym (ang. Rapid, Discontinuous,
Interconnected Change – R.I.D.), tzw. zdarzenia bezprecedensowe, które zakłócają logikę rozwoju trendów (Nazarko,
Kononiuk 2013). Aby sprostać tym wyzwaniom, przedsiębiorcy powinni wyróżniać się natychmiastową gotowością do
działania (ang. promptness), elastycznością (ang. resiliency) i tzw. „oburęcznością” organizacyjną (ang. ambidexterity).
Mówiąc bardziej precyzyjnie – firmy potrzebują:
• umiejętności stabilizowania wewnętrznej sytuacji w przedsiębiorstwie po nagłych zachwianiach rynkowych;
• umiejętności analizy i syntezy informacji w celu sprawnego podejmowania decyzji ukierunkowanych na modyfikację
uprzednio przyjętej strategii działania,
• umiejętności ustawicznego wprowadzania na rynek nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań o charakterze
przyrostowym i radykalnym.
Powyższe funkcje i procesy są kluczowe dla wypracowania i utrwalenia kultury wydajności w firmie, pomimo turbulentnych warunków otoczenia. Foresight jest niewątpliwie postrzegany jako instrument, który pozwala skutecznie kształtować procesy zarządzania strategicznego oraz zarządzania innowacjami w praktyce biznesu oraz podejmować decyzje
w warunkach niepewności.

1.1. Koncepcja foresightu korporacyjnego
W literaturze funkcjonuje wiele definicji foresightu korporacyjnego (Sacio-Szymańska 2010). Ogólną definicję
foresightu korporacyjnego proponuje Daheim (2006):
Foresight korporacyjny to wielowymiarowy, systematyczny oraz ustawiczny proces komunikacji realizowany w perspektywie
długookresowej, wykorzystujący szereg sprawdzonych metod, którego celem jest umożliwienie przedsiębiorstwu wczesnego
podjęcia strategicznych decyzji.
M. Will, cytując Burmeistera oraz Neefa (2005), podaje następującą definicję:
Foresight korporacyjny to proces komunikacji prowadzący do nakreślenia średnio- do długookresowej wizji przyszłych
rynków, potrzeb konsumentów, wyzwań społecznych wspierających potencjał, zdolność konkurencyjną i innowacyjną przedsiębiorstwa.
W tej definicji podkreśla się rolę, jaką foresight pełni w przedsiębiorstwie: czynnika wspierającego jego pozycję
konkurencyjną i innowacyjną. Z kolei Palmer i Kaplan (2007) proponują definicję, według której foresight korporacyjny
jest równoznaczny z analizą otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa:
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Foresight korporacyjny to dokładne rozpoznanie wyłaniających się trendów, sił napędowych, czynników hamujących,
potencjalnych zagrożeń i nowo powstających szans na rynku, w branży czy też w kilku skorelowanych ze sobą rynkach lub branżach.
W przytoczonych definicjach istotny aspekt: społeczny charakter foresightu jest jedynie jednym z elementów, które
charakteryzują tego typu działania. W odróżnieniu od wymienionych autorów Slaughter (2007) uznaje ten aspekt za
kluczowy:
Foresight korporacyjny (strategiczny) jest umiejętnością stworzenia i utrzymywania (w organizacji) spójnej, funkcjonalnej
kultury badania przyszłości i jej wykorzystywania w sposób przynoszący wymierne korzyści, np.: w celu wczesnego wykrywania
korzystnych//niekorzystnych warunków, formułowania strategii działania, wprowadzania innowacji.
W tej definicji uwypuklone jest przede wszystkim znaczenie współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami i jednostkami organizacyjnymi w firmie jako niezbędnego warunku skutecznego prowadzenia analiz przyszłości.
Autorzy raportu Industry Foresight as a Driver of Strategic Innovation proponują definicję, która w sposób syntetyczny
podsumowuje przytoczone pojęcia:
Foresight korporacyjny to ustawiczny proces komunikacji, którego celem jest zdefiniowanie powiązań pomiędzy stale ewoluującym otoczeniem, potencjalnymi możliwościami wzrostu oraz strategią i taktyką firmy.
W tej definicji, obok konieczności monitorowania otoczenia zewnętrznego, autorzy podobne znaczenie przypisują
analizie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, jednocześnie podkreślając konieczność wykorzystywania wyników
prowadzonych analiz zarówno w bieżącej działalności organizacji, jak i do opracowania jej strategii długofalowej.
W świetle przytoczonych definicji należy podkreślić, że foresight nigdy „nie narzuca” konkretnego obrazu przyszłości, jak również „nie wyposaża w instrukcje” kształtowania idealnej wizji. Ponadto – zarówno teoretycy, jak i praktycy
foresightu nie są w stanie udzielić pewnych i precyzyjnych odpowiedzi (ale też nie stawiają sobie tego za cel) na pytania
dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych wydarzeń dot. sfery społecznej, gospodarcznej, politycznej czy
technologicznej. W zamian foresight dostarcza menedżerom, politykom i naukowcom odpowiednich narzędzi, wskazówek
i sposobów postępowania, które pozwalają analizować, rozumieć oraz interpretować, a także identyfikować i kwestionować
powiązania pomiędzy różnymi zdarzeniami i zagadnieniami, które należy uwzględnić (lub nie) w przypadku definiowania
np. strategii rozwoju organizacji, polityki innowacyjnej, planów inwestycyjnych i in.
•
•
•
•
•
•
•
•

Do celów operacyjnych podejmowania inicjatyw foresight w przedsiębiorstwach zalicza się m.in.:
dostarczenie informacji o nadchodzących zmianach oraz przekształcanie informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa;
usprawnienie procesu podejmowania strategicznych decyzji (dot. wizji, strategii, priorytetów inwestycyjnych, rozwojowych itd.);
odnalezienie nowych dróg rozwoju i generowania zysku dzięki konceptualizacji nowych modeli biznesowych;
operacjonalizację procesu uczenia się organizacji i przezwyciężenie negatywnego nastawienia do procesu kształcenia
ustawicznego;
rozwinięcie umiejętności odpowiedniego zarządzania informacją;
udoskonalenie procesu komunikacji wewnętrznej sprzyjającej tworzeniu spójnej wewnętrznie organizacji;
intensyfikację powiązań z otoczeniem, budowanie zaangażowania pracowników oraz zarządu i zwiększenie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa;
kreowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie.

Realizacja ww. celów operacyjnych warunkuje osiągnięcie celów strategicznych foresightu korporacyjnego, do
których należą:
• antycypowanie trendów i skuteczne wykorzystywanie wynikających z nich korzyści biznesowych;
• błyskawiczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia pozwalające zabezpieczyć firmę przed ewentualnym kryzysem;
• udoskonalenie praktyk zarządzania strategicznego (w tym zarządzania sferą badań i rozwoju) oraz stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi organizacji uczącej się.
Badania foresightowe, pomimo względnej nowości tego zagadnienia, znajdują liczne odniesienia (rys. 1) w literaturze przedmiotu (zwłaszcza z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz studiów nad przyszłością).
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(ang. Strategic Management )

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
(ang. Innovation Management)

STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ
(ang. Futures Studies)

Zmiana zewnętrzna/ciągła i radykalna   
(ang. External Change/Continuous and Radical)
Ansoff, 1976; Shrivastava & Grant, 1985/
Whitehead, 1933; Tushman et al., 1985;
Brown & Eisenhardt, 1997

Radykalne innowacje
(ang. Radical Innovations)
Lamber & Spekman, 1997;
Dushnitsky & Lenox, 2005; Arnold, 2003;
Stevens & Burley, 2003;
Gemünden et al., 2007;
O’Connor & De Martino, 2007

Słabe sygnały informacyjne
(ang. Weak Signals)
Ansoff, 1976

Skanowanie otoczenia
(ang. Environmental Scanning)/
Wywiad gospodarczy i technologiczny
(ang. Competitive-Technology-Business
Intelligence)
Jain, 1984; Osborn, 1998; May et al., 2000;
Day & Schoemaker, 2004
Ustalanie sensu doświadczanych sytuacji*
(ang. Sensemaking)
Weick, 1979
Oburęczność organizacyjna
(ang. Organisational Ambidexterity)
Tushman & Oreilly, 1996;
Andriopoulos & Lewis, 2009;
Raisch et al., 2009
Elastyczność
(ang. Resiliency)
Weick & Sutcliffe, 2001

Innowacje przełomowe
(ang. Disruptive Innovations)
Christensen, 1997
Umiejętność budowania sieci kontaktów
(ang. Networking Skill)
Pittaway et al., 2004
Zdolność absorpcji
(ang. Ability of Absorption)
Cohen & Levinthal, 1990;
Zahra & George, 2002;
Lichtentaler, 2009
Otwarte innowacje
(ang. Open Innovations)
Chesborough, 2003;
Lichtentaler, 2008

Dzikie karty
(ang. Wild Cards)
Ayres, 2000; Van Notten et al., 2005;
Saffo, 2007
Prognozowanie
(ang. Forecasting)
Cuhls, 2001; Phillips et al., 2006;
Cuhls, 2003
Alternatywne wizje przyszłości
(ang. Possible Futures )
Gerybadze, 1990; McMaster 1999;
Cuhls, 2003
Metoda scenariuszowa
(ang. Scenario Planning)
Kahn, 1967; Van der Heijden, 2004
Narodowe Programy Foresight
(ang. National Foresight Programmes)
Martin, 1995; Blind et al., 1999;
Grupp & Linstone, 1999; Cuhls, 2003;
Porter et al., 2004

Proces podejmowania decyzji
(ang. Decision-Making Process)
Mitzberg, 1979

Rys. 1. Powiązania foresightu z innymi dyscyplinami nauki
*

Proces nadawania znaczeń i identyfikowania zjawisk przez współpracujących i komunikujących się ze sobą aktorów. Za: Bonecki (2012) s. 50.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (De Toni, Siagri, Battistella 2015, p. 90–92).

Na podstawie przeglądu literatury można zidentyfikować co najmniej kilka przesłanek uzasadniających powiązanie
badań foresightowych z dyscypliną nauk o zarządzaniu. Do przesłanek tych należą: wspólny przedmiot badań, często
tożsame metody badawcze, wspólne cele w obrębie nauk o zarządzaniu i badań foresightowych, fakt istnienia publikacji
wiążących foresight z naukami o zarządzaniu oraz rozpraw doktorskich z zakresu nauk o zarządzaniu poruszających
tematykę badań foresightowych. Wymienione przesłanki na rzecz ulokowania foresightu w naukach zarządzania z pewnością nie stanowią kompletnej listy argumentów. Wynika to z przekonania, że foresight jest ciągle rozwijającą się metodą
studiów nad zarządzaniem przyszłością, a jego metodologia badawcza wciąż wykazuje wiele luk (Kononiuk 2012).
Wczesne stadium rozwoju dyscypliny oznacza, że implementacja foresightu korporacyjnego w przedsiębiorstwie
wymaga konkretnych zdolności oraz kompetencji zarówno indywidualnych, jak i organizacyjnych. Jeśli nie zostanie ona
przeprowadzona w profesjonalny sposób (tj. z użyciem odpowiednich metod, uruchomieniem właściwych mechanizmów
i rozwiązań o charakterze organizacyjnym itd.), przedsiębiorcy nie będą mogli czerpać z foresightu oczekiwanych przez
nich korzyści. Podobnie, rozwiązaniem, które nie jest w pełni efektywne, jest realizacja jednorazowego projektu foresight,
którego efekty są krótkotrwałe i nie pozwalają na uruchomienie długotrwałego procesu pozytywnych zmian w organizacji
ukierunkowanych na budowanie swoistej kultury myślenia o przyszłości.
W dalszej części opracowania opisano sposób implementacji foresightu korporacyjnego, który obecnie zyskuje na
popularności wśród teoretyków i praktyków tej problematyki i jest ukierunkowany na zapewnienie organizacji długotrwałych korzyści. Proponowane rozwiązanie polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie zmian na dwóch zasadniczych
poziomach: na poziomie organizacji oraz na poziomie zarządzania (De Toni, Siagri, Battistella 2015).
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1.1.1. Organizacja procesu
Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz koncerny, bez względu na sektor ich działalności oraz to, czy wykorzystują one
tradycyjne czy też najnowsze rozwiązania techniczne, powinny przeprowadzić trzy zasadnicze zmiany organizacyjne – aby
implementacja foresightu była optymalna. Zalecane zmiany polegają na:
• Oddzieleniu sfery Badań od sfery Rozwoju (B+R) oraz ich wspomaganiu odpowiednimi technikami foresightowymi
oraz działaniami marketingowymi;
• Dostosowaniu struktury organizacyjnej do działań o profilu foresightowym;
• Rozwoju kompetencji i kwalifikacji foresightowych kluczowych pracowników i kadry zarządzającej.

Oddzielenie sfery Badań od sfery Rozwoju (B+R) oraz ich wspomaganie odpowiednimi technikami
foresightowymi oraz działaniami marketingowymi
Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) w przemyśle to dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku
których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe postaci danych produktów. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań: badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe.
Badania podstawowe, realizowane na płaszczyźnie teorii i eksperymentów, mają za cel zwiększyć zasób wiedzy dotyczącej przyczyn zjawisk i zdarzeń, a ich rezultaty mogą znaleźć zastosowanie w praktyce lub nie, nie obowiązuje prymat
gospodarczej ich przydatności. Badania przemysłowe, w przeciwieństwie do poprzedniej kategorii, mają przysporzyć
wiedzy pozwalającej na osiągnięcie założonych celów praktycznych bądź poszukują zastosowań dla uzyskanych wyników
badań podstawowych. Prace rozwojowe polegają na wykorzystaniu istniejącego zasobu wiedzy dla opracowania nowych
lub znaczącego ulepszenia istniejących już wyrobów, procesów lub usług. W tym obszarze mieści się też przygotowanie
prototypów oraz instalacji pilotowych (Encyklopedia Zarządzania 2016).
Biorąc pod uwagę specyfikę opisanych obszarów aktywności badawczej i rozwojowej, należy podkreślić, że prace rozwojowe obejmują działania skoncentrowane na analizie obecnej sytuacji na rynku, w tym wymagań klientów dot. zwykle
jakości i opłacalności nowych produktów, technologii czy rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą stworzyć warunki
przewagi konkurencyjnej nad rywalami. Natomiast badania podstawowe i stosowane obejmują działania o charakterze
długoterminowym ukierunkowane na nowe i wschodzące technologie, kreowanie nowych rynków, potrzeb i zastosowań
uwzględniających trendy rozwoju sektora czy też branży.
Wobec powyższych różnic – dot. przede wszystkim celów oraz perspektywy czasowej prowadzonych prac – umiejscowienie badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych w ramach jednej komórki organizacyjnej nie jest
optymalnym rozwiązaniem. Bardziej skutecznym i rekomendowanym (De Toni, Siagri, Battistella 2015) jest rozwiązanie
zakładające realizację prac (1) podstawowych, przemysłowych i (2) rozwojowych w ramach dwóch równoległych działów
w firmie oraz wsparcie ich odpowiednimi technikami foresightowymi1 (rys. 2).

Rys. 2. Struktura organizacyjna uwzględniająca różnice pomiędzy sferą badań i rozwoju oraz uwypuklająca rolę foresightu w organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (De Toni, Siagri, Battistella 2015).

1

Wspomniane formy aktywności (badania podstawowe i przemysłowe) doskonale korespondują z założeniami foresightu stanowiącego
narzędzie analizy oraz syntezy informacji na temat zjawisk i trendów natury społecznej, ekonomicznej, technologicznej, politycznej
itd. i przełożenia tych informacji na konkretne decyzje inwestycyjne.
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Dostosowanie struktury organizacyjnej do działań o profilu foresightowym
Kolejnym etapem implementacji foresightu i związanych z nim działań jest wybór odpowiedniego modelu operacyjnego
ich realizacji w przedsiębiorstwie. Wybór właściwego modelu jest uzależniony od różnych czynników takich jak: dostępne
środki finansowe, struktura organizacyjna firmy, oczekiwane rezultaty itd. Wyróżnia się 4 główne modele implementacji foresightu korporacyjnego: Collecting post (Skrzynka zbiorcza), Outsourcer (Podwykonawstwo), Observatory (Obserwatorium),
Think Tank (Sztab ekspertów) (Becker 2002, Daheim, Uerz 2006, Borodako 2009, Sacio-Szymańska 2010).
W modelu Collecting Post działania foresight realizowane są niezależnie od siebie w każdym z wydziałów firmy obok
standardowych zadań pracowników. Ograniczone zasoby czasowe personelu realizującego foresight determinują sposób
jego prowadzenia. W tym przypadku badania polegają głównie na gromadzeniu i analizie ogólnodostępnych informacji
przy wykorzystaniu stosunkowo prostych metod foresight (np. burza mózgów, analiza trendu).
Implementacja modelu Outsourcer w przedsiębiorstwie polega na powierzeniu wykonywania specjalistycznych analiz
foresightowych instytucjom zewnętrznym, np. firmie konsultingowej. Firma zewnętrzna proponuje metodykę przeprowadzenia badań oraz nadzoruje proces badawczy, w który angażuje pracowników firmy zlecającej projekt foresight.
Model Observatory zakłada występowanie autonomicznego działu ds. foresightu, w którym działania realizowane są
przez zespoły powoływane na czas trwania konkretnych projektów foresight. W ramach realizacji zadań personel autonomicznego działu prowadzi badania, korzystając z ogólnodostępnych danych oraz dokonuje własnych analiz (bezpośredniego otoczenia firmy), wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników, jak również przedstawicieli współpracujących
przedsiębiorstw oraz klientów.
Think Tank reprezentuje najbardziej zaawansowany model wdrażania foresightu w przedsiębiorstwie. Analizy są
prowadzone przez autonomiczny, niezależny finansowo dział ds. foresightu, zorganizowany na wzór wyspecjalizowanych
ośrodków badań i analiz. W realizowanych działaniach foresightu uwzględnia się nie tylko profil działalności i bezpośrednie otoczenie firmy, ale również kontekst społeczno-ekonomiczny, specyfikę regionalną i kulturową. W ramach prowadzonych projektów ośrodki zasięgają opinii specjalistów w danej dziedzinie: własnych pracowników, przedstawicieli
firm współpracujących, ekspertów reprezentujących np. centra i instytuty badawczo-rozwojowe, tworząc sieci współpracy
o zasięgu międzynarodowym.
Zaprezentowane modele odzwierciedlają różne stopnie zapotrzebowania na foresight. Jest ono tym większe, im
większy zasięg działania i im szerszy profil działalności firmy. Przykładowo – wystarczającym modelem implementacji
foresightu dla niewielkiej firmy jest Collecting Post lub Outsourcer, podczas gdy średniej wielkości firma powinna rozważyć
zainwestowanie w model Observatory lub w model Think Tank (w celu sprostania wyzwaniom, jakie pojawiają się w jej
zewnętrznym otoczeniu).

Rozwój kompetencji i kwalifikacji foresightowych kluczowych pracowników i kadry zarządzającej
Po wyborze modelu implementacji foresightu firma lub organizacja powinna zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która
umożliwi realizację foresightu i implementację rezultatów. Pożądane umiejętności i kompetencje obejmują m.in. (Daheim
et al. 2016):
• Kompetencje interpersonalne (w tym międzykulturowe), etyczne, umiejętność wyznaczania i realizacji celów zawodowych (indywidualnych i zespołowych), zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, kreatywność, zdolność
ustawicznego uczenia się, zdolności komunikacyjne (oceny sytuacji, negocjacyjne, zarządzania konfliktami itd.);
• Kompetencje akademickie; specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie (w zakresie teorii i metodologii), wiedza
ogólna umożliwiająca identyfikowanie i analizę powiązań międzydyscyplinarnych, umiejętność wyznaczania i rozwiązywania złożonych problemów naukowych i praktycznych (indywidualnie i zespołowo), umiejętność skutecznego
przekazu informacji (w formie werbalnej i pisemnej) różnym grupom odbiorców, zdolność prowadzenia analiz w perspektywie aktualnych wyzwań o charakterze globalnym oraz umiejętność wskazywania wynikających z nich implikacji
na poziomie jednostki, grupy społecznej, organizacji, kraju, regionu itd.
• Kompetencje stanowiskowe, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętność budowania i podtrzymywania relacji zawodowych, w tym zdolność pracy w zespole międzydyscyplinarnym i międzynarodowym,
a także umiejętność budowania sieci współpracy i zarządzania zespołami międzydyscyplinarnymi i międzynarodowymi, umiejętność planowania, priorytetyzacji zadań i osiągania celów w wyznaczonym terminie, umiejętność analizy
informacji, oceny sytuacji i ryzyka, proponowania alternatywnych rozwiązań, podejmowania decyzji, wyciągania
wniosków, zdolność myślenia analitycznego i systemowego, umiejętność wykorzystywania podstawowych aplikacji
i narzędzi informatycznych usprawniających pracę w zespołach rozproszonych.
• Ogólne kompetencje foresightowe2, przywództwo (ang. leadership), na które składa się zespół dobrych praktyk
sprzyjających wdrażaniu rezultatów badań foresightowych; wyznaczanie ram organizacyjnych i metodycznych
2

Bazujące na modelu dojrzałości foresightowej – FMM (Grim 2009) opisanym w rozdziale 2. Za: Kononiuk (2014).
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(ang. framing), sprowadzające się do zaprojektowania adekwatnej struktury i metodyki rozwiązywania problemów
z wykorzystaniem foresightu; skanowanie otoczenia (ang. scanning) niezbędne to zrozumienia tego, co się dzieje
w otoczeniu organizacji; tworzenie alternatywnych wizji (ang. forecasting), wyrażające się w rozważaniu możliwości,
jakie niesie przyszłość; wyznaczanie wizji organizacji (ang. visioning), sprowadzające się do identyfikacji pożądanych
stanów przyszłości; planowanie (ang. planning), opracowanie planów, zaangażowanie osób, zapewnienie umiejętności,
które sprzyjałyby realizacji organizacyjnej wizji.
Ukierunkowane kompetencje foresightowe, rozpatrywane na trzech poziomach: wstępnym (ang. entry),
zaawansowanym (ang. associate), biegłym (ang. senior) i związane z realizacją trzech rodzajów aktywności: (1) pracy
konsultanta oferującego usługi foresightowe klientom zewnętrznym; (2) pracy specjalisty ds. foresightu w firmie/
organizacji; (3) pracy nauczyciela akademickiego rozwijającego podstawy teoretyczne i przekazującego wiedzę
z zakresu foresightu.

Zbudowanie skutecznego zespołu posiadającego adekwatne umiejętności i kompetencje stanowi warunek konieczny
do właściwego zaprojektowania, realizacji i implementacji rezultatów foresightu w organizacji.

1.1.2. Zarządzanie procesem
Po dostosowaniu struktury organizacyjnej firmy do procesu foresightu i zintensyfikowaniu działań związanych z jego
operacjonalizacją należy podjąć odpowiednie decyzje dotyczące właściwego ukierunkowania tematycznego i metodycznego
tego procesu.

Ukierunkowanie tematyczne foresightu korporacyjnego
Możliwy jest wybór pomiędzy czterema podstawowymi rodzajami (orientacjami) foresightu korporacyjnego (różniącymi
się od siebie obszarami tematycznymi objętymi analizą i szczegółowymi celami tych analiz (Rohrbeck et al. 2007):
• Foresight Konsumenta, gdzie bada się potrzeby i preferencje konsumentów, styl życia, wartości i trendy społeczno-kulturowe;
• Foresight Konkurencji, gdzie analizuje się i priorytetyzuje trendy rozwoju rynku, produktów i usług (np. rozmiar,
struktura, rozmieszczenie geograficzne, łańcuch wartości);
• Foresight Technologiczny, gdzie kluczowe znaczenie mają trendy technologiczne i badawcze (w szczególności rozwiązania znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju);
• Foresight Polityczno-Środowiskowy, gdzie analizie poddaje się zmiany legislacyjne, polityczno-gospodarcze (w tym
dot. sfery ochrony środowiska).
Implementacja każdego z nich nie jest obligatoryjna, tzn. organizacja może zdecydować się np. tylko na jeden
rodzaj foresightu (w zależności od profilu działalności danej firmy i jej potrzeb). Jednakże rekomendowanym rozwiązaniem jest rozpatrywanie przyszłości firmy w kontekście czterech ww. zagadnień. Takie rozwiązanie nie tylko podnosi
poziom efektywności całego procesu, lecz pozwala na bardziej wszechstronną analizę możliwych scenariuszy rozwoju
firmy w kontekście strategii przedsiębiorstwa. Jest to uwidocznione na rysunku poniżej.
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Rys. 3. Tematyka foresightu korporacyjnego na tle struktury organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (De Toni, Siagri, Battistella 2015).
.. w kontekście strategii przedsiębiorstwa. Jest to uwidocznione na rysunku poniżej.
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, gdzie analizuje się i priorytetyzuje trendy rozwoju rynku, produktów i usług (np. rozmiar, struktura, rozmieszczenie
geograficzne, łańcuch wartości)

Metodyka foresightu
Doświadczenia ze zrealizowanych dotychczas projektów foresight w Polsce i w innych krajach pokazują, że nie
można wskazać jednej, uniwersalnej metodyki zapewniającej sprawną i efektywną realizację tego typu projektów.
Charakterystyczną cechą foresightu jest konieczność każdorazowego dostosowywania metodyki do potrzeb i możliwości
(np. finansowych) odbiorcy, a także do wymogów i uwarunkowań danego projektu, którego instrumentarium będzie czerpać
z dorobku dyscypliny nauk o zarządzaniu oraz studiów nad przyszłością. Foresight wykorzystuje zarówno ilościowe, jak
i jakościowe metody i narzędzia.
Metody ilościowe (ang. quantitative methods) polegają na symulowaniu przyszłości z wykorzystaniem danych liczbowych (ekstrapolacja trendu, modelowanie symulacyjne, krzyżowa analiza wpływów itd.).
Metody jakościowe (ang. qualitative methods) stosowane są wówczas, gdy podstawowe trendy rozwojowe trudno
jest przedstawić w formie wskaźników lub takie informacje nie są osiągalne. Zastosowanie mają w tym przypadku
metody wykorzystujące wiedzę ekspertów i myślenie kreatywne, np. burza mózgów, budowanie scenariuszy, metoda
delficka.
W przypadku badań foresight metody ilościowe stanowią zwykle uzupełnienie analiz prowadzonych metodami
jakościowymi. Prognozy, które otrzymuje się dzięki analizie i ekstrapolacji danych z przeszłości, są następnie przedmiotem
ocen ekspertów, którzy modyfikują je z punktu widzenia czynników mogących mieć kluczowy wpływ na kształtowanie
się badanego zjawiska oraz własnych ocen dotyczących przyszłości. Innym sposobem integracji wymienionych typów
metod jest wykorzystanie technik ilościowych do opracowywania i graficznego lub liczbowego przedstawienia wyników
uzyskanych metodami jakościowymi.
Wybór konkretnej metody jest uzależniony od celu danego przedsięwzięcia foresightowego wynikającego z konkretnych potrzeb organizacji (tab. 1).
Tabela 1. Zestawienie wybranych metod foresight w kontekście potrzeb organizacji
Potrzeba

Zalecana metoda/technika

Gromadzenie opinii ekspertów

Delphi, koło przyszłości, wywiad, panel ekspercki

Analiza szeregów czasowych

Prognozowanie i symulacje, analiza trendu, analiza strukturalna

Rozumienie zależności zachodzącej pomiędzy
zdarzeniami, trendami i działaniami

Dynamika układu, modelowanie wieloagentowe, analiza wpływu trendu,
krzyżowa analiza wpływu, drzewo decyzyjne, koło przyszłości, analiza przyczynowa

Określenie sposobu działania w obliczu niepewności Analiza decyzyjna, roadmapping, perspektywna analiza technologii
Nakreślenie możliwych scenariuszy przyszłości

Budowanie scenariuszy, koło przyszłości, symulacja, modelowanie wieloagentowe

Wskazanie ogólnej perspektywy przyszłości

Wskaźnik stanu przyszłości (ang. State of the Future Index)

Śledzenie zmian

Skanowanie otoczenia, automatyczne przetwarzanie informacji tekstowej
(ang. text mining and analytics)

Ocena stabilności systemu

Estymacja nieliniowa

Źródło: De Toni, Siagri, Battistella 2015, p. 160.

•
•
•
•

Najczęściej wykorzystywane metody foresightu korporacyjnego to (De Toni, Siagri, Battistella 2015):
metoda scenariuszowa,
mapa drogowa/roadmapping technologiczny,
metoda krzyżowej analizy wpływu,
metody partycypacyjne i metody twórczego myślenia.
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Wszystkie metody zawierają pewne elementy analizy trendu oraz skaningu otoczenia. Różnią się jednak sposobem
przetwarzania danych, modelowaniem oraz ewaluacją rezultatów. Ponadto zastosowanie każdej z nich stawia przedsiębiorców wobec pewnej alternatywy, której naturalną konsekwencją jest wybór jednego rozwiązania kosztem rezygnacji
z drugiego. Zbiór dostępnych rozwiązań przedstawia się następująco:
• Zakres vs. Poziom uszczegółowienia: istotą foresightu jest rozważanie wielu możliwych scenariuszy przyszłości, ale
– z drugiej strony – zbyt powierzchowna analiza wypracowanych wizji może prowadzić do niezrozumienia dynamiki
kształtujących je trendów i może uniemożliwiać organizacji adekwatną i szybką reakcję na te procesy.
• Precyzja vs. Wyobraźnia: wiedza na temat procesów będących źródłem zmian w skali globalnej wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy danych, ale – drugiej strony – brak kreatywnych metod w procesie nie pozwala na dyskusję
i analizę możliwych „dzikich kart”, wydarzeń, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niewielkie, znaczące są
natomiast konsekwencje ich wystąpienia (dla organizacji).
Podsumowując, metody foresightowe bazują na trzech rodzajach danych:
Danych dot. przeszłości (statystyka);
Danych dot. teraźniejszości (wynik monitorowania sytuacji obecnej);
„Informacji” dot. przyszłości (logika, intuicja, modelowanie itd.).
W przypadku gdy analiza wykorzystuje wyłącznie dane historyczne („co się stało?”), mówimy o spojrzeniu na dane
zagadnienie z perspektywy czasu (ang. hindsight). Jeśli obok danych dot. przeszłości uwzględnimy wyniki analizy sytuacji
obecnej i będziemy badać powiązania pomiędzy czynnikami zmian („jaka jest zależność pomiędzy A i B?”), mówimy o rozeznaniu aktualnego stanu rzeczy (ang. insight). Natomiast każda próba spojrzenia na dane dot. przeszłości i teraźniejszości
z innej perspektywy („co stanie się, jeśli zamiast A, zdarzy się B?”) i rozważanie możliwych scenariuszy przyszłości jest
tożsame z pojęciem foresight.
Obrazową analogią będzie tutaj porównanie ww. typów analiz z prowadzeniem samochodu. W przypadku hindsightu
ocena sytuacji na drodze będzie sprowadzać się do patrzenia wyłącznie w lusterko wsteczne. W przypadku insightu podstawowym źródłem informacji kierującego pojazdem będzie widok przez przednią szybę samochodu. Natomiast foresight
jest w tym przypadku tożsamy z wykorzystywaniem powyższych oraz informacji o natężeniu ruchu dostarczanych za
pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej GPS.
•
•
•

Podsumowanie
Zastosowanie nowych mechanizmów, podważających zastane rozwiązania, niejednokrotnie spotyka się ze sceptycznym nastawieniem. Nastawienie to jest tym bardziej uzasadnione, im mniej jesteśmy pewni korzyści z wprowadzanych
rozwiązań. Z drugiej strony jednak – w obliczu nieustannych wyzwań, których źródeł należy doszukiwać się przede
wszystkim w zewnętrznym otoczeniu firmy – o wiele bardziej ryzykowne jest trwanie przy raz obranej strategii, zwłaszcza
w długoterminowej perspektywie. Zastosowanie metodologii foresightu korporacyjnego wydaje się zatem rozwiązaniem
przydatnym w każdej firmie, zwłaszcza jako instrumentu zarządzania strategicznego oraz zarządzania zmianą w organizacji.
Lista możliwych korzyści związanych z implementacją foresightu korporacyjnego obejmuje m.in.: rozwój umiejętności
błyskawicznego dostrzegania zmian w dalszym oraz bliższym otoczeniu firmy, usprawnienie procesu planowania strategicznego, intensyfikacja powiązań wewnętrznych i zewnętrznych organizacji, podniesienie poziomu innowacyjności
oferowanych produktów i usług, tworzenie kultury uczenia się organizacji oraz myślenia o przyszłości.
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2.1. Koncepcja modeli dojrzałości foresightowej
Koncepcja modeli dojrzałości opiera się na możliwości oceny procesów zachodzących w organizacji zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania na podstawie jasno sformułowanych zewnętrznych wartości referencyjnych. Na dojrzałość
organizacji wskazuje przyznanie określonego „poziomu dojrzałości”. Modele te mają charakter ewolucyjny, co oznacza,
że osiągnięcie wyższego stopnia dojrzałości jest możliwe po uprzednim osiągnięciu niższych stopni dojrzałości. Model
dojrzałości foresightowej został opracowany przez Terry Grim w 2008 r. Pozwala on na określenie stopnia dojrzałości
foresightowej w świetle referencyjnych kryteriów opracowanych przez 36 praktyków i teoretyków zarządzania przyszłością (zob. więcej na ten temat Hines, Bishop 2006). Model obejmuje sześć obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:
przywództwo, tworzenie ram działania organizacji, planowanie, skanowanie, tworzenie alternatywnych wizji, wyznaczanie
wizji organizacyjnej. Charakterystyka obszarów została zaprezentowana w tabeli 2.
Tabela 2. Model dojrzałości foresightowej FMM
Nazwa obszaru

Charakterystyka

Przywództwo

Wyrażone w angażowaniu wielu pracowników w tworzenie wizji rozwoju organizacji.
Zbiór dobrych praktyk sprzyjających wdrażaniu rezultatów badań foresightowych.

Tworzenie ram w organizacji

Tworzenie struktury w organizacji, która umożliwia budowanie alternatywnych wizji przyszłości.

Planowanie

Pozycjonowanie i wykorzystywanie zasobów organizacyjnych do wdrażania pożądanych wizji
rozwoju przedsiębiorstw.

Skanowanie

Analiza i grupowanie czynników otoczenia wpływających na rozwój organizacji.

Tworzenie alternatywnych wizji

Wyraża się w założeniu, że istnieje więcej niż jedna wizja rozwoju organizacji. Każda z alternatyw rozwojowych tworzy unikalne implikacje dla istniejącego stanu organizacji.

Wyznaczanie wizji organizacyjnej Wyraża się w kreowaniu pożądanej wizji przyszłości oraz związanych z nią ideałów i wartości.
Źródło: Grim, 2009.

2.2. Komponenty modelu dojrzałości
Model dojrzałości składa się ze zdefiniowanych poziomów oraz ich wskaźników. Na potrzeby badań foresightowych
Grim identyfikuje: 1) obszary dojrzałości, 2) praktyki, 3) stopnie dojrzałości oraz 4) wskaźniki. Obszary definiuje jako
niezależne zbiory aktywności, które praktyk badań z danej dziedziny jest w stanie łatwo rozpoznać i stosować. Praktyki
stanowią szczególne aktywności zidentyfikowane w ramach obszaru. Dobra praktyka uszczegóławia to, co powinno być
wykonane, nie identyfikuje jednak sposobu realizacji z racji tego, że ten warunkowany jest kontekstem funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Wskaźniki dojrzałości są to możliwe do zaobserwowania indykatory, na podstawie analizy których
możliwe jest przypisanie praktyk do konkretnego poziomu dojrzałości.
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Podstawowy model dojrzałości foresightowej składa się z następujących poziomów.
Poziom 1 (Ad hoc). Organizacja nie jest albo w marginalnym stopniu jest świadoma zachodzących procesów, większość pracy jest wykonywana bez planów bądź ekspertyz.
Poziom 2 (Świadoma). Organizacja jest świadoma, że istnieją dobre praktyki w branży, w której działa, uczy się
z przeszłych doświadczeń.
Poziom 3 (Zdolna). Organizacja wypracowała zestaw dobrych praktyk, który zapewnia akceptowalny poziom wydajności oraz zwrotu z inwestycji.
Poziom 4 (Dojrzała). Organizacja zainwestowała dodatkowe zasoby w celu tworzenia zasobów wiedzy specjalistycznej oraz zaawansowanych praktyk.
Poziom 5 (Klasy światowej). Organizacja jest postrzegana jako lider w danym obszarze. Często generuje oraz propaguje nowe metody.

•
•
•
•
•

Przykładowa
karta
dojrzałości
foresightowej

Poziom 1
Ad hoc

Przywództwo

Poziom 2
Świadoma

Poziom 3
Zdolna

Aktualnie

Tworzenie ram
w organizacji

Poziom 4
Dojrzała

Cel

Cel

Aktualnie

Planowanie

Aktualnie

Skanowanie

Cel

Aktualnie

Tworzenie
alternatywnych
wizji

Aktualnie

Wyznaczanie
wizji
organizacyjnej

Aktualnie

Poziom 5
Klasy światowej

Cel

Cel

Cel

Rys. 4. Przykładowa tablica wyników dojrzałości foresightowej organizacji
Źródło: Grim 2009.

Sumaryczny stopień dojrzałości jest wyznaczany na podstawie wartości najniżej ocenionego obszaru. Zaprezentowany
przykład (rys. 4) dotyczy organizacji prezentującej pierwszy stopień dojrzałości ze względu na wartości komponentów
w zakresie tworzenia alternatywnych wizji oraz wyznaczania wizji organizacyjnej równych jedności. Wdrożenie dobrych
praktyk charakterystycznych dla drugiego poziomu dojrzałości w wyżej wymienionych obszarach ulokowałoby organizację
o jeden poziom wyżej.

2.3. Badanie ankietowe dojrzałości foresightowej organizacji1
Badanie to składa się z 25 pytań i zajmuje około 30 minut. Rezultaty badania umożliwiają określenie obecnego stanu
dojrzałości foresightowej, wskazanie obszarów wymagających poprawy oraz zapoznanie się z zestawem dobrych praktyk
w zakresie osiągania pożądanego stanu dojrzałości foresightowej.

1

Foresight Maturity Model copyright: Terry Grim.
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I. Przywództwo
Przywództwo – wyrażone w angażowaniu wielu pracowników w tworzenie wizji rozwoju organizacji. Zbiór dobrych
praktyk sprzyjających wdrażaniu rezultatów badań foresightowych.
Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo angażuje pracowników w świadome i przemyślane działania dotyczące implementacji pożądanych przez nich wizji rozwoju organizacji?
 1. Działalność o profilu foresightowym występuje rzadko w przedsiębiorstwie, a jej ewentualna zbieżność bądź
powiązanie z planowanymi w firmie działaniami i efektami tych działań jest przypadkowa.
 2. Projekty o profilu foresightowym są wpisane w doroczny kalendarz przedsiębiorstwa, a ich rezultaty przenikają
nierównomiernie do wnętrza przedsiębiorstwa i stanowią wyznacznik kształtowania jej przyszłości.
 3. Działalność o profilu foresightowym występuje na porządku dziennym i obejmuje wszystkie szczeble zarządzania.
Odgrywa także istotną rolę w procesie podejmowania decyzji i realizacji ustalonej wizji.
 4. Działania o profilu foresightowym, dyskusje na temat przyszłości i mechanizmy tworzenia jej możliwych scenariuszy stanowią integralną część strategii rozwoju firmy.
 5. Przedsiębiorstwo jest postrzegane w branży jako zdolne do tworzenia dynamicznych obrazów przyszłości oraz
do angażowania wszystkich swoich pracowników do ich wdrażania.

I.1.

I.2.

Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo tworzy środowisko sprzyjające
terminowemu przewidywaniu zmian czynników otoczenia organizacji?
 1. Zmiany zawsze zaskakują, a reakcje na nie są dokonywane na podstawie powierzchownej analizy.
 2. W przedsiębiorstwie istnieje nieformalna struktura odpowiedzialna za przewidywanie i szybkie reagowanie na
zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji.
 3. W przedsiębiorstwie tworzy się różne scenariusze przyszłości, które stosuje się do przewidywania zmian i efektywnego reagowania na nie.
 4. Rutynowe procesy monitorowania zmian, w połączeniu z wnikliwą analizą poszczególnych strategii i ich możliwych rezultatów, pozwalają na udzielenie stosownych odpowiedzi na zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji.
 5. Przedsiębiorstwo nie tylko dysponuje efektywnym mechanizmem monitorowania zmian zachodzących w jego
otoczeniu, lecz także samo jest w stanie kontrolować zmiany i wykorzystywać je w korzystny dla siebie sposób.
I.3.

Która z odpowiedzi najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób w przedsiębiorstwie przebiega proces
upowszechnienia wiedzy dotyczącej celów, rezultatów oraz rekomendacji płynących z działań foresightowych
podejmowanych przez organizację?
 1. Ścisłe kierownictwo prawdopodobnie w ogóle nie jest świadome celu oraz konsekwencji podjętych wysiłków
zmierzających do implementacji foresightu.
 2. Cele i rezultaty działań foresightowych są zazwyczaj dokumentowane i prezentowane menadżerom i kluczowym
pracownikom w przedsiębiorstwie.
 3. Cele i rezultaty działań foresightowych są powszechnie znane i mają wpływ na zmianę organizacji pracy.
 4. Wszyscy w przedsiębiorstwie wdrażają cele i rekomendacje wynikające z działań foresightowych podczas realizacji swych codziennych zadań.
 5. Pracownicy przedsiębiorstwa nie tylko wyróżniają się wiedzą na temat celów i rezultatów działań foresightowych,
lecz także potrafią je redefiniować w zależności od zmieniających się warunków otoczenia.
I.4.

Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo stwarza środowisko sprzyjające
wdrażaniu działań foresightowych?
 1. Przedsiębiorstwo nie posiada wypracowanych standardów wdrażania działań foresightowych. Brakuje jasno sprecyzowanego celu i kierunków wdrażania.
 2. W przedsiębiorstwie ma miejsce nieformalny proces włączenia wiedzy płynącej z działań foresightowych
w formalne strategie, choć ścisłe kierownictwo organizacji nie zawsze jest tego świadome.
 3. W przedsiębiorstwie zachodzą formalne procesy mające na celu implementację działań foresightowych do strategicznych i operacyjnych działań organizacji.
 4. W przedsiębiorstwie zachodzą systematyczne procesy, które umożliwiają sprawną implementację działań
foresightowych do wszystkich pozostałych procesów w organizacji w odpowiednim czasie.
 5. Wiedza foresightowa stanowi podstawę działań podejmowanych w przedsiębiorstwie. W organizacji istnieje wyraźne sprzężenie zwrotne pomiędzy działaniami operacyjnymi a procesem foresightu zaimplementowanym w firmie.
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I.5.

Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki w przedsiębiorstwie jest rozpoznawana kultura
organizacyjna oraz jej wpływ na decyzje organizacyjne?
 1. Pracownicy przedsiębiorstwa nie są świadomi kultury organizacyjnej oraz jej wpływu na procesy operacyjne.
 2. W przedsiębiorstwie występuje świadomość kultury organizacyjnej. Świadomość ta wykorzystywana jest do
wdrażania podstawowych zmian w organizacji.
 3. Pracownicy przedsiębiorstwa posiadają rozległą wiedzę na temat kultury oraz jej oddziaływania; aktywnie ją
wykorzystują w procesie tworzenia skutecznych strategii, metod oraz celów operacyjnych.
 4. Pracownicy przedsiębiorstwa dysponują rozległą wiedzą na temat kultury organizacyjnej, rozumieją wzajemne
interakcje pomiędzy kulturą organizacyjną oraz działaniami strategicznymi i operacyjnymi w przedsiębiorstwie.
 5. Głębokie rozumienie kultury sprzyja upowszechnianiu w organizacji nowych sposobów działania.

II. Tworzenie ram w organizacji
Tworzenie ram w organizacji – tworzenie struktury w organizacji, która umożliwia budowanie alternatywnych wizji
przyszłości.
II.1. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo identyfikuje obszary wymagające analizy z zastosowaniem foresightu?
 1. Działania projektowe podejmowane są bez większego przygotowania.
 2. W przedsiębiorstwie mają miejsce dyskusje ze zleceniodawcami projektu na temat istniejących potrzeb w celu
określenia kierunku dalszych działań.
 3. Przed rozpoczęciem projektu szczegółowo omawia się potrzeby, analizuje i uzasadnia podstawowe założenia oraz
określa zadania wymagające akceptacji na każdym etapie przedsięwzięcia.
 4. W przedsiębiorstwie funkcjonują procesy systematycznej oceny, analizy i uzasadniania głównych założeń i celów
projektu, uruchamiane jeszcze przed podjęciem konkretnych działań związanych z przedsięwzięciem.
 5. W przedsiębiorstwie funkcjonują mechanizmy, które umożliwiają osiągnięcie celów projektów, których zleceniodawcy nie byli w stanie nawet jeszcze precyzyjnie wyrazić.
II.2. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie przebiega proces określania wspólnych, mierzalnych celów?
 1. Celem projektu jest przede wszystkim realizacja zadań ukierunkowanych na spełnienie wymagań klienta.
 2. Zleceniodawcy projektu omawiają priorytety oraz oczekiwania wobec prac projektowych.
 3. Uczestnicy projektu są zgodni w opinii co do zdefiniowanych celów prac projektowych.
 4. W przedsiębiorstwie istnieją dobrze zakorzenione mechanizmy pozwalające na wykorzystanie dobrych praktyk
w celu tworzenia konsensusu co do celów oraz rezultatów podejmowanych projektów.
 5. Przedsiębiorstwo wyróżnia umiejętność przeprowadzenia wnikliwej analizy dotyczącej wyznaczania priorytetowych rezultatów projektu.
II.3. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie przebiega proces monitorowania
stopnia zaawansowania działań ukierunkowanych na realizację wyznaczonych celów?
 1. Założone cele nie ulegają znaczącej modyfikacji, nawet w sytuacji wyraźnych zmian otoczenia wewnętrznego
i zewnętrznego przedsiębiorstwa.
 2. Stopień zaawansowania działań jest sporadycznie monitorowany w celu sprawdzenia, czy kierunek rozwoju
przedsiębiorstwa jest właściwy.
 3. W przedsiębiorstwie są systematycznie przeprowadzane okresowe analizy stopnia zaawansowania poszczególnych
działań. Istnieje też mechanizm dostosowywania strategii i celów do zaktualizowanych informacji.
 4. Dobrze zdefiniowane procesy w przedsiębiorstwie zapewniają elastyczność prac projektowych oraz pozwalają na
redefinicję celów projektu w zależności od zmieniających się potrzeb zleceniodawców.
 5. Plany organizacyjne są na bieżąco dostosowywane do zmian, a przedsiębiorstwo posiada umiejętność dynamicznej
rekonfiguracji swoich zasobów.
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III. Planowanie
Planowanie – pozycjonowanie i wykorzystywanie zasobów organizacyjnych do wdrażania pożądanych wizji rozwoju
przedsiębiorstw.
III.1. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie są analizowane możliwe efekty wdrażania alternatywnych wizji przyszłości.
 1. Analizy alternatywnych wizji przyszłości są przeprowadzane sporadycznie, a w przedsiębiorstwie dominuje przekonanie, że przyszłość stanowi kontynuację teraźniejszości.
 2. Analizy alternatywnych wizji przyszłości są przeprowadzane okazjonalnie i zwykle są one zgodne z głównymi
megatrendami promowanymi przez media.
 3. Analizy alternatywnych wizji przyszłości są powszechne w przedsiębiorstwie a ich rezultaty stanowią podstawę
planów organizacyjnych.
 4. W organizacji istnieją procesy umożliwiające szczegółową analizę czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstwa oraz budowanie alternatywnych wizji rozwoju organizacji.
 5. Organizacja opracowała swoje własne procesy oraz schematy analizy szerokiego spektrum możliwych scenariuszy
oraz ich implikacji dla przedsiębiorstwa.
III.2. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje potencjalne strategie?
 1. Wybór strategii jest uzależniony od podjętych przez przedsiębiorstwo działań oraz realizowanych inwestycji.
 2. W przedsiębiorstwie analizuje się duży zakres możliwych strategii, jednakże bez wnikliwej analizy potencjalnych
konsekwencji każdej z nich.
 3. Przedsiębiorstwo posiada dobre praktyki ewaluacji potencjalnych strategii i stosuje dobrze zdefiniowane kryteria
oceny tego, która ze strategii najlepiej koresponduje z potrzebami organizacji.
 4. W przedsiębiorstwie funkcjonują mechanizmy ponownej oceny obranej przez organizację strategii. Strategie są
często testowane przed ich implementacją.
 5. Przedsiębiorstwo jest postrzegane jako lider w branży w aspekcie innowacyjnych, nieszablonowych strategii.
III.3. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo wybiera oraz redefiniuje
strategię wdrażania wizji rozwoju organizacji?
 1. W przedsiębiorstwie zakłada się, że naturalny przebieg procesów organizacyjnych oraz bieżące działania organizacyjne umożliwią wdrożenie wizji.
 2. W regularnych odstępach czasu, np. corocznie, w przedsiębiorstwie analizuje się i dostosowuje się strategię celem
upewnienia się, że koresponduje ona z obraną wizją rozwoju organizacji.
 3. Planowanie strategiczne jest oparte na analizie silnych i słabych stron organizacji. W przedsiębiorstwie tworzy
się unikalną strategię, w której przewidziana jest adaptacja do zmieniających się warunków otoczenia.
 4. Opcje strategiczne są często poddawane ewaluacji za pomocą dedykowanych modeli ilościowych. Do strategii
wprowadza się poprawki, które umożliwiają optymalizację decyzji strategicznych.
 5. Decyzje strategiczne są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się warunków otoczenia na postawie danych
zawartych w zintegrowanym systemie informacyjnym
III.4. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo organizuje procesy, wykorzystuje potencjał ludzki oraz usprawnia komunikację, warunkujące zrealizowanie obranej strategii?
 1. W przedsiębiorstwie nie istnieją formalne plany realizacji poszczególnych projektów. Odpowiednie działania
warunkujące zrealizowanie obranej strategii są podejmowane w razie potrzeby.
 2. W przedsiębiorstwie istnieje zaawansowany system planowania, który dostosowuje istniejące kompetencje
w przedsiębiorstwie do okresowej oceny brakujących kompetencji. Przepływ informacji jest dokonywany na bieżąco, ale zazwyczaj w nieuporządkowany sposób.
 3. W celu optymalizacji zaangażowania pracowników i odpowiedniej organizacji ich pracy w przedsiębiorstwie są
wprowadzane formalne procesy oraz programy.
 4. W celu eliminacji biurokracji i nieefektywności w przedsiębiorstwie wprowadza się odpowiednie procedury,
a precyzyjne mechanizmy i plany stanowią integralną część kultury pracy.
 5. W organizacji są wprowadzane innowacyjne nowe struktury organizacji procesów, wykorzystania potencjału ludzkiego oraz usprawniające komunikację, promujące wzrost i adaptację organizacji do zmieniających się warunków
otoczenia.
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IV. Skanowanie
Skanowanie – pozwala na analizę i grupowanie czynników otoczenia wpływających na rozwój organizacji.
IV.1. Która z odpowiedzi najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób Państwa organizacja ustala zakres tematyczny
projektu?
 1. Zakres projektu dotyczy tylko obszarów tematycznych bezpośrednio związanych z projektem.
 2. Poza obszarami bezpośrednio związanymi z projektem zakres projektu jest poszerzany o obszary, co do których
w organizacji istnieją zebrane zasoby informacji.
 3. W organizacji istnieje ustalona metodyka, np. STEEP2 do wyznaczania obszarów zbieżnych z tematyką projektu
wspierająca ocenę różnych aspektów badanego systemu.
 4. W organizacji istnieją procesy definiujące szczegółowy zakres projektu, obejmujące również obszary charakteryzujące się drugorzędnym wpływem.
 5. Organizacja posiada stale monitorowaną i aktualizowaną mapę zagadnień priorytetowych, która jest punktem
odniesienia dla wszystkich projektów.
IV.2. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak przedsiębiorstwo gromadzi dane ze zróżnicowanych i wiarygodnych źródeł?
 1. Zgromadzona informacja pochodzi z łatwo dostępnych źródeł, powszechnie używanych w trakcie realizacji
projektu i aktualizowanych tylko w razie potrzeby.
 2. Zgromadzona informacja pochodzi zarówno z tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych źródeł danych. Gruntowne
skanowanie otoczenia jest dokonywane sporadycznie.
 3. Zgromadzone dane pochodzą z różnych źródeł obejmujących tradycyjne oraz alternatywne zasoby. Ponadto
w przedsiębiorstwie analizuje się dane spoza branży, które mogą zapewnić kompleksowość analiz.
 4. Informacje są zbierane cyklicznie i pochodzą z różnorodnych źródeł danych, co zapewnia wyczerpujący przegląd
problematyki w różnych jej wymiarach.
 5. Przedsiębiorstwo stosuje zaawansowane narzędzia umożliwiające gromadzenie i aktualizowanie informacji.
IV.3. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak przedsiębiorstwo rozpoznaje sygnały zmian?

 1. Media są głównym źródłem informacji o nadchodzących zmianach.
 2. Poza informacjami o potencjalnych zmianach płynącymi z mediów, w przedsiębiorstwie analizuje się wydarzenia
o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia oraz dużej sile oddziaływania (dzikie karty).

 3. W przedsiębiorstwie stale analizuje się nowe zdarzenia występujące poza głównym nurtem dostępnej informacji.
 4. Dzikie karty stanowiące część kultury organizacyjnej są cennym źródłem informacji o zdarzeniach występujących
poza głównym nurtem dostępnej informacji.

 5. Organizacja wprowadza innowacyjne rozwiązania w branży pozwalające na gruntowne rozumienie nadchodzących zmian, także w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z branżą.

IV.4. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie przebiega proces włączania informacji pochodzących z jego zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia w ramy jednego, spójnego systemu.
 1. W przedsiębiorstwie nie podejmuje się większego wysiłku w celu zrozumienia informacji pochodzących z jego
zewnętrznego oraz wewnętrznego otoczenia.
 2. Synteza informacji pochodzących z jego zewnętrznego oraz wewnętrznego otoczenia dokonuje się w sposób
nieformalny.
 3. W przedsiębiorstwie dokonuje się integracji informacji, tworząc tym samym wyczerpujący i spójny obraz pozyskanych informacji.
2

Analiza STEEP jest metodą analizy makrootoczenia organizacji. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskiego opisu elementów
tej analizy: czynników społeczno-kulturowych (Sociocultural), technologicznych (Technological), ekonomicznych (Economic), środowiskowych (Environmental), politycznych (Political), które mają wpływ na funkcjonowanie danej organizacji i najczęściej pozostają
poza jej kontrolą. Za: Sacio-Szymańska 2010.
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 4. W przedsiębiorstwie funkcjonuje spójny, zintegrowany oraz skoordynowany system danych stworzony na pod-

stawie uniwersalnych modeli umożliwiających dogłębne przeanalizowanie i zrozumienie zgromadzonych w nim
informacji.
 5. W przedsiębiorstwie opracowano innowacyjne, dynamiczne modele pozwalające na zdobycie szerokiej wiedzy
w zakresie rozpatrywanej problematyki (w jej różnych aspektach).
IV.5. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie tworzy się repozytorium informacji
(jednolity zasób dokumentów)?
 1. Dane są przechowywane w sposób nieuporządkowany. Przetwarzaniem informacji najczęściej zajmuje się osoba,
która je pozyskała.
 2. W organizacji występuje nieformalny, ale też czasochłonny, proces gromadzenia oraz przetwarzania informacji.
 3. Informacje są zgromadzone w ogólnodostępnej bazie danych, z której łatwo można pozyskać niezbędne zasoby
informacyjne.
 4. Przedsiębiorstwo posiada zaawansowane technologicznie bazy danych usprawniające pozyskiwanie danych
w sposób intuicyjny.
 5. Przedsiębiorstwo jest postrzegane jako lider w branży w zakresie przechowywania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji.

V. Alternatywne wizje
Alternatywne wizje – wyrażają się w założeniu, że istnieje więcej niż jedna wizja rozwoju organizacji. Każda z alternatyw
rozwojowych tworzy unikalne implikacje dla istniejącego stanu organizacji.
V.1. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie przebiega proces analizy informacji
na temat innowacyjnych rozwiązań?
 1. Informacja jest analizowana na podstawie ogólnodostępnych źródeł danych.
 2. Informacje są pozyskiwane oraz zarządzane w sposób, który wspiera generowanie innowacyjnych rozwiązań.
 3. Zarządzanie informacją następuje w sposób umożliwiający wyeksponowanie istotnych koncepcji i zagadnień.
 4. Procesy gromadzenia informacji są oparte na znanych modelach umożliwiających uzyskanie nowej perspektywy
oraz dostarczających uniwersalnych ram dla różnych zagadnień i koncepcji.
 5. Organizacja jest postrzegana jako lider w branży w analizy informacji na temat innowacyjnych rozwiązań.
V.2. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje możliwie najszerszy
zestaw prawdopodobnych, alternatywnych wizji przyszłości i jaki jest ich wpływ na ocenę strategicznych
decyzji?
 1. Alternatywne wizje przyszłości są najczęściej prawdopodobne, stanowią warianty oczekiwanej przyszłości rozwoju danego obszaru.
 2. Alternatywne scenariusze przyszłości są uzależnione od profilu działalności organizacji oraz związanych z nią
obszarów i zawierają szeroki zakres możliwości.
 3. Wiarygodne wizje przyszłości są tworzone na podstawie kontekstowej analizy otoczenia.
 4. Analiza najbardziej prawdopodobnej wizji przyszłości stanowi integralną część budowy scenariuszy rozwoju
przedsiębiorstwa oraz dostarcza kompletnej informacji na czynników otoczenia organizacji.
 5. Zbiór możliwych wizji przyszłości zawiera kompleksowe zarówno prawdopodobne, jak i graniczące z wiarygodnością scenariusze rozwoju.
V.3. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak przedsiębiorstwo wdraża możliwe scenariusze przyszłości
 1. Scenariusze rozwoju organizacji są tworzone na podstawie ogólnodostępnych informacji.
 2. W ramach organizacji przeprowadza się analizę i odpowiednią selekcję możliwych scenariuszy. Zbierane są także
dodatkowe informacje na temat wybranych scenariuszy rozwoju.
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 3. W przedsiębiorstwie przeprowadza się kompleksową analizę scenariuszy pokrywających szeroki zakres tematyczny. Każda alternatywa rozwoju organizacji jest analizowana szczegółowo.

 4. W przedsiębiorstwie funkcjonują mechanizmy systematycznego tworzenia zbioru możliwych wizji przyszłości.

Wyniki analiz dot. poszczególnych wizji rozwoju organizacji są prezentowane w stopniu szczegółowości pozwalającym na odnoszenie do nich w praktyce działania.
 5. Optymalny zbiór możliwych wizji przyszłości stanowi niezwykle użyteczny instrument działalności organizacji.
Każda z alternatyw pozwala na natychmiastowe wychwycenie oraz wnikliwą ocenę przydatnych informacji.
V.4. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie przebiega proces oceny foresightu pod
kątem możliwości stworzenia zintegrowanego zbioru spójnych, prawdopodobnych wizji przyszłości?
 1. Alternatywne wizje przyszłości nie są poddawane głębszej analizie.
 2. W przedsiębiorstwie funkcjonuje proces weryfikacji alternatywnych wizji rozwoju organizacji.
 3. Alternatywne obrazy przyszłości są sprawdzane i korygowane w celu uzyskania jednej, spójnej narracji.
 4. Przedsiębiorstwo dokonuje oceny poszczególnych prawdopodobnych wizji za pośrednictwem analizy ich możliwych konsekwencji.
 5. W przedsiębiorstwie przeprowadza się analizę i ocenę całego zbioru poszczególnych alternatywnych scenariuszy
przyszłości w celu uzyskania demokratycznej „wyważonej wizji” rozwoju przedsiębiorstwa.

VI. Wyznaczanie wizji
Wyznaczanie wizji – wyraża się w kreowaniu pożądanej wizji przyszłości oraz związanych z nią wartości.
VI.1. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie przebiega proces ustalania wspólnej
wizji rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającej cele, wartości oraz aspiracje pracowników oraz interesariuszy?
 1. Lider organizacji tworzy wizję bez żadnych konsultacji, a następnie upowszechnia ją w przedsiębiorstwie.
 2. Lider organizacji ustala wizję rozwoju przedsiębiorstwa, a następnie ją upowszechnia, podkreślając przesłanki
oraz korzyści z jej wdrożenia.
 3. Lider ustala wizję rozwoju organizacji, która najlepiej odzwierciedla wspólne wartości i idee, na drodze konsultacji z zarządem oraz doradcami.
 4. Lider angażuje większość interesariuszy w celu opracowania wizji rozwoju przedsiębiorstwa.
 5. W proces ustalania wizji rozwoju przedsiębiorstwa są świadomie zaangażowani wszyscy pracownicy oraz interesariusze organizacji.
VI.2. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób w przedsiębiorstwie eksponuje się przyjęte założenia, przekonania oraz wartości, które tworzą kulturę organizacyjną?
 1. Kultura organizacyjna tworzona przez pracowników organizacji wydaje się oczywista oraz spójna z ogólnie
przyjętymi standardami w tym zakresie. Pracownicy zakładają, że to oni tworzą standardy kultury organizacyjnej
zgodnie z obowiązującymi normami.
 2. W przedsiębiorstwie dostrzega się pewne ograniczenia kultury organizacyjnej („to tutaj nie zadziała”), ale jednocześnie brakuje świadomości wpływu kultury organizacyjnej na działania przedsiębiorstwa.
 3. Kultura przedsiębiorstwa jest rozpoznawalna oraz postrzegana jako niezbędna do rozwoju przedsiębiorstwa.
 4. W przedsiębiorstwie rozpoznaje się oraz ocenia zarówno wyraźne, jak i subtelne przejawy kultury organizacyjnej,
będące źródłem wyzwań i zmian w istotnych dla niej obszarach działalności.
 5. Dogłębna analiza kultury organizacyjnej pozwala na odnalezienie nowych dróg rozwoju poprzez otwartą krytykę
zakorzenionych w przedsiębiorstwie sposobów działania.
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VI.3. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, jak w przedsiębiorstwie podkreśla się i intensyfikuje działania
przyczyniające się do skuteczności oraz rozwoju określonej wizji?
 1. Pracownicy przedsiębiorstwa przypuszczają, że wyznacznikiem pozycji na rynku jest konkurencyjność oferowanych produktów.
 2. Organizacja angażuje wszystkie swoje siły oraz zasoby w celu określenia i wyeksponowania swoich wartości na
rynku.
 3. Przedsiębiorstwo jasno określa wyznawane wartości poprzez identyfikację oraz zdefiniowanie jego unikalności.
 4. Wartości propagowane przez przedsiębiorstwo są unikalne w branży oraz łatwo identyfikowalne przez klientów.
 5. Organizacja jest postrzegana jako lider w branży w kwestii określania swoich wartości oraz tożsamości.
VI.4. Która odpowiedź najlepiej charakteryzuje to, w jaki sposób przedsiębiorstwo wyznacza wizję rozwoju organizacji w inspirujący oraz motywujący sposób?
 1. Z wizją organizacji zaznajomieni są tylko nieliczni pracownicy. Z zewnątrz organizacji nie jest rozpoznawalna.
 2. Wizja jest upowszechniana w przedsiębiorstwie, chociaż propaguje się ją tylko podczas szczególnych okazji.
 3. Przedsiębiorstwo posiada identyfikowalną wizję zarówno przez pracowników organizacji, jak i jej klientów.
 4. Wizja organizacji jest łatwo rozpoznawalna, promuje wewnętrzną i zewnętrzną komunikację oraz stymuluje
rozwój przedsiębiorstwa.
 5. Pracownicy przedsiębiorstwa są inspirowani do podejmowania działań mających na celu wdrażanie wizji.
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Oceńcie Państwo dojrzałość foresightową
Państwa firmy/organizacji w ramach każdej z sześciu dziedzin
i zastanówcie się nad planami na przyszłość!
Dziedzina

Działania
Działanie nr 1
Działanie nr 2

Przywództwo

Działanie nr 3
Działanie nr 4
Działanie nr 5
Działanie nr 1

Tworzenie ram
w organizacji

Działanie nr 2
Działanie nr 3
Działanie nr 1
Działanie nr 2

Planowanie

Działanie nr 3
Działanie nr 4
Działanie nr 1
Działanie nr 2

Skanowanie

Działanie nr 3
Działanie nr 4
Działanie nr 5
Działanie nr 1

Tworzenie
alternatywnych wizji

Działanie nr 2
Działanie nr 3
Działanie nr 4
Działanie nr 1

Wyznaczanie wizji
organizacyjnej

Działanie nr 2
Działanie nr 3
Działanie nr 4

Poziom dojrzałości
foresightowej Państwa
firmy/organizacji
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Państwa
wynik

Wynik ogólny
(w ramach każdej
dziedziny)

Kierunki
działań

Profil dziedziny
(jej założenia, cele,
kierunki etc.)
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Rys. 5. Główne etapy projektu

22

22

Podniesienie poziomu innowacyjności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu określanego mianem Grupy Wyszehradzkiej
(V4) i obejmującego cztery kraje: Polskę, Słowację, Czechy oraz Węgry.
Wymaga m.in. przeorientowania strategii działania przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie: z krótkoterminowej nastawionej na natychmiastowe
zyski i konkurowanie niższymi cenami czynników produkcji na długoterminową ukierunkowaną na odłożenie w czasie krótkoterminowych korzyści
finansowych, inwestowanie w badania i rozwój w celu zaoferowania konkurencyjnych produktów i usług. Efektywne narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom wyjść naprzeciw tym wyzwaniom stanowi foresight. Narzędzie
to jest jednak stosowane nader rzadko w sektorze biznesu w regionie Grupy
Wyszehradzkiej. Dlatego zasadniczy cel projektu FOR_V4 stanowiło podniesienie poziomu dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw w regionie.
Partnerzy projektu przedstawili wymierne korzyści dla firm z regionu V4 wynikające z zastosowania metodologii foresightu korporacyjnego,
zwłaszcza w zakresie rozwiązywania problemów związanych z planowaniem
długoterminowym jako alternatywy dla najczęściej stosowanych w przedsiębiorstwach strategii krótkoterminowych.
Projekt został podzielony na 3 etapy. Głównym zadaniem realizowanym w etapie I (trwającym 4 miesiące) stanowiło zgromadzenie informacji
w zakresie:
• statusu foresightu korporacyjnego w państwach Grupy Wyszehradzkiej;
• najlepszych praktyk foresightu korporacyjnego;
• scenariuszy rozwoju sektora biznesu w wymiarze międzynarodowym.
W drugim etapie projektu partnerzy zorganizowali warsztat mający na
celu upowszechnienie praktycznej wiedzy oraz podniesienie kompetencji
w zakresie foresightu przedstawicielom 12 przedsiębiorstw z państw regionu
wyszehradzkiego. Główny rezultat warsztatu stanowiły: opracowanie możliwych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstw z państw regionu V4, opracowanie profilu firmy, który predestynuje do osiągniecia największych korzyści
związanych z implementacją foresightu, opracowanie zasad dostosowania
foresightu do indywidualnych potrzeb firmy, ocena poziomu dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.
W trzecim etapie (trwającym 7 miesięcy) partnerzy przygotowali publikację popularyzującą m.in. rezultaty projektu osiągnięte w poprzednich
etapach oraz stworzyli krótki kwestionariusz online diagnozujący stopień
dopasowania foresightu do specyfiki przedsiębiorstwa.

Aneks 2
Instytucje partnerskie projektu
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE – PIB) w Radomiu
jest jednostką państwową prowadzącą, jako przedmiot podstawowej działalności statutowej, badania
naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów:
budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, inżynierii systemów,
metodologii badań naukowych, a także teorii i praktyki transformacji wiedzy oraz transferu innowacji
do zastosowań gospodarczych. Temat innowacyjności, transferu wiedzy i foresightu podejmowany
jest w Ośrodku Strategii Innowacyjnych i Programowania Rozwoju.
Adres strony internetowej: http://www.itee.radom.pl/lang/index.php
Kontakt: Anna Sacio-Szymańska

Centrum Technologii Czeskiej Akademii Nauk (TC CAS) prowadzi prace badawczo-rozwojowe
w zakresie innowacji i nowych technologii. Jego misją jest także dostarczanie aktualnych informacji
dotyczących badań naukowych i wdrażanych rozwiązań innowacyjnych.
Profil działalności Zakładu Studiów Strategicznych koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach
w obszarze zarządzania. Jego głównym celem działalności jest udoskonalenie procesu podejmowania
strategicznych decyzji w dziedzinie badań i rozwoju zarówno na poziomie międzynarodowym, jak
i na poziomie partykularnej polityki państw i regionów.
Adres strony internetowej http://www.tc.cz/en és a Stratégiai Tanulmányok Tanszék
(Department of Strategic Studies): http://www.strast.cz/en
Kontakt: Ondrej Valenta

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie specjalizuje się w prowadzeniu studiów o profilu ekonomicznym (na 5 wydziałach). Wydział Zarządzania Biznesem oferuje studia I., II. i III.-stopnia. Misją
Wydziału jest przygotowanie kompetentnej kadry zarządzającej zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi przedsiębiorstwami z każdej branży. Wydział prowadzi także liczne badania (zarówno na
poziomie narodowym, jak i międzynarodowym) oraz prezentuje uzyskiwane wyniki na konferencjach
w kraju i za granicą.
Adres strony internetowej: https://www.euba.sk/?lang=en és a Gazdálkodási Menedzsment
Kar (Faculty of Business Management): http://fpm.euba.sk/
Kontakt: Klaudia Gudová, Brigita Boorová

Uniwersytet im. Corvinusa w Budapeszcie jest jednostką rozpoznawaną i cenioną na europejskim
rynku pracy oraz w skali globalnej. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich
pozwalającą na prowadzenie kształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom. Od listopada 1996 roku Uniwersytet jest członkiem CEMS (The Global Alliance in Management Education).
Wydział Zarządzania Uniwersytetu jest specjalistycznym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym specjalizującym się w prowadzeniu studiów i badań w zakresie ekonomii, zarządzania finansami, zarządzania i organizacji, biznesu, nauk o zarządzaniu oraz praktyk zarządzania. Jest także członkiem PIM,
EDAMBA, EFMD oraz CEEMAN.
Adres strony internetowej: www.uni-corvinus.hu/
Kontakt: Hideg Éva, Gáspár Judit
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Niniejsze kompendium zawiera podstawowe wiadomości z zakresu foresightu
korporacyjnego, który jest efektywną metodą zarządzania strategicznego.
Kompendium jest jednym z rezultatów projektu pt. Mobilizowanie potencjału
w zakresie foresightu korporacyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej
(ang. Mobilizing corporate foresight potential among V4 countries – FOR_V4)
współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego (IVF).
Publikacja składa się z następujących części: wprowadzenia do problematyki
foresightu; modelu badania dojrzałości foresightowej (ang. Foresight Maturity
Model – FMM) oraz ankiety umożliwiającej ocenę poziomu dojrzałości foresightowej
każdej organizacji. Aneks kompendium zawiera ponadto główne informacje
o projekcie oraz instytucjach go realizujących.
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