
1100111010100001111010101010111101011110101010011110101011101011

1100111010100001111010101010111101011110101010011110101011101011

0101111010101001111010101110101111101110101101011010101110101101

0101111010101001111010101110101111101110101101011010101110101100

1110111010110101101010111010110011101010000111101010101011110100
1110101010011110101011101011110111001110101000011110101010101101

1110111010110101101010111010110011101010000111101010101011110101
1110101010011110101011101011110111001110101000011110101010101011

1100111010100001111010101010111101011110101010011110101011101011

1100111010100001111010101010111101011110101010011110101011101011

0101111010101001111010101110101111101110101101011010101110101101

0101111010101001111010101110101111101110101101011010101110101100

1110111010110101101010111010110011101010000111101010101011110100
1110101010011110101011101011110111001110101000011110101010101101

1110111010110101101010111010110011101010000111101010101011110101
1110101010011110101011101011110111001110101000011110101010101011

1100111010100001111010101010111101011110101010011110101011101011

1100111010100001111010101010111101011110101010011110101011101011

0101111010101001111010101110101111101110101101011010101110101101

0101111010101001111010101110101111101110101101011010101110101100

1110111010110101101010111010110011101010000111101010101011110100
1110101010011110101011101011110111001110101000011110101010101101

1110111010110101101010111010110011101010000111101010101011110101
1110101010011110101011101011110111001110101000011110101010101011

100111101011110101010011110101011101010

100111101011110101010011110101011101010

010101111101110101101011010101110101101

010101111101110101101011010101110101101

110110011101010000111101010101011110101
001110111001110101000011110101010101111

110110011101010000111101010101011110101
001110111001110101000011110101010101110

100111101011110101010011110101011101010

100111101011110101010011110101011101010

010101111101110101101011010101110101101

010101111101110101101011010101110101101

110110011101010000111101010101011110101
001110111001110101000011110101010101111

110110011101010000111101010101011110101
001110111001110101000011110101010101110

Redaktor naukowy
Andrzej M.J. Skulimowski

Andrzej M.J. Skulimowski
Marek Czerni
Dariusz Kluz
Antoni Ligęza
Paweł Rotter
Ewa Szymlak
Ryszard Tadeusiewicz

www.ict.foresight.pl

SCETIST

Scenariusze i trendy rozwojowe
wybranych technologii
społeczeństwa informacyjnego
Rezultaty badań delfickich





Scenariusze i trendy rozwojowe  
technologii spo!ecze�stwa informacyjnego. 

Rezultaty bada� delfickich 

Redaktor naukowy 
Andrzej M.J. Skulimowski 

 �Scenariusze i trendy rozwojowe technologii spo�ecze�stwa informacyjnego  
do roku 2025� (SCETIST). 

Projekt wspó�finansowany przez Uni� Europejsk�  
ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Projekt nr UDA-POIG.01.01.01-00-021/09 

�

�

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business 
Kraków, 2014 

  



Kierownik Projektu, Przewodnicz�cy Komitetu Steruj�cego: 

Prof. dr hab. in�. Andrzej M.J. Skulimowski 

Fundacja Progress and Business w Krakowie

Cz!onkowie Komitetu Steruj�cego: 

Prof. dr hab. in�. Jerzy Klamka 
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach 

Prof. dr hab. Ewa Oko�-Horody�ska 
Katedra Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet Jagiello�ski w Krakowie 

Redaktor naukowy: 

Prof. dr hab. in�. Andrzej M.J. Skulimowski 

Recenzenci: 

Prof. dr. hab. Maciej Nowak 
Prof. dr hab. in�. Henryk Zygmunt 

Projekt ok!adki: 

Alicja Madura 

Opracowanie edytorskie: 

mgr Inez Badecka 

Druk i oprawa: 

Wydawnictwo Naukowe Fundacji 

�Progress and Business� w Krakowie 

ul. Juliusza Lea 12B, 30-048 Kraków 

tel.: 126360100, faks: 126368787 

e-mail: wydawnictwo@pbf.pl 

http://www.pbf.pl 

CIP-Biblioteka Narodowa 

ISBN 978-83-939344-0-9 

Copyright Fundacja Progress & Business, Kraków, 2014 

Publikacja bezp!atna 

Publikacja wspó!finansowana ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
  



Scenariusze i trendy rozwojowe  
technologii spo!ecze�stwa informacyjnego.

Rezultaty bada� delfickich 

Autorzy: 

Mark Czerni 
3,4 

Dariusz Kluz 
3 

Antoni Lig�za 
2,3 

Pawe! Rotter 
1,3 

Andrzej M.J. Skulimowski 
1,3

(Red.) 

Ewa Szymlak 
3 

Ryszard Tadeusiewicz 
1,3

1 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Automatyki i In�ynierii 

Biomedycznej 
2 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej 
3 

Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania, Fundacja Progress and Business w Krakowie 
4 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business 

Kraków, 2014 





��������	
��

�

������
�������
������������������������������������
����
���������

�����
���������������
����������������������������
��
�����

 �����
���
������������!�"���������#�������������
����$�����������

��
�����#�
����������#������������������!���������"������

%�������������&�

���������'��(�����������������
��
���)�

''�  ������������
�����)�

'*� (�����������������
��
������������
����������
����
���������

�����
���������������
��������''�

'�� +��������������������,������������������������������������

�����
��
���'*�

'-� $���������
��������������������
���������������.
����

�������������
�����'��

'&�  ������������,����������*'�

'/� 0�������������������������������
���������,���*&�

'1� 2������������3��������������������
����
����.
�
����������

�����
��
���*1�

���������*��2��������������������������������
��������

�������
�������*4�

������������� �����������������������������!������*5����������

������
���6���������������
����6��������������������������

������������������,�����������������
�����������
���-'�

#����'�7���.��������������,�������8���������������������������

������,����������������
�����9�%!:��-'�

#����*�7���.�������,�������������
����������������������

������,����������������
������-1�

#����-�!�������*;*&��������.�����������������
��������������
���

�������������%!��1'�

#����&�2������.�����������������������������
���6���,����8�.�

���������������������������%!��1��



2   ©2014 Fundacja Progress & Business

#����/�!�������*;*&��������.��%!����������.
���������

��������������������,����������������
������������������
��

��
������,����
������
���1/�

#����1�2������.���������������������������
����������.
�����
����

��
�������������,����������������������14�

#����4�7���.�������,��������,��������
��
�6�������
����%!���


��������4;�

#����)�2�������������������
��������,�����������
��������,��

�<������������
���
���%!��'';�

#����';�7���.��������������,���%!����������
���'���

#����''�2������������������
�������������6�������,��������
��
����

�%!��'-)�

#����'*�2�������������������������,����������
���'4/�

#����'��2�����������������	
������������������������,��

������
��
�6��%!6������������������
������')-�

#����'-�2�����.���8��������
��������6�������6������������������

��������������
���6���,����8�.����=����
�.
������������������

�����������������
����
���,����
�����������
������*-/�

���������-����
������������
�������
������������������
�����*-)�

-'�+���������������
�����������
���*-)�

-*�(��������������
����
�����������*-)�

-�� �
������������������$�����������
��������,��>�����
��
��

��%�����������!�
������*&;�

--� �
�������������������������3��
�������
������������,��

���������������
�����������
���*&'�

-&��
������������������������,����������
����3<�������*&*�

-/�%����������
�����*&��

0�������������*&&�

%��������,�,���*&4�



 

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii 

społecze�stwa informacyjnego. Rezultaty bada�
delfickich 

Streszczenie. W niniejszej monografii przedstawiamy pełny zbiór rezultatów 

ilo�ciowych badania delfickiego dotycz�cego tematyki systemów wspomagania 

decyzji, systemów eksperckich, kreatywno�ci i jej neurokognitywnych aspek-

tów, jak równie� systemów wizyjnych oraz globalnych trendów makroekono-

micznych i trendów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacji elekt-

ronicznej. Zamieszczamy równie� wybór komentarzy i informacji o charakterze 

jako�ciowym przekazanych przez respondentów ankiety. W tek�cie wprowa-

dzaj�cym do ka�dego kwestionariusza przedstawiono główne koncepcje 

dotycz�ce pyta� zawartych w tym kwestionariuszu powołuj�c si� na kilka 

najistotniejszych pozycji literaturowych. Raport składa si� z dwóch cz��ci 

zawieraj�cych 18 pyta� w Dziale I oraz 14 tez i 166 pyta� w dziale II. Eksperci 

z ró�nych dyscyplin mogli udziela� odpowiedzi podaj�c swój stopie�
znajomo�ci danego tematu. Dalsza dyskusja naukowa na tematy poruszane 

w kwestionariuszach znajduje si� w specjalistycznych publikacjach projektu.   

Słowa kluczowe: badanie delfickie online, analiza wielorundowa, scenariusze, 

foresight zaawansowanych technologii informatycznych, analiza statystyczna. 

Scenarios and Development Trends of Selected 

Information Society Technologies. The results of the 

Delphi survey 

Abstract. This monograph presents a complete set of quantitative results of the 

Delphi survey on expert and decision support systems, neurocognitive aspects 

of creativity, computer vision systems, as well as basic macroeconomic and 

information and communication technology (ICT) trends performed within the 

project SCETIST from 2011 to 2013, together with their statistical analysis. It 

contains also a sample of qualitative replies and experts’ comments. The ques-

tionnaires addressed the issues concerning decision support systems, expert sys-

tems, creativity and its neurocognitive features, e-health, as well as contained 

18 questions on general global, EU, and Poland’s macroeconomic and IT 

trends. This part of the survey has been organized into 2 groups of questions 

containing 15 Delphi questionnaires. They comprise altogether 166 questions, 

some of them subdivided into sub-questions. The ‘Introduction’ section of each 

questionnaire presents its main ideas and quotes a few relevant references. 

Further scientific discussion on the nature and consequences of the above 

results, as well as the scenarios derived therefrom are contained in specialized 

publications devoted to one or more topics of the survey.  

Keywords: online Delphi survey, multiround Delphi, scenarios, ICT foresight, 

statistical analysis   



 



 

Wprowadzenie 

Charakterystyczn� cech� metodyki foresightu jest szerokie wykorzystanie wiedzy 

eksperckiej, artykułowanej w postaci strukturyzowanych ankiet, czyli tzw. badanie 

delficka lub analiza delficka. Celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników 

takiej wła�nie analizy przeprowadzonej w ramach projektu „Scenariusze i trendy 
rozwojowe wybranych technologii społecze�stwa informacyjnego do roku 2025” 

(akronim: SCETIST) współfinansowanego ze �rodków Unii Europejskiej - Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i roz-

wój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1 „Wsparcie bada� naukowych dla 

budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze 

z wykorzystaniem metody foresight”, nr umowy WND POIG.01.01.01-00-021/09. 

Niniejsza monografia powstała na podstawie serii raportów technicznych projektu 

SCETIST, które cytowane s� w ko�cowej Bibliografii [25,28,29].  

W Rozdziale 1 przedstawimy w skrócie metody bada� delfickich w nowatorskiej 

wersji przystosowanej do potrzeb projektu SCETIST i zastosowanej w dwurundowym 

badaniu typu Delphi online oraz podstawy projektowania takich bada� i analizy ich 

wyników. Opracowane statystycznie wyniki bada� zamieszczone zostały w Rozdzia-

łach 2 i 3. Rozdział 2 zawiera informacje dotycz�ce rozwoju podstawowych technolo-

gii transmisji i przetwarzania danych oraz trendów społeczno-ekonomicznych. 

Rozdział 3 zawiera analiz� odpowiedzi na pytania Działu 2 pt. „Systemy eksperckie, 

wspomagania decyzji, rekomendery oraz wybrane zagadnienia systemów neurokogni-

tywnych i wizyjnych” Wiedza uzyskana od ekspertów, a nast�pnie zweryfikowana 

i przetworzona statystycznie posłu�yła nast�pnie zarówno do uzupełnienia formal-

nych modeli ilo�ciowych ewolucji technologicznej, jak równie� została bezpo�rednio 

zastosowana do wyznaczenia trendów i scenariuszy technologicznych. Te ostatnie, 

oraz inne syntetyczne wnioski z bada� delfickich, opisane zostały w skrócie w Roz-

dziale 4. Bibliografia zamieszczona w ko�cowej cz��ci monografii jest wspólna dla 

wszystkich rozdziałów.   

Wieloaspektowe badania przyszło�ci s� wa�nym elementem kształtowania polityk 

Unii Europejskiej i jej pa�stw członkowskich, zwłaszcza w zakresie bada� nauko-

wych i rozwoju nowych technologii. Od akcesji Polski do UE w roku 2004 stały si�
one równie� wa�nym narz�dziem wspomagaj�cym długookresowe planowanie strate-

giczne w naszym kraju. Pilota�owy Program Foresight (PPF) zainicjowany został 

przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w roku 2003. W oparciu o do�wiadczenia 

PPF latach 2007-2009 zrealizowany został Narodowy Program Foresight (NPF), 

który z kolei pozwolił na okre�lenie strategicznie wa�nych dziedzin gospodarki, gdzie 

konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych bada� perspektyw rozwojowych. 

Działania takie realizowane były w latach 2005-2007 w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsi�biorstw, Poddziałanie 
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1.4.5, a nast�pnie, od roku 2008 do roku 2013 w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.1.  

SCETIST był jednym z projektów zrealizowanych metod� foresight w ramach tego 

ostatniego Poddziałania. Realizacja Projektu rozpocz�ła si� w styczniu 2010, a zako�-
czyła w marcu 2013. Projekt zrealizowany został przez konsorcjum w składzie: 

• Fundacja Progress and Business w Krakowie, Mi�dzynarodowe Centrum 

Nauk o Decyzji i Prognozowania – Lider Projektu, 

• Uniwersytet Jagiello�ski, Wydział Zarz�dzania i Komunikacji Społecznej, 

Instytut Ekonomii i Zarz�dzania, 

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w 

Gliwicach. 

Kierownikiem projektu był Prof. dr hab. in�. Andrzej M. Skulimowski, Prezes Funda-

cji Progress and Business, redaktor i współautor niniejszej monografii, a Członkami 

Komitetu Steruj�cego Prof. dr hab. Ewa Oko�-Horody�ska, Kierownik Katedry Eko-

nomii i Innowacji na Wydziale Zarz�dzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiello�skiego w Krakowie, w latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Nauki i Informatyzacji odpowiedzialna za działania inicjuj�ce wspomniany wy�ej 

Pilota�owy Program Foresight oraz Prof. dr hab. in�. Jerzy Klamka, członek rzeczy-

wisty PAN, Wicedyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. 

Ekspertami kluczowymi, odpowiedzialnymi za poszczególne dziedziny technologii 

informacyjnych byli ponadto: 

• Prof. dr hab. in�. Ryszard Tadeusiewicz, członek rzeczywisty PAN, Kierow-

nik Katedry Automatyki i In�ynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, w latach 1998-2005 Rektor tej 

Uczelni oraz Współautor niniejszej monografii, 

• Prof. dr hab. in�. Antoni Lig�za, Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, 

Automatyki, Informatyki i In�ynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, równie� Współautor niniejszej 

monografii, 

• Prof. dr hab. in�. Ewaryst Tkacz, Kierownik Katedry Biosensorów i Przetwa-

rzania Sygnałów Biomedycznych Politechniki �l�skiej w Gliwicach. 

Zakres realizacji Projektu obejmował m.in.: 

• Budow� modelu Społecze�stwa Informacyjnego w Polsce, w tym analiz�
istotnych trendów, szans i zagro�e� zwi�zanych z u�ytkowaniem Internetu, 

potrzeb w zakresie infrastruktury informatycznej i wdro�e� tzw. e-zdrowia 

(e-health, m-health), elektronicznego urz�du (e-government) i nauczania 

z wykorzystaniem Internetu i innych technologii cyfrowych (e-learning).  

• Analiz� trendów rozwojowych w zakresie systemów wspomagania decyzji, 

rekomenderów i systemów eksperckich oraz scenariusze zwi�zane z ró�nymi 

mo�liwo�ciami wdra�ania tych systemów w polskich przedsi�biorstwach w 

kontek�cie m.in. ogólnego trendu technologicznego polegaj�cego na wzro�-
cie poziomu integracji systemów informatycznych. 

• Analiz� trendów rozwojowych w zakresie systemów wizyjnych i neurokog-

nitywnych oraz dotycz�cych mo�liwo�ci ró�norodnego wykorzystania sys-
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temów autonomicznych, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych systemów 

robotyki, a tak�e systemów wirtualnych. Badane były tak�e scenariusze 

technologiczne i ekonomiczno-społeczne zwi�zane z perspektywami ewo-

lucji zakresu zastosowa� i rozwoju rynku tych systemów oraz mo�liwo�ci 

ich wdro�e� w oparciu o krajowe know-how przez polskie przedsi�biorstwa. 

• Trendy rozwojowe oblicze� kwantowych i molekularnych w kontek�cie 

wspierania tych polskich o�rodków, które odgrywaj� w tym zakresie wiod�-
c� rol� w Europie, czy nawet w �wiecie. Dalszym celem tego zadania było 

wskazanie najbardziej perspektywicznych kierunków bada� i rozwoju tych 

technologii. 

Jako dodatkowy efekt projektu opracowana została oryginalna metodologia fore-

sightu, dostosowana do potrzeb zarówno sektora ICT, jak i polskiej gospodarki. Spot-

kała si� ona z du�ym zainteresowaniem i uznaniem w skali �wiatowej, przyczyniaj�c 

si� do utworzenia nowego kierunku bada� dotycz�cych systemów wspomagania fore-

sightu (tzw. Foresight Support Systems, por. [2,21,33,34]) oraz powstania teorii tzw. 

sieci antycypacyjnych [23] i systemów superantycypacyjnych [24], które s� uogólnie-

niem słynnej teorii systemów antycypacyjnych Rosena [15] z lat 80-tych. W ramach 

projektu powstała tak�e nowatorska metodyka ilo�ciowego roadmappingu technologi-

cznego, czyli metod planowania strategicznego w firmach i administracji z wykorzy-

staniem wyników badan foresightowych. 

Wspomniane wy�ej wyniki opublikowane zostały w serii raportów i artykułów 

naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W szczególno�ci, rekome-

ndacje dla ekspertów zamieszczone zostały w raporcie przygotowanym przez Funda-

cj� Progress and Business w marcu roku 2013. Publikacje zawieraj�ce ko�cowe wyni-

ki Projektu, pozostałe wyniki bada� delfickich, dokumentacja i nagrania multimedial-

ne wa�niejszych dyskusji panelowych i prezentacje przedstawione podczas Konferen-

cji Ko�cowej, a tak�e dalsze informacje na temat Projektu znajduj� si� na stronie 

internetowej http://www.ict.foresight.pl/.  

Plan wdro�enia rezultatów Projektu zakłada współprac� naukow� z instytucjami 

naukowymi specjalizuj�cymi si� w prognozowaniu i foresighcie technologii informa-

tycznych oraz współprac� wdro�eniow� z u�ytkownikami ko�cowymi – przede 

wszystkim z przedsi�biorstwami informatycznymi i innymi organizacjami stosuj�cy-

mi zaawansowane technologie informacyjne.  

Wst�p do problematyki zastosowania wyników bada� foresightowych w przed-

si�biorstwach zawiera artykuł [13]. Ponadto uczelnie, instytuty badawcze, urz�dy 

administracji samorz�dowej i pa�stwowej oraz przedsi�biorstwa z wszystkich bran�
planuj�ce realizacj� bada� delfickich mog� skorzysta� z bogatego do�wiadczenia 

w tym zakresie zdobytego przez Mi�dzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Progno-

zowania Fundacji Progress and Business w Krakowie. Wa�n� cz��ci� tego do�wiad-

czenia s� metody i rezultaty przedstawione w niniejszej monografii.  

Kraków, 2013 
  





 

Rozdział 1.  

Metody bada� delfickich 

1.1. Ankiety delfickie 

Podstawowym celem bada� delfickich w foresighcie technologicznym jest uzyskanie 

bezpo�rednio od ekspertów informacji, których nie mo�na znale�� w powszechnie 

dost�pnych �ródłach, w tym tak�e weryfikacja danych i ocen uzyskanych w inny spo-

sób. Metoda ta, opracowana w Rand Corporation [4] w latach 50tych XX wieku, 

stosowana jest powszechnie w badaniach foresightowych i we wspomaganiu decyzji, 

zwłaszcza przy wielu konfliktowych kryteriach [12]. Badania delfickie s� cz�sto 

interdyscyplinarne, realizowane w odr�bnych polach badawczych, zwanych dalej 

„Działami ankiety”. W foresighcie technologicznym badane s� tak�e uwarunkowania 

ekonomiczne, aspekty ekologiczne i społeczne - ka�demu polu badawczemu odpo-

wiada dział kwestionariusza. Tezy �ci�le interdyscyplinarne wł�cza si� do odr�bnego 

działu. Polom badawczym ankiety odpowiadaj� panele tematyczne ekspertów. 

Standardowy kwestionariusz ankiety delfickiej składa si� z reguły z 20-200 pyta�
zorganizowanych w działach tematycznych po 10-30 pyta� oraz w postaci tez techno-

logicznych, ekonomicznych lub socjologicznych przeznaczonych do weryfikacji. 

Ka�dy dział badania odpowiada potencjalnej specjalizacji eksperta, ka�de pytanie lub 

teza zwi�zana jest z okre�lonym trendem, zdarzeniem, priorytetem badawczym, kie-

runkiem rozwoju itp. Respondenci mog� wybiera� działy lub tezy, które odpowiadaj�
ich kompetencjom, jednak wewn�trz wybranej tezy powinni ustosunkowa� si� do 

wszystkich pyta�. Nie oznacza to jednak konieczno�ci podania konkretnej odpowie-

dzi na wszystkie te pytania, gdy� w zło�onej strukturze tez istnieje opcja odpowiedzi 

„nie mam zdania”, która mo�e by� wybrana w przypadku braku wiedzy lub wystar-

czaj�cych kompetencji eksperta w danym temacie.  

Charakterystyczn� cech� metody delfickiej jest jej wielorundowo��. Badanie jest 

najcz��ciej 2- lub 3-rundowe, istnieje tak�e wariant metody zwany „real-time Delphi” 

umo�liwiaj�cy wielokrotn� korekt� swoich opinii przez ekspertów i niepodzielony na 

rundy [8], jak równie� systemy wielorundowe, niewymagaj�ce wst�pnego ogranicze-

nia liczby rund. Ka�da kolejna runda badania ma na celu: 

• Weryfikacj� wyników rundy poprzedniej poprzez udost�pnienie jej wyników 

ekspertom bior�cym udział w kolejnej rundzie i zadanie identycznych pyta�; 
dotyczy to z reguły tylko tych pyta�, na które odpowiedzi były niejednoznaczne 

lub - w przypadku odpowiedzi skwantyfikowanych – charakteryzuj�cych si�
du�ym odchyleniem standardowym. 
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• Doprecyzowanie poprzednio uzyskanych wyników – poprzez zadanie bardziej 

szczegółowych pyta�, w tym pró�b o uzasadnienie odpowiedzi, wskazanie 

przyczyn wyst�pienia wskazanych trendów lub zdarze� itp. 

• Uzupełnienie i aktualizacj� badanej problematyki o pytania, które pojawiły si�
w trakcie trwania poprzedniej rundy, lub zostały z ró�nych powodów pomini�te. 

Ponadto wiarygodno�� kolejnych rund zwi�ksza si� dzi�ki filtracji zbioru ekspertów 

(kolejne rundy odbywaj� si� bez udziału osób udzielaj�cych odpowiedzi najmniej 

wiarygodnych). Rol� ostatniej rundy badania delfickiego pełni cz�sto dyskusja pane-

lowa, której rezultatem mog� by� eseje podsumowuj�ce poszczególne działy ankiety. 

Przebieg badania mo�na przedstawi� w nast�puj�cy sposób: 

• W odniesieniu do ka�dej z tez zadawanych jest kilka lub kilkana�cie (a czasem 

wi�cej) standardowych pyta�, dotycz�cych m.in.: 

− mo�liwego czasu realizacji wdro�enia nowej technologii lub produktu,  

− prawdopodobie�stwa realizacji ró�nych zdarze� dla kilku mo�liwych 

horyzontów prognozowania,  

− innowacyjno�ci, istotno�ci technologii, zdarze�, trendów itp. 

− ogranicze� i potencjalnych barier lub innych trudno�ci, które mog� wyst�pi�
przy wdra�aniu technologii,  

− oceny dost�pnej infrastruktury badawczo-rozwojowej,  

− pozycji konkurencyjnej technologii, gał�zi przemysłu lub produktu na tle 

innych krajów lub innych bran�,  
− społecznych i ekologicznych aspektów wdro�enia technologii, w tym wpływu 

na wzrost lub spadek zatrudnienia. 

• Respondenci mog� wskazywa� powi�zania tez, tj. warunkowa� spełnienie danej 

tezy wcze�niejszym spełnieniem innych tez znajduj�cych si� w kwestionariuszu; 

mo�na równie� dopu�ci� mo�liwo�� swobodnego definiowania zdarze� warunku-

j�cych. 

• W trakcie kolejnej rundy respondentom prezentowane s�:  
− zbiorcza analiza odpowiedzi wszystkich respondentów na pytania pierwszej 

rundy oraz podana wtedy odpowied� własna – respondent mo�e podtrzyma�
swoj� opini� lub zmieni� j� pod wpływem opinii innych ekspertów, 

− mo�liwo�� oceny odpowiedzi poprzedniej rundy: udost�pnionym do oceny 

odpowiedziom mog� zosta� przypisane współczynniki wiarygodno�ci (od 0 do 

1 lub „nie wiem”), odr�bne dla ustalonych działów tematycznych; ocena jest 

anonimowa, tj. oceniaj�cy nie wiedz�, kto udzielił ocenianych odpowiedzi, 

natomiast system zarz�dzania ankietami znaj�c skład zespołu ekspertów 

bior�cych udział w poprzedniej rundzie automatycznie dokonuje przypisania 

ocen do respondentów i aktualizuje ich współczynniki wiarygodno�ci. 

W uzasadnionych sytuacjach system zarz�dzania ankietami umo�liwia anonimow�
weryfikacj� indywidualnych ankiet ze wskazanego działu przez członków Panelu 

Głównego Ekspertów lub przez wybranych respondentów o du�ej wiarygodno�ci.  

Celem analizy wiarygodno�ci jest - po pierwsze - identyfikacja tych odpowiedzi, 

które – pomimo ewentualnie małej reprezentatywno�ci lub nawet skrajno�ci, najlepiej 

odpowiadaj� stanowi faktycznemu. Po drugie, analiza wiarygodno�ci umo�liwia 

redukcj� wpływu odpowiedzi przypadkowych lub intencjonalnie nieprawdziwych [6]. 
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1.2. Metody bada� delfickich w foresighcie wybranych technologii 

społecze�stwa informacyjnego 

Badanie delfickie w projekcie SCETIST realizowane było w czterech głównych 

polach badawczych, którym odpowiadały trzy działy ankiety. Ze wzgl�du na interdys-

cyplinarno�� tematyki i pokrywanie si� pól zastosowa�, systemy eksperckie i wspo-

magania decyzji (pole badawcze Zadania 4) oraz systemy wizyjne i neurokognitywne 

(pole badawcze Zadania 5) wł�czone były do Działu 2 ankiety, którego wyniki poda-

ne s� w Rozdziale 3 niniejszej monografii. Dla analizy delfickiej w foresighcie tech-

nologii społecze�stwa informacyjnego okre�lono nast�puj�ce cele szczegółowe:  

• Identyfikacja priorytetowych trendów rozwoju technologicznego w celu zwi�ksze-

nia konkurencyjno�ci polskiego podsektora produkcji zaawansowanego 

oprogramowania, a w konsekwencji całego sektora IT;

• Dostarczenie informacji do modelu socjo-ekonometrycznego,  

• Analiza trendów i konstrukcja scenariuszy technologicznych, 

• Ustanowienie trwałej bazy wiedzy eksperckiej w zakresie foresightu ICT, zło�onej 

z najbardziej kompetentnych i zaanga�owanych ekspertów bior�cych udział 

w badaniu. 

Badanie realizowane było technik� ankiety internetowej on-line. Zastosowana metoda 

polegała na dwukrotnym badaniu ankietowym grupy ekspertów. Drugie (i kolejne) 

badanie mogło ogranicza� si� do wybranego w ustalony sposób podzbioru ekspertów 

uczestnicz�cych w rundzie poprzedniej. Zgodnie z planem przeprowadzono badanie 

na próbie ponad 100 respondentów, przy czym podzbiory respondentów odpowiada-

j�cych na pytania ró�nych działów, tez, a nawet tej samej tezy ró�niły si�. Ze wzgl�du 

na zło�on� struktur� ankiet, w tym pytania warunkowe, wypełnianie ankiety przesyła-

nej w postaci pliku, chocia� mo�liwe, jednak utrudniłoby znacznie pó�niejsz� analiz�
statystyczn� wyników.  

Wła�ciwa ankieta delficka (rundy I i II) poprzedzona była badaniem eksploracyj-

nym w formie ankiety on-line, maj�cym na celu wł�czenie do badania problematyki 

istotnej z punktu widzenia jego interesariuszy (tzw. runda 0). Ankieta ta została za-

projektowana i zrealizowana jako prosty formularz umieszczony na stronie interneto-

wej projektu, który był wypełniany przez reprezentantów firm zainteresowanych re-

zultatami projektu, w tym uczestników konferencji i seminariów zwi�zanych z pro-

jektem. Pytania dla rundy I ankiety zostały opracowane przez członków paneli tema-

tycznych i Panelu Głównego, na podstawie wyników wst�pnego badania potrzeb 

i oceny istotno�ci zagadnie� zwi�zanych z ICT w ramach wspomnianej wy�ej rundy 

zerowej. Zostały one nast�pnie zatwierdzone przez Komitet Steruj�cy projektu.  

Nast�pnie eksperci wypełniali zło�on� ankiet� on-line, w której: 

• weryfikowali zadane hipotezy (tzw. tezy delfickie),

• wypowiadali si� na temat zdarze� o charakterze subiektywnym, tj. nie podlegaj�-
cych opisowi w postaci modeli ilo�ciowych; zdarzenia te dotyczyły zwłaszcza pun-

któw bifurkacyjnych trendów i scenariuszy, w tym przyszłych decyzji podejmowa-

nych w oparciu o nieznane obecnie przesłanki, 

• okre�lali warto�ci kluczowych parametrów, prawdopodobie�stwa zdarze� itp., 

które zostały nast�pnie u�yte w modelach prognostyczno-scenariuszowych, 
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• formułowali prognozy na temat przyszłego rozwoju danej dziedziny w perspekty-

wie czasowej 15-20 lat, w szczególno�ci okre�lali horyzonty czasowe i prawdopo-

dobie�stwa zaj�cia wskazanych zdarze� technologicznych lub naukowych, opisy-

wali rozwój technologii i bada�, okre�lali czynniki wzrostu, 

• wypowiadali syntetyczne s�dy na temat trendów i zdarze�, które s� sum� nie-

sformalizowanych przemy�le� i całokształtu wiedzy danego eksperta. 

Zgodnie z planem realizacji badania okre�lonym w Studium Wykonalno�ci projek-

tu SCETIST, przeprowadzono dwie rundy bada� delfickich. Rezultaty bada� pierw-

szej rundy zostały starannie przeanalizowane, by wykry� ewentualne luki oraz ziden-

tyfikowa� nowe problemy, które pojawiły si� w trakcie bada� pierwszej rundy. 

Weryfikacji dokonywali członkowie Panelu Głównego – współautorzy niniejszej 

monografii, pod uwag� została wzi�ta równie� opinia niezale�nego eksperta. Ponadto 

sformułowania niektórych pyta� ankiety zostały doprecyzowane, by wyeliminowa�
w�tpliwo�ci zgłaszane przez respondentów. Szczególn� uwag� zwrócono na pytania 

charakteryzuj�ce si� najwi�ksz� rozbie�no�ci� odpowiedzi. Druga runda skierowana 

była do tych respondentów, którzy w sposób najbardziej pełny i wiarygodny wypełni-

li ankiet� pierwszej rundy. Wszystkie tezy okazały si� istotne, zatem w drugiej run-

dzie w Dziale II ankieta składała si� z takiej samej ilo�ci tez, jak ankieta pierwszej 

rundy, natomiast w Dziale I dodano kilka pyta� uzupełniaj�cych. Ankiet� wypełniło 

ł�cznie ponad 100 osób w obu rundach. Przy prezentacji wyników odpowiedzi 

w Rozdz. 2 i 3, dla ka�dego pytania podajemy liczb� osób, które udzieliły na to pyta-

nie kompletnej odpowiedzi. Liczba ta równa jest w przybli�eniu 50% wszystkich 

respondentów, nieznacznie wi�cej w Dziale 1, ni� w Dziale 2 ankiety. W niniejszym 

opracowaniu uwzgl�dniono odpowiedzi udzielone do ko�ca lutego 2013 r. 

Podsumowaniem kolejnych etapów badania były dyskusje panelowe po�wi�cone 

metodyce projektu, m.in. problemom modelowania rozwoju społecze�stwa infor-

macyjnego oraz metodologii foresightu oraz dyskusje panelowe podsumowuj�ce 

badania delfickie w poszczególnych polach badawczych. Celem tych dyskusji było 

równie� opracowanie scenariuszy rozwoju badanych technologii. Badanie delfickie 

uzupełniane było przez inne sposoby pozyskiwania wiedzy eksperckiej, takie jak 

warsztaty, „burze mózgów”, badania literaturowe, inwentaryzacja produktów i tech-

nologii informatycznych, badania patentometryczne, ekspertyzy itp. 

1.3.Zasady wyboru ekspertów i formułowania problematyki bada�
delfickich 

Skuteczna rekrutacja respondentów badania delfickiego obejmuj�cego rozległ�
tematyk� wybranych technologii społecze�stwa informacyjnego i ich aspektów 

ekonomicznych, społecznych i �rodowiskowych, wymagała przeprowadzenia odpo-

wiedniej akcji informacyjnej w celu dotarcia do ró�nych grup docelowych, zwłaszcza 

ze �rodowisk pozaakademickich. Akcja ta była prowadzona m.in. poprzez ogłoszenia 

na stronie internetowej projektu, bezpo�rednie zaproszenia do udziału w badaniach 

wysyłanych do kandydatów na respondentów oraz podczas konferencji naukowych.  

W celu zapewnienia efektywno�ci procesu rekrutacji ekspertów stworzono aplika-

cj� internetow� do zarz�dzania listami adresowymi, umo�liwiaj�c� tak�e pó�niejsz�
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rejestracj� i weryfikacj� kandydatów. Jako wzór przyj�to system zgłosze� kandyda-

tów na ewaluatorów Programów Ramowych UE u�ytkowany przez Komisj� Europej-

sk�. Zaproszenia do udziału w badaniu delfickim, a w perspektywie tak�e z mo�liwo-

�ci� udziału w innych komponentach bada� foresightowych wysłane zostały m.in. do 

wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), do uczestni-

ków konferencji naukowych z zakresu zwi�zanego z tematyk� projektu, zarówno kra-

jowych, jak i mi�dzynarodowych odbywaj�cych si� w Polsce, do wszystkich instytu-

tów badawczych i jednostek organizacyjnych uczelni wy�szych z dziedzin zwi�za-

nych z technologiami społecze�stwa informacyjnego, a tak�e do wi�kszych firm 

informatycznych i innych instytucji. Ogółem w systemie zarejestrowało si� ok. 300 

osób, z czego ponad 100 przyst�piło do wypełniania ankiety. Ocena kompetencji 

kandydatów przez członków Panelu Głównego lub ekspertów Komitetu Steruj�cego 

polegała na weryfikacji specjalno�ci naukowej kandydata, prawdziwo�ci podanych 

danych, ponadto ocenianych mo�e by� np. 5 najlepszych publikacji. Zatwierdzeni 

kandydaci zostali powiadomieni o mo�liwo�ci przyst�pienia do wypełniania ankiety. 

Przed przyst�pieniem do badania wszyscy eksperci musieli wyrazi� zgod� na przet-

warzanie ich danych osobowych dla celów zwi�zanych z realizacj� Projektu.  

Rys. 1.1. Schemat zarz�dzania zasobami eksperckimi w procedurze bada� delfickich projektu 

SCETIST 

Na podstawie danych rejestracyjnych, oraz bior�c pod uwag� samoocen� ekspertów, 

okre�lane były tak�e współczynniki wagowe ϕi przypisywane poszczególnym odpo-

wiedziom, ϕi∈[0,1], które słu�yły nast�pnie do optymalizacji wyników oblicze�
statystycznych. W zwi�zku z tym zastosowane zostały metody statystyczne oraz 

metody klasteryzacji uwzgl�dniaj�ce współczynniki wagowe poszczególnych odpo-

wiedzi. Sposób obliczania �rednich wa�onych wagami ϕi, nazywanymi dalej współ-

czynnikami wiarygodno�ci, podany jest w dalszej cz��ci niniejszego rozdziału. Aktu-

alizacja tych współczynników była dokonywana po zako�czeniu ka�dej rundy bada�. 
Wprowadzenie do tematyki bada� delfickich zawiera klasyczna monografia [11], 

a dalsze informacje i wskazówki odno�nie zastosowa� m.in. artykuły [16] i [26]. 

1.4. Implementacja systemu informatycznego wspomagaj�cego 

badania delfickie 

Moduł ankiet delfickich wykorzystywanych na potrzeby projektu „Scenariusze 

i trendy rozwojowe wybranych technologii społecze�stwa informacyjnego do roku 
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2025” został zaimplementowany na stronie internetowej www.ict.foresight.pl. Tezy 

i pytania podzielone zostały na trzy działy tematyczne: 

1. Podstawowe trendy Społecze�stwa Informacyjnego. 

2. Systemy eksperckie, wspomagania decyzji (SWD), rekomendery i wybrane 

zagadnienia systemów neurokognitywnych i wizyjnych.

3. Informatyka kwantowa. 

Dział 1 badania składa si� z 13 pyta� dotycz�cych podstawowych trendów Społecze�-
stwa Informacyjnego (14 pyta� w rundzie II, por. Rys. 1.2), natomiast Działy 2 (166 

pyta� w 14 tezach) i 3 (96 pyta� w o�miu tezach) składaj� si� z tez zawieraj�cych 

szczegółowe pytania dotycz�ce badanych zagadnie�. Pytania Działu 1 miały na celu 

okre�lenie warto�ci zewn�trznych zmiennych obja�niaj�cych dla szczegółowych 

zagadnie� i wska�ników badanych w Działach 2 i 3.  

Rys. 1.2. Pytania Działu 1 „Podstawowe trendy Społecze�stwa Informacyjnego” 

Poni�ej podajemy wykaz tez dla Działu 2 „Systemy eksperckie, wspomagania decyzji 

(SWD), rekomendery i wybrane zagadnienia systemów neurokognitywnych” (por. 

Rys. 1.3): 

1. Nast�pi dalszy rozwój i zwi�kszenie zakresu zastosowa� SWD 

2. Nast�pi rozwój rynku komercyjnego oprogramowania SWD 

3. Nast�pi rozwój rynku SWD w Polsce 

4. Do roku 2025 powstan� nowe metody sztucznej inteligencji stosowane w SWD

5. Powstan� nowe modele i metody teoretyczne, które b�d� stosowane w projek-

towaniu SWD 
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6. Do roku 2025 powstan� SWD zapewniaj�ce lepsze dopasowanie algorytmów 

wspomagania decyzji do neuronalnych mechanizmów decyzyjnych 

7. Powstan� kognitywne modele preferencji modeluj�ce procesy decyzyjne 

w sposób bardziej adekwatny 

8. Nast�pi rozwój systemów eksperckich, zwłaszcza SWD w chmurze 

9. Perspektywy kontynuacji trendów rozwojowych systemów mHealth i medycz-

nych SWD 

10. Nast�pi dalszy rozwój zastosowa� SWD w finansach 

11. Perspektywy integracji baz wiedzy, systemów eksperckich i SWD 

12. Perspektywy rozwoju systemów regułowych 

13. Problemy kreatywno�ci w projektowaniu systemów eksperckich, SWD i pode-

jmowaniu decyzji 

14. Pojawi� si� nowe technologie, trendy, zdarzenia i nowe zjawiska społeczne, któ-

re b�d� mie� znacz�cy wpływ na trendy opisane w pytaniach poprzednich tez. 

Rys. 1.3. Tezy Działu 2 „Systemy eksperckie, wspomagania decyzji (SWD), rekomendery 

i wybrane zagadnienia systemów neurokognitywnych i wizyjnych. 

W Dziale 3 „Informatyka kwantowa” analizowane były zagadnienia: 

1. Skalowane pami�ci kwantowe 

2. Do roku 2025 powstan� algorytmy kwantowe na ponad 50 qubitów logicznych z 

korekcj� bł�dów 

3. Rozwój i zastosowanie symulatorów kwantowych symuluj�cych problemy 

naukowe 
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4. Powstanie globalnych systemów dystrybucji spl�tania, satelitarna ł�czno��

kwantowa  

5. Systemy kryptografii kwantowej na 1000 km, wielow�złowe sieci kwantowe  

6. Aukcje kwantowe 

7. Komercyjne gry kwantowe 

8. Mo�liwo�ci praktycznego zastosowania algorytmu Grovera w analizie danych. 

Analiza zagadnie� Działu 3 zamieszczona jest w odr�bnym opracowaniu.  

Przed rozpocz�ciem odpowiedzi na pytania respondenci ankiety delfickiej 

podawali stopie� znajomo�ci zagadnie� ka�dego z działów poprzez wypełnienie 

dwustopniowego formularza, w którym okre�la si� rodzaj i poziom wiedzy na dany 

temat (specjalista – naukowiec, specjalista praktyk, specjalista naukowiec oraz 

praktyk, dopiero zapoznaj� si� z tymi zagadnieniami) oraz podaje dodatkowe 

informacje u�ci�laj�ce dokonany wybór. 

Na podstawie udzielonych przez u�ytkowników odpowiedzi obliczany jest współ-

czynnik samooceny. Współczynnik samooceny nie mo�e by� wy�szy ni� współczyn-

nik wiarygodno�ci obliczony na podstawie analizy danych rejestracyjnych i ewaluacji 

odpowiedzi rundy poprzedniej. W zwi�zku z tym wyznaczana jest warto�� minimalna 

obu współczynników. Administrator systemu ankiet ma mo�liwo�� nadania poszcze-

gólnym ekspertom dodatkowych współczynników kompetencji – osobny dla ka�dego 

działu ankiety - na podstawie analizy i weryfikacji odpowiedzi rundy poprzedniej. 

Współczynniki te wykorzystywane s� podczas analizy statystycznej ilo�ciowych lub 

skonwertowanych na warto�ci liczbowe odpowiedzi udzielonych przez ekspertów.  

Rys. 1.4. Formularz samooceny ekspertów wypełniaj�cych ankiet� delfick�

Pytania ankiet delfickich odnosz�ce si� do poszczególnych zagadnie� wymienionych 

wy�ej maj� charakter zło�ony i zawieraj� zarówno elementy strukturyzowane (np. 

pola wyboru), ilo�ciowe, jak i mo�liwo�� wpisywania narracyjnych uzasadnie� w po-

lu „Uwagi, wyja�nienia ..”. Ankieta jest z zasady anonimowa, tzn. analizowane jest 

zbiór wypowiedzi, a nie poszczególne głosy ekspertów, jednak respondenci przyst�-
puj�c do ankiety wyra�aj� zgod� na cytowanie swoich opinii wyra�onych w narracyj-

nych uzasadnieniach poszczególnych tez.  

Standardowe pytania ankiety delfickiej posiadaj� struktur� tabelaryczn�, co ozna-

cza, �e respondenci podaj� swoje odpowiedzi w kolumnach odpowiadaj�cych 
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podanym w nagłówku tabeli przedziałom czasowym, czyli po�rednim i ko�cowym 

horyzontom prognozowania. Zazwyczaj jednej tezie odpowiada osobna tabela, s� te�
tezy składaj�ce si� z kilku takich tabel.  

Ze wzgl�du na struktur� prezentacji i powi�zania wewn�trz tabeli, pytania ankiety 

mo�na podzieli� na kategorie (typy), zilustrowane w tabelach 1.1-1.5. 

Tabela 1.1. Typ 1 – pytanie proste (składaj�ce si� jednego wiersza tabeli) 

Nr pytania 

Stan obecny Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Uwagi, wyja�nienia, 

�ródła i uzasadnienia 

prognoz 

Stopie�
pewno�ci 

odpowiedzi

Pytanie 
pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 
komentarz 

pole 

wyboru 

Tabela 1.2. Typ 2 – pytanie nadrz�dne posiadaj�ce podpytania 

Nr pytania 

Stan obecny Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Uwagi, wyja�nienia, 

�ródła i uzasadnienia 

prognoz 

Stopie�
pewno�ci 

odpowiedzi

Pytanie [tekst] 

Podpytanie 
pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 
komentarz 

pole 

wyboru 

Typ 3 pytania stanowi� wzajemnie powi�zane grupy pyta�, w�ród których nie wyró�-
nia si� hierarchii, jednak z reguły posiadaj� one wspólne wprowadzenie lub wspóln�
cz��� pytania. Jako przykład Typu 3 mog� słu�y� pytania o struktur� pewnego rynku, 

przy czym ka�de z grupy pyta� odnosi si� do innej prognozy: „Prosz� poda� w % 
struktur� warto�ciow� rynku mobilnych SWD w roku 2025” [cz��� wspólna wszyst-

kich pyta�] „a) słu�ba zdrowia i medycyna”, b) obsługa transakcji na rynkach 
finansowych, c)…, ... x) pozostałe” [powi�zane pytania szczegółowe]. Odpowiedzi na 

ka�de pytanie z takiej grupy podawane s� w podobny sposób jak dla pyta� typu 1.  

Tabela 1.3. Typ 4 – pytanie zawieraj�ce wiersze dodawane przez u�ytkownika (w panelu 

administracyjnym istnieje mo�liwo�� zdefiniowania maksymalnej liczby wierszy dodawanych 

przez u�ytkowników) 

Nr pytania 

Stan obecny Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Uwagi, wyja�nienia, 

�ródła i uzasadnienia 

prognoz 

Stopie�
pewno�ci 

odpowiedzi

Pytanie 
pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

komentarz pole wyboru

+ dodaj kolejny wiersz 

Typ 5 pytania (por. Tab.1.4) ł�czy mo�liwo�ci typów 3 i 4 umo�liwiaj�c dodawa-

nie przez respondenta nowych wierszy, które mog� by� przypisane zarówno do pyta�,  

Tabela 1.4. Typ 5 – pytanie zawieraj�ce podpytania oraz mo�liwo�� dodawania nowych pyta�
i podpyta� przez u�ytkownika w kolejnych wierszach. 

Stan obecny Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Uwagi, wyja�nienia, 

�ródła i uzasadnienia 

prognoz 

Stopie�
pewno�ci 

odpowiedzi

Pytanie 

Podpytanie 
pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

komentarz pole 

wyboru 

Pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

pole 

odpowiedzi 

komentarz pole 

wyboru 

+ dodaj kolejny wiersz 
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jak i do podpyta�. Podobnie jak w przypadku Typu 4, istnieje mo�liwo�� zdefiniowa-

nia maksymalnej liczby wierszy dodawanych przez u�ytkownika.  

Typ 6 (Tab. 1.5) stanowi� pytania o strukturze pojedynczej odpowiedzi (niezwi�-
zane z kolumnami tabeli tezy), dla których zdefiniowany mo�e by� zbiór dopuszczal-

nych odpowiedzi w formie pola wyboru. Ze wzgl�du na łatwo�� kwantyfikacji 

odpowiedzi stosowana mo�e by� tu 5-cio lub 7-mio stopniowa skala Likerta [10].  

Tabela 1.5. Typ 7 pytania – tabela powi�za� (odpowiedzi u�ytkownika z okre�lonych dwóch 

pyta� ł�czone s� w macierz, w której istnieje mo�liwo�� okre�lenia powi�za� pomi�dzy tymi 

odpowiedziami) 

odpowiedzi 

pytania 1 

odpowiedzi pytania 2 

odpowied� 2 a odpowied� 2 b odpowied� 2 c odpowied� 2 d 

odpowied� 1 a pole powi�zania pole powi�zania pole powi�zania pole powi�zania 

odpowied� 1 b pole powi�zania pole powi�zania pole powi�zania pole powi�zania 

odpowied� 1 c pole powi�zania pole powi�zania pole powi�zania pole powi�zania 

Rys. 1.5. Przykład komórek pola tekstowego ankiety dla pytania typu 7 

Ka�da komórka tabeli ankiety zawiera jedno z pól odpowiedzi, które mo�na podzieli�
na nast�puj�ce typy: 

• Pole tekstowe – pole umo�liwiaj�ce podanie jednej lub kilku odpowiedzi na 

zadane pytanie 

• Pole numeryczne - pozwalaj�ce na wpisanie warto�ci liczbowych z okre�lonego 

przedziału dopuszczalno�ci, np.: 

• Pole „Uwagi. Wyja�nienia, �ródła i uzasadnienia prognoz” – pole tekstowe do 

wpisywania dłu�szych komentarzy, por. rysunek ni�ej: 
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• Pole procentowe – lista rozwijana pozwalaj�ca na wybór dost�pnych warto�ci 

procentowych dla odpowiedzi:  

• Pole „Stopie� pewno�ci odpowiedzi” – lista wyboru ze zdefiniowanymi stopniami 

pewno�ci odpowiedzi: 

− pewno��
− z du�ym prawdopodobie�stwem 

− jestem raczej pewien/pewna 

− wyra�am tylko swój subiektywny pogl�d – warto�� domy�lna 

− nie jestem pewien/pewna, ale chciał(a)bym, by tak było 

− nie jestem pewien/pewna, ale obawiam si�, �e mo�e tak by�. 

• Pole powi�za�, które wyst�puje w pytaniach typu „tabela powi�za�” – składa si�
z dwóch list wyboru okre�laj�cych rok oraz rodzaj powi�zania odpowiedzi (konie-

czna, pomocna, jedna z alternatywnych, mo�e by� pomocna, nie dotyczy). 

• Pole opisowe – pole tekstowe słu��ce do podawania dłu�szych opisów trendów, 

zdarze�, produktów, technologii itp. 
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• Pole tekstowe powi�zane z polem procentowym – pozwala na podanie odpowiedzi 

tekstowej i okre�lenie dla niej warto�ci procentowej. 

• Pole tekstowe powi�zane z list� wyboru oraz polem umo�liwiaj�cym wpisanie 

komentarza, np.: 

• Pole wyboru, które umo�liwia wybór kilka spo�ród podanych gotowych odpowie-

dzi: 

• Pole opcji – umo�liwiaj�ce wybór tylko jednej z podanych odpowiedzi, np.: 

• Lista wyboru – pole zawieraj�ce pojedyncz� list� rozwijaln�

Po wypełnieniu przez respondentów pierwszej rundy ankiety delfickiej i zatwierdze-

niu odpowiedzi przez ekspertów kluczowych projektu, wypełniaj�cy ma mo�liwo��
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przej�cia do nast�pnej rundy badania delfickiego, w której mo�e udzieli� kolejnej od-

powiedzi na te same pytania, porównuj�c swoj� wcze�niejsz� odpowied� z obliczony-

mi przez system wynikami poprzedniej rundy. Ilustruje to Rys. 1.6. 

Rys. 1.6. Przykład informacji o wynikach I rundy widocznych dla respondenta rundy II. 

Opisana wy�ej struktura ankiety została wybrana jako najbardziej odpowiednia dla 

foresightu ICT, po analizie alternatywnych systemów opartych np. na binarnych drze-

wach pyta� [26,27], lub poł�czonych z natychmiastow� prezentacj� wyników [7,8].  

1.5. Analiza wyników ankiet 

Szczegółowa analiza wyników bada� dokonana została przez ekspertów paneli 

tematycznych. Statystyczna analiza odpowiedzi na ankiety delfickie oparta została na 

metodach statystyki opisowej. Dokonano estymacji m.in. warto�ci oczekiwanych, od-

chyle� i semiodchyle� standardowych, oraz median, kwartyli i kwintyli. W zwi�zku 

z tym, �e celem naczelnym foresightu jest wykrycie zdarze� i trendów nieoczekiwa-

nych, których parametry sytuuj� si� poza �rednimi i artykułowane s� przez stosunko-

wo nieliczne grono ekspertów, analiza statystyczna mo�e słu�y� jedynie do scharakte-

ryzowania przyszłych uwarunkowa� dynamiki wybranych technologii społecze�stwa 

informacyjnego i do konstrukcji scenariuszy. Jak wykazuj� wyniki badania przedsta-

wione w Rozdziałach 2 i 3, uwzgl�dnienie współczynników wiarygodno�ci poprawia 

na ogół jako�� rezultatów, umo�liwiaj�c wskazanie grupy respondentów o lepszym 

dost�pie do informacji �ródłowej.  

Aby nale�ycie wykorzysta� informacje pozyskane podczas analiz delfickich, 

konieczne było zastosowanie nast�puj�cych metod przetwarzania wyników podawa-

nych w postaci symbolicznej lub deskryptywnej: 

• Weryfikacja komentarzy, która mo�e skutkowa� usuni�ciem całej odpowiedzi 

w przypadku wykrycia komentarza lub uzasadnienia w oczywisty sposób niezwi�-
zanego z tematyk� badania. 

• Przypisanie deskryptywnym odpowiedziom ekspertów warto�ci liczbowych, 

obliczenie ich �rednich wa�onych współczynnikami wiarygodno�ci, a nast�pnie 

powrót do oceny deskryptywnej poprzez znalezienie deskryptora, któremu 

przypisano warto�� najbli�sz� obliczonej warto�ci �redniej. 

Odpowiedzi ilo�ciowe były weryfikowane, a nast�pnie poddane analizie statystycznej, 

która składała si� z nast�puj�cych etapów. 
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• Weryfikacja odpowiedzi ilo�ciowych dokonywana przez ekspertów Panelu Głów-

nego. Dopuszczaln� form� weryfikacji jest wył�cznie korekta oczywistych pomy-

łek respondentów, np. podanie warto�ci 1000000 zamiast 1 w odpowiedzi na 

pytanie o ilo�� serwerów w Polsce w mln sztuk. 

• Konstrukcja zło�onych wska�ników ilo�ciowych na podstawie odpowiedzi 

(wymagana mo�e by� wcze�niejsza konwersja wybranego wariantu z pola wyboru 

na warto�� liczbow�) na poszczególne pytania tezy lub na podstawie odpowiedzi 

na grup� pyta�. Odpowiedzi mog� by� wa�one współczynnikami wiarygodno�ci.  

• Analiza statystyczna i okre�lenie trendów logistycznych dla dystrybuant rozkładu 

prawdopodobie�stwa zaj�cia pewnego zdarzenia w przyszło�ci, gdy eksperci 

odpowiadali na pytanie typu: „Jakie jest prawdopodobie�stwo, �e zdarzenie X 
zajdzie najpó�niej w roku 2015/2020/2025 lub po roku 2025 lecz przed 2030”. 

• Analiza statystyczna odpowiedzi ilo�ciowych i skonwertowanych na liczbowe. 

Analiza statystyczna odpowiedzi obejmuje obliczenia nast�puj�cych wska�ników: 

� Test normalno�ci rozkładu odpowiedzi Shapiro-Wilka [17] (por. tak�e test 

homogeniczno�ci rozkładu normalnego [5]), 

� Test unimodalno�ci rozkładu odpowiedzi oparty na te�cie Hartigana [9], 

� Warto�� �rednia odpowiedzi (arytmetyczna lub geometryczna, w zale�no�ci 

od rodzaju danych), 

� Odchylenie standardowe oraz lewe i prawe półodchylenia standardowe, 

� Mediana oraz 1. i 3. kwartyl, 

� Rozst�p kwartylowy (por. podrozdział 1.6),  

� Rozst�p kwintylowy, 

� Ilo�� skupie� (klastrów) odpowiedzi. 

Podstawowa analiza statystyczna odpowiedzi zamieszczona jest w Rozdz. 2 i 3. 

Wszystkie wska�niki obliczane s� w wersjach z wagami, którymi s� współczynniki 

wiarygodno�ci odpowiedzi – liczby z przedziału od 0 do 1 – oraz bez tych wag.  

Oprócz pyta� ilo�ciowych w ankiecie znajdowały si� – mniej liczne – pytania jako-

�ciowe, gdzie eksperci mogli definiowa� np. zwi�zki pomi�dzy funkcjonalno�ciami 

poszczególnych technologii, a ich obszarami zastosowania w ró�nych horyzontach 

czasowych. Runda II polegała na odpowiedzi na te same pytania, co w rundzie I, za 

wyj�tkiem tezy 14, gdzie wymagane było podanie zagro�e�, barier i czynników nie-

pewno�ci i ich wpływu na trendy technologii społecze�stwa informacyjnego: w run-

dzie I uczestnicy mogli definiowa� te czynniki, a w rundzie II podane były konkretne 

czynniki, najcz��ciej wymieniane w rundzie I. Odpowiedzi ekspertów na pytania 

Działu 3 po�wi�conego informatyce kwantowej omówione s� w odr�bnym opracowa-

niu po�wi�conym trendom w informatyce kwantowej do roku 2025.

Ilo�ciowe – oryginalne lub przetworzone we wskazany wy�ej sposób - wyniki pop-

rzedniej rundy s� analizowane wg podanych ni�ej wzorów i udost�pniane responden-

tom wypełniaj�cym kwestionariusz kolejnej rundy. Mog� one by� tak�e generowane 

w formie zbiorczej przez system zarzadzania ankietami. Do u�redniania i analizy 

bł�dów odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety stosowane s� nast�puj�ce wzory: 

• �rednia geometryczna zbioru n odpowiedzi liczbowych, ��� � � ��: 

����� � � ��� 	 
�� ����� � ������
�

���
� �� �� � ����   (1.1) 
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• �rednia warto�� odpowiedzi na pytanie o u�redniony roczny wzrost pewnego 

wska�nika xi w ustalonym okresie o długo�ci k ko�cz�cym si� w czasie T, 

wyra�ona w procentach: 

����� � � ��� 	 �� ��� �� �  !�"� !�"#$������ � ��%�� � � ���� & ����. (1.2) 

Warto�� ta mo�e by� wyra�ona tak�e (por. wzór (1.1)) jako   

����� � � ��� 	 '(� �  )�"� )�"#$� � � �  *�"� *�"#$��+
�,$ & ��*100%. (1.3) 

• Odchylenie standardowe geometryczne: 

-���� � � ��� 	 �� './/� ��� �  !�00� & ��1� 2
�00������

34 �� & ��� 45*100%, (1.4) 

gdzie warto�� G:=1����� � � ��� jest okre�lona wzorem (1.1).  

Semiodchylenia standardowe obliczane s� na podstawie cz��ci zbioru odpowiedzi 

– dla semiodchylenia standardowego lewego pod uwag� brane s� odpowiedzi poni�ej 

�redniej, natomiast semiodchylenie standardowe prawe obliczane jest na podstawie 

odpowiedzi o warto�ciach powy�ej �redniej.  

Przy uwzgl�dnieniu współczynników wiarygodno�ci respondentów, stosowana jest 

wa�ona �rednia geometryczna wyra�ona w procentach wzorem:  

�6���� � � ��� 	 7�� ��� 89 � �� �  !�00����� � � 89����� �: � ����  (1.5) 

Wzór na �redni procentowy wzrost z uwzgl�dnieniem wag ma posta�: 

�6���� � � ��� 	 7�� ��� 89 � �� �  !�"� !�"#$������ � � 89����� � & �: � ����� (1.6) 

a odchylenie standardowe wa�one: 

;<���� � � ��� 	
	 �� './/� 89 � ��� � =>�00� & ��1�?@�00��A9��

34 � 89A9��� 4 � BC
BC#�5 � ����, 

(1.7) 

gdzie N’ oznacza liczb� wag niezerowych. Dla wag znormalizowanych w’i (tj. wag 

o sumie równej 1 otrzymanych z wi przez normalizacj�) wzór słu��cy do obliczania 

�redniej geometrycznej wygl�da nast�puj�co: 

�6C���� � � ��� 	 D�� �� 8E9 � �� � =>�00����� �F � ���%, (1.8) 

a w celu obliczenia �redniego wzrostu w okresie od T-k, do T stosowany jest wzór: 

�6C���� � � ��� 	 7�� �� 8E9 � �� �  !�"� !�"#$������ � & �: � ����G  (1.9)

Wzór ogólny na odchylenie standardowe z uwzgl�dnieniem wag znormalizowanych 

ma posta�:  
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;<E���� � � ��� 	 �� './� 8H9 � ��� � =>�00� & ��1�?@C�00��A9��
34 � BC

BC#�5*100% (1.10) 

W przypadku, gdy respondenci udzielaj� odpowiedzi na pytanie o wzrost lub spadek 

liczony w odniesieniu do roku poprzedniego, a nie o skumulowan� warto��
prognozowanego wska�nika, wówczas do ka�dej warto�ci xi dodawane jest 100. 

Wynika st�d nast�puj�cy wzór na �redni wzrost wzgl�dny w okresie od T-k, do T: 

����� � � ��� 	 7I�J ��� K� �  !�"�L�00 !�"#$�L�00����� � �M � & �:*100% (1.11)

W wynikach oblicze� uwzgl�dniono równie� kwartyle oraz kwintyle. Kwartyle dziel�
zbiór N odpowiedzi uporz�dkowany od warto�ci najmniejszej do najwi�kszej na 4 

podzbiory zawieraj�ce po 25% (z dokładno�ci� do 1) elementów: kwartyl pierwszy 

jest warto�ci� wi�ksz� od najmniejszych 25% odpowiedzi, kwartyl drugi (mediana) - 

od 50%, a kwartyl trzeci jest wi�kszy lub równy od 75% odpowiedzi. Natomiast kwi-

ntyle dziel� zbiór odpowiedzi na 5 podzbiorów, odpowiednio do 20%, do 40%, do 

60% i do 80% długo�ci przedziału warto�ci odpowiedzi. Kwartyl drugi (Q2) dzieli 

odpowiedzi na dwie równe liczno�ciowo cz��ci i nazywany jest median�. Ogólnie, 

w podobny sposób oblicza� mo�na dowolne kwantyle rz�du m, dziel�ce uporz�dko-

wany zbiór odpowiedzi na m podzbiorów o [N*100/m] lub [N*100/m]+1 elementach.  

W przypadku, gdy analiza wyników ankiety uwzgl�dnia jako wagi poszczególnych 

odpowiedzi znormalizowane współczynniki wiarygodno�ci/zaufania, zamiast liczno�-
ci podzbiorów odpowiedzi pod uwag� brana jest suma wag S, a ka�dy podzbiór odpo-

wiedzi odpowiadaj�cy kolejnym kwantylom charakteryzuje si� sum� współczynni-

ków równ� S/m (niektóre odpowiedzi mog� by� wtedy przydzielane do kolejnych 

podzbiorów w cz��ci ułamkowej). 

Dla zestawu odpowiedzi ilo�ciowych na poszczególne pytania ankiety system 

wykonywany był test Shapiro-Wilka [17]. Za pomoc� tego testu sprawdzane jest, czy 

odpowiedzi maj� rozkłady zbli�one do rozkładu normalnego. Dane dotycz�ce wzrostu 

wzgl�dnego (np. wzrost wyra�ony w procentach) zostaj� przed wykonaniem oblicze�
zlogarytmowane. Po uporz�dkowaniu odpowiedzi od warto�ci najmniejszej do 

najwi�kszej, obliczenia statystyki V prowadzone s� według wzoru: 

N���� � � ��� 	 
�O�����P�#�L� & P��
Q

���
�
3

�RPS & TU3
�

S��
V (1.12) 

gdzie: 

m:=[n/2] (cz��� całkowita z n/2),

ai(n) – współczynniki korekcyjne (z tablic) dla testu Shapiro-Wilka, 

Xn-i+1 – Xi  - ró�nica pomi�dzy i-tymi skrajnymi odpowiedziami, 

s – �rednia warto�� odpowiedzi. 

Nast�pnie warto�� statystyki V obliczona przy pomocy wzoru (1.11) porównywana 

jest z teoretyczn� warto�ci� rozkładu Shapiro-Wilka, w(p,n), dla wybranego poziomu 

ufno�ci p (przyj�to p=0,05) i liczby stopni swobody n. Przyjmujemy, �e rozkład 

odpowiedzi jest normalny, gdy V(x1,…,xn)>w(p,n). Dla danych wa�onych 

opracowano zmodyfikowany wariant testu normalno�ci oparty o zamian� danych 

wa�onych z wagami ϕi(q) na zbiór danych zawieraj�cy wielokrotno�� tej samej 
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odpowiedzi o krotno�ci ki(q), gdzie ki(q):= ϕi(q)/b(q), a b(q) jest minimaln� warto�ci�
współczynnika wiarygodno�ci respondentów dla pytania q.  

Tabela 1.6. Kody pyta� w zale�no�ci od sposobu analizy. 

Kod pytania Opis Jednostka miary 

P Pytania dotycz�ce prawdopodobie�stwa 

wyst�pienia zdarzenia 

Procent 

P1 Pytania dotycz�ce wzrostu warto�ci 

prognozowanej wielko�ci 

Procent 

P2 Pytania dotycz�ce wzrostu warto�ci w 

odniesieniu do roku bazowego 

Procent 

Q Pytania ilo�ciowe Liczba naturalna lub 

rzeczywista 

R Pytania dotycz�ce skumulowanego 

prawdopodobie�stwa 

Procent 

L Pytania dotycz�ce poziomu technologii Liczba naturalna 

M Pytania dotycz�ce powi�za�  Rok lub pole wyboru 

S Pytania strukturalne Pole wyboru lub tekst 

T Pytania z odpowiedziami tekstowymi tekst 

Informacja o tym, jak� metod� oblicze� nale�y zastosowa� w przypadku analizy 

odpowiedzi na konkretne pytanie ankiety zawarta jest w polu kontrolnym, nazywa-

nym kodem pytania. Kod pytania okre�lany jest przez eksperta panelu głównego – 

administratora ankiety, w momencie definiowania danego pytania. Co do zasady, 

dane dotycz�ce wzgl�dnego wzrostu analizowane s� przy pomocy metod 

geometrycznych. Kod pytania okre�la równie� typ danych, które powinny by�
podawane przez respondentów w odpowiedzi na to pytanie (por. Tabela 1.6).  

1.6.Badanie konsensusu w odpowiedziach ekspertów 

Wi�kszo�� pyta� (ponad 100 spo�ród 166) ankiety delfickiej w projekcie SCETIST 

prezentowana była w nast�puj�cym schemacie: 

Tabela 1.7. Sposób wypełniania pyta� dotycz�cych szans (odds) zaj�cia przyszłego zdarzenia 

Trend, zdarze-

nie lub kieru-

nek rozwoju 

2015 2020  2025 Do 

2030

Uwagi ϕ

opis 

zdarzenia lub 

trendu 

jak dla 

2020 

skumulowane prawdopodobie�stwo 

zaj�cia zdarzenia lub osi�gni�cia okre-

�lonej warto�ci przez parametr trendu

jak dla 

2020 

jak dla 

2020

  

W ostatniej kolumnie Tab. 1.7 znajduje si� wspomniany ju� wcze�niej współczynnik 

pewno�ci odpowiedzi ϕ∈[0,1], wyznaczany na podstawie samooceny ekspertów. 

Współczynniki te, wraz z ocenami kompetencji, słu�yły nast�pnie do wyznaczenia 

współczynników wiarygodno�ci poszczególnych odpowiedzi. Takie podej�cie 
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pozwoliło na analiz� ilo�ciow� odpowiedzi uwzgl�dniaj�c� nie tylko konkretne 

warto�ci podawane przez ekspertów lecz równie� wiarygodno�ci tych danych.  

Ze wzgl�du na mo�liwo�� istnienia alternatywnych �ródeł wiedzy o porównywal-

nej wiarygodno�ci, osi�gni�cie konsensusu (por. np. [1,32,35]) nie było głównym 

celem badania delfickiego w projekcie SCETIST. Obok tradycyjnego konsensusu 

ekspertów poszukiwane były równie� grupy (klastry) odpowiedzi udzielane przez 

respondentów o du�ej ł�cznej wiarygodno�ci, wyznaczanej jako suma ich współczyn-

ników wiarygodno�ci ϕi, lub zawieraj�ce ekspertów, którzy na podstawie do�wiadcze-

nia lub wcze�niejszych odpowiedzi mogli by� uznani za najbardziej wiarygodnych. 

Hipotetyczn�, najbardziej wiarygodn� estymat� warto�ci badanej zmiennej mogła by�
w ten sposób �rednia odpowiedzi z wybranego klastra. 

Tabele z analiz� statystyczn� odpowiedzi na pytania delfickie zawarte w Rozdz. 2 

i 3 niniejszej monografii zawieraj� dwa typy rozst�pów kwantylowych u�ywanych 

jako miary zgodno�ci opinii ekspertów. Rozst�p �wiartkowy (nazywany tak�e rozst�-
pem kwartylowym, ang. interquartile range, IQR), zdefiniowany jest jako ró�nica 

pomi�dzy trzecim i pierwszym kwartylem. Jest to zatem przedział pomi�dzy 25, a 75 

centylem, w którym znajduje si� 50% odpowiedzi,. Wariantem IQR, równie� oblicza-

nym w niniejszym opracowaniu, jest iloraz 3. i 1. kwartyla. Oprócz IQR u�ywamy 

tak�e silniejszej miary zgodno�ci odpowiedzi, okre�lanej jako rozst�p kwintylowy lub 

rozst�p Pareto (ang. Pareto range, IQVR), zdefiniowanej jako ró�nica pomi�dzy 

czwartym i pierwszym kwintylem. Miara ta uwzgl�dnia wi�c rozbie�no�� odpowiedzi 

zawartych pomi�dzy 20., a 80. centylem. Tym samym obliczenie IQVR wymaga 

odrzucenia 20% najwy�szych i najni�szych warto�ci odpowiedzi, st�d termin rozst�p 

Pareto, odnosz�cy si� do znanej zasady Pareto. Zarówno miara rozbie�no�ci IQVR, 

jak i same kwintyle s� równie� obliczane i stosowane w niektórych publikacjach Pro-

jektu, a mianowicie przy analizie trendów odnosz�cych si� do technologii i dziedzin 

badawczych, gdzie przyj�ta mo�e by� silniejsza miara badania konsensusu, oraz 

w obliczeniach dotycz�cych scenariuszy rozwoju tych technologii.  

W celu oceny, czy zgodno�� odpowiedzi została osi�gni�ta, IQR oraz IQVR mog�
by� porównywane do długo�ci przedziału [rq,max - rq,min], 

rq:=�rq,max - rq,min	 (1.13) 

okre�laj�cego rozpi�to�� wszystkich mo�liwych odpowiedzi maj�cych sens, np. 

dopuszczalnych ze wzgl�dów na ograniczenia fizyczne, czy ekonomiczne. Powy�szy 

przedział sensowno�ci był okre�lony przez ekspertów Panelu Głównego na etapie 

projektowania lub analizy kwestionariusza dla ka�dego pytania q oddzielnie.  

Ka�da z powy�szych miar zgodno�ci IQR oraz IQVR po podzieleniu przez rq daje 

w wyniku wska�nik zgodno�ci, który powinien by� porównywany z pewn� warto�ci�
progow� 
. Warto�� ta mo�e by� wspólna dla grupy pyta�. Dla konkretnej warto�ci 

warunek zgodno�ci IQVR/ rq �
 jest oczywi�cie mocniejszy ni� warunek IQR/rq 	
. 
Jak wspomnieli�my wy�ej, w projekcie SCETIST, w szczególno�ci w badaniu 

delfickim, osi�gni�cie zgodno�ci wyra�onej przez powy�sze warunki nie było celem 

ostatecznym. Przeciwnie, zało�ono �e wyłonienie si� dwóch lub wi�cej skupie�
(klastrów) w zbiorze odpowiedzi na pytanie delfickie mo�e wskazywa�, �e eksperci 

u�ywali ró�nych �ródeł informacji dotycz�cych okre�lonego tematu, co pozwala na 

wyodr�bnienie ró�nych  scenariuszy przyszłego rozwoju technologicznego (por. 

Rozdz.4). Wiarygodno�� tych �ródeł informacji mo�e nie by� znana ex-ante, znane 
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jest natomiast oszacowanie ł�cznej sumy wiarygodno�ci odpowiedzi w ka�dym 

z klastrów, co umo�liwia ocen�, która z grup odpowiedzi jest bardziej realistyczna.  

1.7. Podsumowanie – mo�liwo�ci dalszej analizy danych 

pochodz�cych z bada� delfickich 

Odpowiedzi na pytania w ankietach delfickich mog� pozwoli� na identyfikacj�
współczynników modeli socjalno-ekonometrycznych [20], charakterystyk przyszłych 

problemów decyzyjnych wchodz�cych w skład modeli sieci antycypacyjnych [23], 

a tak�e na tworzenie rankingów technologii i trajektorii technologicznych. Badanie 

delfickie mo�e pomóc odkry� lub potwierdzi� zwi�zki przyczynowo-skutkowe 

pomi�dzy zdarzeniami, trendami i zmiennymi.  

Badane i wyznaczane mog� by� równie� wska�niki makroekonomiczne, takie jak 

prognozowana zyskowno�� sektora ICT, która zale�enie tylko od wielko�ci sprzeda-

�y, lecz tak�e od zastosowanych technologii. W szczególno�ci, rozwój informatyki 

molekularnej mo�e mie� wpływ na technologie produkcji procesorów i pami�ci 

molekularnych - zwłaszcza opartych na DNA - po roku 2020, a w konsekwencji na 

konieczno�� ponoszenia nakładów na rozwój takiej produkcji. Podobnie wygl�daj�
wyzwania stoj�ce przed sektorem ICT zwi�zane z wprowadzeniem elementów elek-

tronicznych i innych technologii na bazie grafenu. Ze wzgl�du na brak dot�d danych 

ilo�ciowych o wielko�ci produkcji zarówno elementów opartych na DNA, jak i na 

grafenie, odpowiednie modele rozwoju technologii musz� by� oparte o ekstrapolowa-

ne trendy technologiczne uzyskane podczas badania delfickiego. Tym samym odpo-

wiedzi na pytania ankiety delfickiej stanowi� wa�ny element bazy wiedzy [19,21] 

koniecznej do wyznaczania trendów, scenariuszy i rekomendacji. W skład takiej bazy 

wiedzy wchodzi system heterogenicznych baz danych zawieraj�cych zarówno szeregi 

czasowe dotycz�ce produkcji, cen i parametry technologiczne komponentów elektro-

nicznych, odpowiedzi ilo�ciowe oraz skonwertowane do postaci umo�liwiaj�cej dal-

sze przetwarzanie odpowiedzi jako�ciowe pochodz�ce z ankiet delfickich, a tak�e ba-

zy reguł okre�laj�cych sposoby przetwarzanie tej informacji. Ł�cznie z procedurami 

umo�liwiaj�cymi aktualizacj�, ekstrakcj� (boty internetowe) i wizualizacj� zgroma-

dzonych informacji, baza tworzy system ekspercki zwany systemem wspomagania 

foresightu (FSS, Foresight Support System, [21,33]).  

Narz�dzia FSS umo�liwiaj� fuzj� heterogenicznych danych, generowanie scenariu-

szy elementarnych i – na ich podstawie – scenariuszy deskryptywnych opisuj�cych 

najwa�niejsze warianty rozwoju zaawansowanych technologii społecze�stwa infor-

macyjnego i sektora IT do roku 2025. Do konstrukcji scenariuszy rozwoju sektora IT 

wykorzystane zostały wła�nie odpowiedzi na pytania postawione w ramach analizy 

delfickiej i nast�pnie opracowane metodami charakterystycznymi dla bada� foresigh-

towych. Podsumowanie bada� scenariuszowych wykonanych na podstawie analizy 

delfickiej przedstawione jest w Rozdz. 4. W oparciu o trendy i scenariusze technolo-

giczne przy pomocy metod ekstrapolacyjnych, takich jak ARIMA, VARIMA, czy 

SVARIMA generowane mog� by� równie� wariantowe prognozy makroekono-

miczne, dotycz�ce produkcji i cen technologii i produktów finalnych.  

  



 

Rozdział 2. 

Podstawowe trendy rozwojowe 

społecze�stwa informacyjnego 

Dział 1 badania pt. „Podstawowe trendy Społecze�stwa Informacyjnego” stanowił 

wprowadzenie do dalszej cz��ci ankiety po�wi�conej konkretnym technologiom. 

Respondenci proszeni byli o podanie charakterystyk ilo�ciowych globalnych trendów 

technologicznych i społecznych oraz bariery rozwojowe, potencjalne problemy i wyz-

wania maj�ce wpływ na rozwój systemów wspomagania decyzji (SWD), eksperckich, 

neurokognitywnych i wizyjnych. Znajduj� si� w�ród nich zmienne makroekonomicz-

ne, których prognoza nie była bezpo�rednim celem Projektu, jednak ich analiza była 

konieczna w celu znalezienia zale�no�ci specjalistycznych trendów technologicznych 

od czynników makroekonomicznych i społecznych, oraz od globalnych trendów 

rozwoju technologii informacyjnych. Dział ten zawierał ł�cznie 13 pyta� w rundzie I 

oraz 18 pyta� w rundzie II. W poni�szych tabelach skrót r/r oznacza „rok do roku”. 

Pytanie I.1. Prognoza wzrostu Produktu Globalnego Brutto (2011=100%) 

Tabela 2.1. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.1. 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
60 60 60 60 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 109,273 117,401 125,949 135,077 

�redni wzrost r/r w %: 3,00 1,45 1,42 1,41 

Odchylenie standardowe: 3,3 5,7 8,0 10,7 

Mediana: 106,5 112 121 130 

1. Kwartyl (q1): 102 103 105 105 

3. Kwartyl (q3): 120 140 150 175 
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q3/q1: 1,18 1,36 1,43 1,67 

q3-q1: 18 37 45 70 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna 

wa�ona: 
109,586 117,774 125,823 135,371 

�redni wzrost r/r w %: 3,1 1,45 1,33 1,47 

Odchylenie standardowe: 3,3 5,8 8,1 10,7 

Mediana: 108 117 124 130 

1. Kwartyl (q1): 103 104 105 110 

3. Kwartyl (q3): 120 140 160 180 

q3/q1: 1,17 1,35 1,52 1,64 

q3-q1: 17 36 55 70 

Pytanie I.2. Prognoza wzrostu PKB w Polsce (2011=100%) 

Tabela 2.2. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.2

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
58 58 58 58 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 108,673 116,381 125,232 135,62

�redni wzrost r/r w %: 2,81 1,38 1,48 1,61 

Odchylenie standardowe: 3,0 6,2 8,3 11,4 

Mediana: 106,5 113,5 120 132 

1. Kwartyl (q1): 102 103 104 105 

3. Kwartyl (q3): 115 130 155,5 177,5 

q3/q1: 1,13 1,26 1,5 1,69 

q3-q1: 13 27 51,5 72,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna 

wa�ona: 
108,729 116,983 124,879 136,506 
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�redni wzrost r/r w %: 2,83 1,47 1,31 1,80 

Odchylenie standardowe: 2,9 6,0 8,0 11,0 

Mediana: 107 115 120 134 

1. Kwartyl (q1): 102 103 105 105 

3. Kwartyl (q3): 117 130 154 175 

q3/q1: 1,15 1,26 1,47 1,67 

q3-q1: 15 27 49 70 

Pytanie I.3. Prognoza udziału sektora ICT w PKB (w%) - �wiat 

Tabela 2.3. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.3

Kod pytania: P1 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
56 56 56 56 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia geometryczna: 13,413 17,696 21,217 24,957 

Odchylenie standardowe: 7,095 8,678 9,514 11,291 

Mediana: 11 15 20 22,5 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 25 30 35 

q3/q1: 3 2,5 3 2,33 

q3-q1: 10 15 20 20 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna: 13,823 17,91 21,281 24,431 

Odchylenie standardowe: 7,094 8,732 9,295 10,664 

Mediana: 12 15 20 25 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 20 25 30 35 

q3/q1: 4 2,5 3 2,33 

q3-q1: 15 15 20 20 
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Pytanie I.4. Prognoza udziału sektora ICT w PKB (w%) - Polska 

Tabela 2.4. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.4.

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
54 54 54 54 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: geometryczna 8,295 12,205 15,114 19,091 

Odchylenie standardowe: 4,945 6,937 6,946 7,24 

Mediana: 5 10 15 15 

1. Kwartyl (q1): 4 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 15 20 25 

q3/q1: 2,5 3 2 1,67 

q3-q1: 6 10 10 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna:  8,264 11,787 14,625 18,868 

Odchylenie standardowe: 5,153 6,425 6,713 7,496 

Mediana 5 10 15 15 

1. Kwartyl (q1): 4 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 20 25 

q3/q1: 2,5 4 2 1,67 

q3-q1: 8,264 11,787 14,625 18,868 

Pytanie I.5. Prognoza warto�ci rynku oprogramowania - kraje OECD (w %, 

2011=100%, bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 2.5. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.5.

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
53 52 52 52 
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Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny pozytywny negatywny 

�rednia geometryczna: 122,48 136,942 148,228 161,302

�redni wzrost r/r w %: 6,99 2,26 1,60 1,70 

Odchylenie standardowe: 6,3 8,6 10,5 13,2 

Mediana: 120 135 147,5 157,5 

1. Kwartyl (q1): 110 115 120 125 

3. Kwartyl (q3): 140 160 170 200 

q3/q1: 1,27 1,39 1,42 1,6 

q3-q1: 30 45 50 75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna 

wa�ona: 
124,124 138,083 148,865 162,18 

�redni wzrost r/r w %: 7,47 2,15 1,52 1,73 

Odchylenie standardowe: 6,1 8,0 9,4 11,8 

Mediana: 120 135 150 160 

1. Kwartyl (q1): 110 120 125 135 

3. Kwartyl (q3): 140 160 170 200 

q3/q1: 1,27 1,33 1,36 1,48 

q3-q1: 30 40 45 65 

Pytanie I.6. Prognoza warto�ci rynku oprogramowania w Polsce (w mld PLN, 

bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 2.6. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.6.

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: mld PLN 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
53 53 53 53 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 28,949 34,851 41,005 48,791 

Odchylenie standardowe: 13,918 20,066 21,309 25,59 
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Mediana: 32 36 40 47 

1. Kwartyl (q1): 5,325 7,9 12,5 17,5 

3. Kwartyl (q3): 36,75 45 57,5 62,25 

q3/q1: 6,9 5,7 4,6 3,56 

q3-q1: 31,43 37,1 45 44,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia: 29,511 35,269 40,765 47,334 

Odchylenie standardowe: 13,302 19,161 19,732 23,235

Mediana: 32 35 40 46 

1. Kwartyl (q1): 6 10 20 30 

3. Kwartyl (q3): 37 44 50 60 

q3/q1: 6,17 4,4 2,5 2 

q3-q1: 31 34 30 30 

Pytanie I.7. Prognoza globalnej liczby u�ytkowników Internetu (w mln) 

Tabela 2.7. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.7.

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: mln

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
56 55 55 55 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 2679,29 3182,22 3622,22 4101,22 

Odchylenie standardowe: 408,42 519,27 591,33 720,97

Mediana: 2750 3200 3800 4200 

1. Kwartyl (q1): 2300 2650 3000 3450 

3. Kwartyl (q3): 3000 3900 4200 5000 

q3/q1: 1,3 1,47 1,4 1,45 

q3-q1: 700 1250 1200 1550 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia: 2652,11 3180,91 3629,56 4120,64 
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Odchylenie standardowe: 420,21 505,44 553,25 657,22

Mediana: 2700 3200 3600 4165 

1. Kwartyl (q1): 2300 2700 3000 3500 

3. Kwartyl (q3): 3000 3800 4200 4800 

q3/q1: 1,30 1,41 1,40 1,37 

q3-q1: 700 1100 1200 1300 

Pytanie I.8. Prognoza ilo�ci informacji powszechnie dost�pnej przez 

przegl�darki i wyszukiwarki internetowe - w Exabyte'ach (10
18

B) 

Tabela.2.8. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.8.

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: 1018B 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
52 52 52 52 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 839,8 1616,145 3418,488 5517,119 

Odchylenie standardowe: 932,891 1893,996 4933,125 7763,715 

Mediana: 245 398,5 888,5 2150 

1. Kwartyl (q1): 3,5 7 10 18 

3. Kwartyl (q3): 1800 3000 5000 6000 

q3/q1: 514,29 428,57 500 333,33 

q3-q1: 1796,5 2993 4990 5982 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia: 848,27 1519,676 2922,922 5546,143 

Odchylenie standardowe: 999,616 1869,526 4010,394 7810,139 

Mediana: 130 220 300 500 

1. Kwartyl (q1): 3,5 6 8,5 16 

3. Kwartyl (q3): 2000 3000 5000 6000 

q3/q1: 571,43 500 588,24 375 

q3-q1: 1996,5 2994 4991,5 5984 
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Pytanie I.9. Prognoza rocznej globalnej transmisja danych  

(w Exabyte'ach - 10
18

B) 

Tabela.2.9. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I. 9.

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: 1018B 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
53 53 53 53 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia  2744,651 5425,349 8902,86 15302,698 

Odchylenie standardowe: 4669,531 9955,478 15222,454 27009,556 

Mediana: 800 1200 1500 3000 

1. Kwartyl (q1): 56,25 85 77,5 112,5 

3. Kwartyl (q3): 4000 8375 9875 20000 

q3/q1: 71,11 98,53 127,42 177,78 

q3-q1: 3943,75 8290 9797,5 19887,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia: 3016,74 6296,746 10195,81 17213,007 

Odchylenie standardowe: 4744,521 10248,045 15698,083 27972,336 

Mediana: 966 1200 1500 3000 

1. Kwartyl (q1): 25 38 50 80 

3. Kwartyl (q3): 6600 12000 20000 37000 

q3/q1: 264 315,79 400 462,5 

q3-q1: 6575 11962 19950 36920 

Pytanie I.10. Prognozowany procentowy udział osób maj�cych regularny dost�p 

do Internetu w Polsce (w domu, w szkole lub w pracy) 

Tabela 2.10. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.10.

Kod pytania: P1 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
58 58 57 57 
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Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia  geometryczna 59,896 67,708 75,532 83,298 

Odchylenie standardowe: 11,713 12,374 11,767 10,703

Mediana: 60 70 80 85 

1. Kwartyl (q1): 45 50 60 70 

3. Kwartyl (q3): 72,5 80 85 95 

q3/q1: 1,61 1,6 1,42 1,36 

q3-q1: 27,5 30 25 25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia:geometryczna 59,376 67,872 74,391 82,492 

Odchylenie standardowe: 11,244 11,368 11,909 10,566

Mediana: 60 70 80 85 

1. Kwartyl (q1): 45 55 65 70 

3. Kwartyl (q3): 70 80 85 95 

q3/q1: 1,56 1,45 1,31 1,36 

q3-q1: 25 25 20 25 

Pytanie I.11. Prognoza rocznych globalnych nakładów na nauk� (w mld dolarów 

- bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 2.11. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.11.

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: mld USD 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
53 53 53 53 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia  965,09 1105,48 1234,58 1515,56 

Odchylenie standardowe: 624,00 758,47 771,10 1004,23 

Mediana: 875 930 1033 1500 

1. Kwartyl (q1): 122,5 133,75 156,5 166,25 

3. Kwartyl (q3): 1611,25 1966 2112,5 2425 
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q3/q1: 13,15 14,7 13,5 14,59 

q3-q1: 1488,75 1832,25 1956 2258,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia: 905,43 1062,96 1178,69 1418,06 

Odchylenie standardowe: 637,48 798,96 788,55 974,46

Mediana: 820 930 1000 1300 

1. Kwartyl (q1): 130 145 155 170 

3. Kwartyl (q3): 1700 1988 2200 2500 

q3/q1: 13,08 13,71 14,19 14,71 

q3-q1: 1570 1843 2045 2330 

Pytanie I.12. Prognoza rocznych całkowitych nakładów na nauk� w UE (w %, 

2011=100%) 

Tabela 2.12. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.12. 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
25 25 25 25 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 91,199 97,508 105,207 112,219 

�redni wzrost r/r w %: -3,02 1,35 1,53 1,30 

Odchylenie standardowe: 18,5 21,9 2,4 2,5 

Mediana: 107 111 114 118 

1. Kwartyl (q1): 100 101,125 101,75 102,5 

3. Kwartyl (q3): 115 127,25 135,5 137,5 

q3/q1: 1,15 1,26 1,33 1,34 

q3-q1: 15 26,13 33,75 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna 

wa�ona: 
86,248 90,443 102,553 110,991 
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�redni wzrost r/r w %: -4,81 0,95 2,55 1,59 

Odchylenie standardowe: 18,1 18,5 20,1 21,8 

Mediana: 104 107 114 116 

1. Kwartyl (q1): 100 103 105 109 

3. Kwartyl (q3): 110 115 130 140 

q3/q1: 1,1 1,12 1,24 1,28 

q3-q1: 10 12 25 31 

Pytanie I.13. Prognoza rocznych nakładów na badania naukowe w Polsce 

(w % PKB) 

Tabela 2.13. Analiza odpowiedzi na pytanie nr I.13.

Kod pytania: P1 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
56 56 56 56 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia geometryczna 1,873 2,4 2,898 3,512 

Odchylenie standardowe: 1,94 2,22 2,64 3,133 

Mediana: 1 1,7 2 2,1 

1. Kwartyl (q1): 0,91 1 1,3 1,7 

3. Kwartyl (q3): 2 3 3 5 

q3/q1: 2,2 3 2,31 2,94 

q3-q1: 1,09 2 1,7 3,3 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna: 1,894 2,464 2,985 3,496 

Odchylenie standardowe: 1,914 2,212 2,696 3,136 

Mediana: 1 1,8 2 2,2 

1. Kwartyl (q1): 1 1 1,5 2 

3. Kwartyl (q3): 2 4 4 5 

q3/q1: 2 4 2,67 2,5 

q3-q1: 1 3 2,5 3 
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Trendy wyznaczone na podstawie odpowiedzi na pytania Działu 1 opisywały czyn-

niki zewn�trzne, maj�ce wpływ na rozwój poszczególnych technologii omawianych 

szczegółowo w Dziale 2. Przed przyst�pieniem do analizy tego wpływu odpowiedzi 

ekspertów dotycz�ce głównych zmiennych makroekonomicznych agregowane były 

z publicznie dost�pnymi prognozami, publikowanymi m.in. przez GUS, Eurostat, czy 

MNiSW. W celu wyznaczenia ich wpływu na technologie zwi�zane m.in. z systema-

mi eksperckimi, wspomagania decyzji, kreatywno�ci, czy monitoringu wizyjnego, 

badane były korelacje zmiennych opisuj�cych rozwój tych technologii z czynnikami 

zewn�trznymi – makroekonomicznymi i społecznymi. Badano tak�e zale�no�ci 

kauzalne utworzonych zmiennych przy pomocy metody Batesa-Grangera. Na tej 

podstawie dokonano grupowania zmiennych opisuj�cych poszczególne technologie, 

otrzymuj�c w ten sposób podstawowe scenariusze przedstawione w Rozdziale 4. 

W rundzie II badania przedstawione wy�ej pytania zostały uzupełnione o 5 dodat-

kowych zagadnie�. Ze wzgl�du na mniejsz� w tej rundzie ilo�� odpowiedzi ekspertów 

(N<20), obliczenie wszystkich wska�ników statystyki opisowej zamieszczonych 

w tab. 2.1-2.13 nie było celowe. Natomiast korekty pozostałych wska�ników otrzy-

manych w rundzie I s� niewielkie i zostały ju� uwzgl�dnione w powy�szych tabelach 

2.1-2.13. Wynika to z faktu, �e – zgodnie z zało�eniem przyj�tym dla tego działu 

ankiety – respondenci opierali si� na oficjalnych danych i prognozach, m.in. GUS, 

Eurostatu, czy MNiSW, zatem znajomo�� odpowiedzi innych ekspertów miała tu 

drugorz�dne znaczenie.  

Najwa�niejsze wska�niki statystyczne dla pyta� dodanych w rundzie II 

przedstawione s� w tab. 2.14. Na Rys. 2.1 przedstawili�my przykład wypełnionej 

ankiety rundy II Działu 1 z reprezentatywnymi (zbli�onymi do mediany) danymi. 

Tabela 2.14. Dodatkowe zagadnienia Działu 1 analizowane w rundzie II badania. 

Nr 

pyta-

nia 

Tre�� pytania 
Jedno-

stka 

Warto�� �rednia  Mediana 

Stan w 

roku 

2015 

Stan w 

roku 

2020 

Stan w 

roku 

2025 

Stan w 

roku 

2015 

Stan w 

roku 

2020 

Stan w 

roku 

2025 

I.14 

Globalna ilo�� u�ytkowni-

ków Internetu posiadaj�-
cych dost�p poprzez 

urz�dzenia mobilne  

mln 1525 2125 2850 1350 2000 2850 

I.15 

Ilo�� u�ytkowników Inter-

netu w Polsce posiadaj�-
cych dost�p poprzez 

urz�dzenia mobilne (w mln) 

mln 8,25 12 17 7,5 11,5 16,5 

I.16 

Ilo�� osób posiadaj�cych 

wy�sze wykształcenie 

informatyczne w UE 

(w  % populacji) 

% 1,325 1,6 1,9 1,3 1,5 1,8 

I.17 

Ilo�� osób posiadaj�cych 

wy�sze wykształcenie 

informatyczne w Polsce 

ilo�� 265 322,5 380 275 325 380 

I.18 

Indeks cen podstawowych 

komponentów elektroni-

cznych w % (2011-100%) 

% 91,22 84,93 74,74 90 85 77,5 
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Rys. 2.1. Przykład odpowiedzi na pytania Działu 1 ankiety w II rundzie badania.  



 

Rozdział 3.  

Analiza odpowiedzi na pytania Działu 2:  

Systemy eksperckie, wspomagania decyzji, 

rekomendery oraz wybrane zagadnienia 

systemów neurokognitywnych i wizyjnych

Dział 2 obejmuje 166 pyta� zgrupowanych w 14 tezach, które dotycz� zagadnie�
badanych w ramach zada� 4 i 5 projektu SCETIST. Dział ten stanowił główn� cz���
badania delfickiego przeprowadzonego w ramach tego projektu. Obok analizy statys-

tycznej odpowiedzi, podajemy równie� wybrane za podstawie reprezentatywno�ci lub 

oryginalno�ci wypowiedzi ekspertów, zamieszczone w polu „Uwagi, wyja�nienia, �ró 

dła i uzasadnienia” przypisanym do ka�dego pytania. Niektóre z nich zostały zredago-

wane po wzgl�dem stylistycznym, przy zachowaniu pierwotnego sensu wypowiedzi. 

Teza 1. Nast�pi dalszy rozwój i zwi�kszenie zakresu zastosowa�
systemów wspomagania decyzji (SWD) 

Podczas wst�pnej analizy zagadnie�, które powinny by� poddane ocenie ekspertów 

w badaniu delfickim, postawiono hipotez�, �e dost�p do coraz wi�kszych zasobów 

informacji w Internecie zwi�ksza jednocze�nie potrzeb� wykorzystania tej informacji 

przy podejmowaniu ró�norodnych decyzji, tak�e tych, które wcze�niej podejmowane 

były w oparciu o ustalone od dawna reguły. Celem niniejszej tezy jest uzyskanie 

opinii na temat nowych obszarów zastosowa� SWD oraz powi�zanych z nimi 

funkcjonalno�ci i architektur. 

Pytanie 1.1. Powstan� nowe funkcjonalno�ci i obszary zastosowa� SWD (prosz�
wpisa� najwa�niejsze z nich w rubryce odpowiadaj�cej najbardziej 

prawdopodobnemu okresowi wprowadzenia ich w SWD) 

Pytanie 1.1 nale�ało do tzw. pyta� wolnych, na które respondenci mogli podawa�
dowolne odpowiedzi, wpisuj�c je do odpowiedniej rubryki (2015, 2020, 2025, a tak�e 

„do roku 2030”).  
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Tabela 3.1. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 1.1. 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci  

i zastosowania w roku 

2015 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci  

i zastosowania w roku 

2020 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci  

i zastosowania w roku 

2025 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci 

i zastosowania 

w roku 2030 

1. Zastosowania medy-

czne: diagnostyka cho-

rób rzadkich, wi�ksza 

automatyzacja diagno-

styki medycznej, kon-

sultacje medyczne przez 

Skype, wspomaganie 

dietetyki i codziennej 

suplementacji.  

2. Zastosowania doty-

cz�ce zarz�dzania zaso-

bami ludzkimi: doradzt-

wo personalne w chmu-

rze, wspomaganie wy-

boru pracowników, po-

moc dla bezrobotnych 

w poszukiwaniu pracy. 

3 Finanse i zarz�dzanie 

biznesem: wspomaganie 

inwestycji finansowych, 

analiza notowa� giełdo-

wych, cz��ciowa auto-

matyzacja procesów 

biznesowych. 

4. Wyszukiwanie i prze-

twarzanie informacji, 

analiza danych: systemy 

wyszukiwania informacji 

naukowej, mechanizmy 

zbierania informacji 

potrzebnych do podj�cia 

decyzji, analiza danych 

z ró�nych mediów i wy�-
wietlanie informacji 

w czasie rzeczywistym 

o aktualnym stanie 

otoczenia. 

5.Zastosowania w �yciu 

codziennym: wspoma-

ganie decyzji dotycz�ce 

zakupów, wyboru nie-

ruchomo�ci sprz�tu, itd. 

6. Produkcja i logistyka: 

logistyka w przedsi�-
biorstwie, wspomaganie 

sterowania procesami 

produkcyjnymi. . 

1.Dalszy rozwój 

zastosowa�
medycznych: wi�ksza 

automatyzacja 

diagnostyki medycznej, 

personalne doradztwo 

medyczne, pomoc 

lekarzom podczas 

operacji w czasie 

rzeczywistym, systemy 

opieki nad osobami 

starszymi i chorymi.

2. Zastosowania w biz-

nesie, finansach 

i produkcji: 

optymalizacja procesów 

produkcyjnych, analiza 

rynku, wspieranie 

decyzji zwi�zanych 

z finansami i ERP, 

zarz�dzanie portfelem, 

systemy oceniaj�ce 

zdolno�ci kredytow�, 
systemy inwestycyjne. 

3. Systemu alarmowe: 

wykrywanie zagro�e�
dla zdrowia i �ycia 

pacjenta w czasie 

rzeczywistym, 

wspomaganie 

ostrzegania przed 

kataklizmami 

naturalnymi. 

4.Zarz�dzanie �rodkami 

transportu (systemy 

gromadz�ce dane o 

rozlokowaniu i dost�p-

no�ci pojazdów). 

5 Doradztwo 

personalne, wybór 

kierunku studiów, 

wybór partnera 

�yciowego, itd. 

6. Zarz�dzanie 

zasobami ludzkimi, 

zwłaszcza rekrutacja 

pracowników.

1. Dalszy rozwój 

zastosowa� w medy-

cynie i finansach, 

a tak�e zastosowanie w 

bioin�ynierii, coraz 

bardziej zaawansowana 

diagnostyka medyczna. 

2. Wyszukiwanie 

przetwarzanie 

informacji analiza 

danych: zastosowanie w 

wyszukiwarkach 

internetowych, analiza 

danych z ró�nych 

mediów i wy�wietlanie 

informacji w czasie 

rzeczywistym 

o aktualnym stanie 

otoczenia. 

3 Doradztwo 

personalne: wspieranie 

bezrobotnych w 

poszukiwaniu pracy,  

wybór miejsca 

zamieszkania, wybór 

�cie�ki kształcenia, 

kierunku studiów. 

4.Logistyka i produkcja: 

planowane produkcji i, 

rozkładu pracy w 

projektach, 

optymalizacja procesów 

produkcyjnych. 

5. Zastosowanie w 

działaniach dotycz�cych 

bezpiecze�stwa: 

wspomaganie decyzji w 

armii, planowanie 

działa� taktycznych, 

ochrona przeciw-

terrorystyczna. 

6. Systemy wspomaga-

j�ce projektowanie 

urz�dze�, systemy 

sterowania robotami, 

szczególnie ich zespo-

łami. 

1.  Dalszy roz-

wój zastosowa�
w medycynie 

i finansach, 

jeszcze bardziej 

zaawansowana 

pomoc w lecze-

niu i diagnozie, 

zastosowania 

w zarz�dzaniu 

ryzykiem i ana-

lizie notowa�
giełdowych. 

2.Systemy alar-

mowe i wczes-

nego ostrzega-

nia ró�nego 

rodzaju. 

3. Zastosowanie 

w technolo-

giach kosmicz-

nych, do auto-

matycznych 

obserwacji 

astronomicz-

nych, sterowa-

nia rakietami 

i innymi pojaz-

dami kosmicz-

nymi. 

4. Zastosowania 

w działaniach 

dotycz�cych 

bezpiecze�stwa: 

zwalczanie 

terroryzmu, 

nowe techno-

logie wojenne. 

5. Powszechne 

projektowanie 

urz�dze�, ma-

szyn i budyn-

ków przy 

u�yciu SWD.  

6. Projektowa-

nie form prze-

mysłowych 
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Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci  

i zastosowania w roku 

2015 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci  

i zastosowania w roku 

2020 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci  

i zastosowania w roku 

2025 

Najwa�niejsze 

funkcjonalno�ci 

i zastosowania 

w roku 2030 

7. Systemy alarmowe: 

systemy wczesnego 

ostrzegania ró�nego 

rodzaju.  

8. Zarz�dzanie pojazda-

mi (systemy gromadz�-
ce dane o rozlokowaniu 

i dost�pno�ci pojazdów 

i pozwalaj�ce na rezyg-

nacj� z własnego samo-

chodu, analiza �cie�ek 

GPS, reagowanie na 

nagłe sytuacje, optyma-

lizacja systemów i pro-

cesów transportowych 

7. Zastosowanie do 

rozwi�zywania 

problemów �ycia 

codziennego: wybór 

odpowiedniego towaru i 

usług, konsultacje 

prawne, turystyka. 

8. Zastosowanie w sys-

temach zwi�zanych 

z zapewnieniem 

bezpiecze�stwa: walka 

z terroryzmem, 

wojskowe systemy 

zwi�zane z bezpiecze�-
stwem.  

7.Symulacje zasiedlenia 

innych planet. 

7. Sterowanie 

pojazdami auto-

nomicznymi, 

np. pilotowanie 

samolotów 

pasa�erskich 

i wojskowych. 

Wypełniaj�cy ankiet� w swoich komentarzach najcz��ciej zwracali uwag� na zastoso-

wania w zarz�dzaniu słu�b� zdrowia oraz zastosowania medyczne podaj�c ró�ne 

przykłady takie jak: diagnostyka chorób rzadkich lub wi�ksza automatyzacja diagnos-

tyki (profesjonalna diagnostyka w domu), zastosowanie w dziedzinach takich jak 

dietetyka i suplementacja. Wielu respondentów podawało w odpowiedziach zastoso-

wanie w finansach (wspomaganie inwestycji finansowych, analiza notowa� giełdo-

wych), biznesie (automatyzacja procesów biznesowych), logistyce i produkcji, a tak�e 

w doradztwie personalnym (doradztwo personalne w chmurze, wsparcie bezrobot-

nych w poszukiwaniu pracy, rekrutacja pracowników, itd.). Niektórzy z respondentów 

uwa�ali, �e w tym okresie nie b�dzie przełomowych zmian dotycz�cych obszarów za-

stosowania SWD, ale nast�pi dalszy rozwój istniej�cych ju� zastosowa�. W kolejnych 

okresach respondenci prognozowali dalszy rozwój oraz zwi�kszenie skali zastosowa�
w dziedzinach ju� wymienionych, a tak�e wskazywali zastosowanie mi�dzy innymi 

w doradztwie zawodowym i coachingu (wybór kierunku studiów, partnera 

�yciowego, miejsca zamieszkania), oraz zarz�dzaniu �rodkami transportu (zbieranie 

informacji o nat��eniu ruchu, rozlokowaniu pojazdów i pomoc w wybraniu 

opcjonalnej trasy). Kilku respondentów zwróciło uwag� na mo�liwo�� zastosowa�
w astronomii i technologiach kosmicznych (eksploracja kosmosu, symulacje 

dotycz�ce zasiedlania innych planet) oraz na mo�liwo�� zastosowa� w systemach 

alarmowych wczesnego ostrzegania ró�nego rodzaju. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Semantyczne bazy naukowe w poł�czeniu z systemami wizualizacji umo�liwiaj�
predykcje rozwoju - wizualizacja w ramach projektu Places & Spaces, implementacja 

w roku 2012 bazy semantycznej VIVO w Europie. Niestety w Polsce brak mo�liwo�ci 

finansowych na prowadzenie tego typu bada�. Swoje wnioski opieram cz��ciowo na 

ostatnich informacjach, jakie uzyskałem w ramach projektu DANS realizowanego 

przez Holendersk� Akademi� Nauk, brak podobnych działa� ze strony PAN”. 
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„Wi�kszo�� SWD posiada� b�dzie funkcjonalno�ci, które nie b�d� polegały na 

wskazywaniu u�ytkownikom najlepszych mo�liwo�ci, lecz zmniejsz� liczb� paramet-

rów decyzyjnych, według których odbiorcy b�d� mogli sami decydowa� o wyborze”.  

„Powstan� nowe technologie wspomagania decyzji w zastosowaniach militarnych 

ze wzgl�du na narastaj�c� gro�b� konfliktów zbrojnych na wi�ksz� skal�”. 

„Post�puj�ca bezmy�lno�� ludzka sprawia, �e bez systemów wspomagania decyzji 

mieszka�cy Europy nie b�d� wkrótce potrafili podj�� samodzielnie �adnej wa�nej 

decyzji.” 

Pytanie 1.2. Funkcjonalno�ci wymienione w Pytaniu 1.1 zwi�zane b�d� z nowymi 

technologiami i architekturami informatycznymi stosowanymi w SWD, które 

pojawi� si� w przyszło�ci 

W tabeli poni�ej podane s� najwa�niejsze powi�zania pomi�dzy funkcjonalno�ciami, 

nowymi technologiami i architekturami informatycznymi. W komórkach tabeli 

podane s� �rednie arytmetyczne z horyzontów czasowych podawanych przez 

respondentów jako rok przełomowy dla istotnego powi�zania pomi�dzy nowymi 

technologiami, a obszarami ich zastosowa� lub funkcjonalno�ciami obejmuj�cymi 

grup� zastosowa� w zakresie wspomagania decyzji. 

Tabela 3.2. Przykładowe odpowiedzi na pytanie nr 1.2

Nowe technologie 

i architektury informatyczne

Funkcjonalno�ci i obszary zastosowa�
SWD 

S
y

st
em

y
 

ek
sp

er
ck

ie
 

O
b

li
cz

en
ia

 

w
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h
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u
rz
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A
lg
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i 
ew

o
lu

cy
jn

e 

Diagnostyka chorób rzadkich 2020 --- 2020 

Personalne doradztwo w chmurze 2016 2020 --- 

Zastosowania  

w zarz�dzaniu ryzykiem i analizie notowa�
giełdowych 

2020 --- --- 

Zarz�dzanie �rodkami transportu --- 2015 --- 

Przykładowe komentarze respondentów na temat nowych technologii i architektur 

stosowanych w SWD: 

„Obserwacje najnowszych doniesie� z dziedziny nauki i technologii (m.in. nt. gra-

fenu wraz z jego potencjalnymi zastosowaniami, rozwój informatyki kwantowej) przy 

uwzgl�dnieniu ostatnich trendów sugeruj� nadchodz�cy w najbli�szych latach prze-

łom technologiczny w technice obliczeniowej, który b�dzie mie� du�y wpływ na 

rozwój SWD.” 

„Du�ym wyzwaniem jest budowa komputerów biologicznych, b�d� one miały 

znacznie wi�ksze mo�liwo�ci i b�d� łatwiejsze do implementacji, ni� inne opcje 

rozwoju techniki obliczeniowej. Podstawowym wpływem jaki b�d� miały na SWD 

b�dzie skokowy wzrost pr�dko�ci oblicze� oraz rozmiar powi�za� przechowywanych 
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w strukturach biologicznych. Wykorzystuj�c w wi�kszo�ci naturalne mechanizmy 

mo�na osi�gn�� efekt nieosi�galny przez komputery oparte na krzemie.” 

„Prace nad tranzystorem balistycznym trwaj� intensywnie - tranzystor ten pozwoli 

przyspieszy� obliczenia ok. 1000 razy. Komputery kwantowe i komputery oparte na 

DNA b�d� mogły symulowa� rozmyt� logik�, przez co znajd� zastosowanie 

w procesach symulacyjnych w SWD, m.in. w medycynie.” 

Pytanie 1.3. Z jako�ciowym rozwojem SWD zwi�zany b�dzie dodatkowy wzrost 

liczby u�ytkowników SWD (w % w stosunku do roku 2012) 

Tabela 3.3. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 1.3 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 44 44 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny pozytywny Negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny Negatywny 

�rednia geometryczna: 121,063 144,293 171,769 209,152 

�redni wzrost r/r w %: 6,58 3,57 3,55 4,02 

Odchylenie standardowe: 12 21,1 32,7 60,5 

Mediana: 15 42,5 55 75 

1. Kwartyl (q1): 10 15 25 30 

3. Kwartyl (q3): 35 60 137 300 

q3/q1: 3,5 4 5,48 10 

q3-q1: 25 45 112 270 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia geometryczna 

wa�ona: 
120,258 139,576 157,781 173,498 

�redni wzrost r/r w %: 6,34 3,02 2,48 1,92 

Odchylenie standardowe: 12,9 17,7 24,3 39,7 

Mediana: 15 30 50 50 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 30 

3. Kwartyl (q3): 35 60 80 100 

q3/q1: 7 4 4 3,33 

q3-q1: 30 45 60 70 
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Rysunek 3.1. Ilustracja wyników dla pytania 1.3. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost ilo�ci u�ytkowników SWD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na 

lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Respondenci w komentarzach wskazywali na przyczyny wzrostu ilo�ci u�ytkowni-

ków korzystaj�cych z SWD. Według uczestników ankiety trend ten b�dzie warunko-

wany coraz wy�sz� jako�ci� procesów wspomagania decyzji, zwi�kszeniem zakresu 

zastosowa� SWD, a tak�e brakiem mo�liwo�ci analizowania wzrastaj�cej ilo�ci 

informacji i du�ych strumieni danych („big data”) tradycyjnymi sposobami.  

Przykładowe komentarze ukazuj�ce mo�liwo�ci przyszłego wykorzystania SWD 

przez ró�nych u�ytkowników:  

„Z uwagi na post�p technologiczny b�d� powstawały techniki coraz bardziej 

skutecznego automatycznego uczenia systemów eksperckich na podstawie �ródeł 

wiedzy dost�pnych ju� obecnie i tych, które powstan� w przyszło�ci. Automatyzacja 

znacznie wpłynie na obni�enie kosztów wprowadzenia SWD co zwi�kszy liczb�
u�ytkowników. Oferowanie usług w modelu „software as a service” (SaaS) spowodu-

je wi�ksz� dost�pno�� SWD dla mniejszych przedsi�biorstw. Z kolei znalezienie 

zastosowa� i dostosowanie technologiczne SWD do potrzeb zwykłych ludzi w ich 

codziennym �yciu spowoduje prawdziw� eksplozj� liczby potencjalnych odbiorców”. 

„W roku 2025 SWD zostan� znacznie spopularyzowane i b�d� u�ywane w prawie 

ka�dej dziedzinie �ycia.” 
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Teza 2. Nast�pi rozwój rynku komercyjnego oprogramowania 

systemów wspomagania decyzji 

Za analizowanym w tezie 1 rozwojem jako�ciowym SWD post�powa� b�dzie wzrost 

sprzeda�y oprogramowania oraz usług informatycznych  zwi�zanych z SWD. Kolejna 

seria pyta� dotyczy oszacowania ilo�ciowego wzrostu ró�nych segmentów 

globalnego rynku SWD. 

Pytanie 2.1. Ł�czne przychody producentów oprogramowania i operatorów 

SWD w cenach stałych, zmiana w % w stosunku do 2012 (bez uwzgl�dniania 

inflacji) 

Tabela 3.4. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.1 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
46 46 45 45 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 117,743 136,08 158,802 185,244

�redni wzrost r/r w %: 5,60 2,94 3,14 3,13 

Odchylenie standardowe: 12,7 23,9 32,1 53,7 

Mediana: 12,5 25 45 55 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 20 50 87,5 100 

q3/q1: 4 3,33 4,38 4 

q3-q1: 15 35 67,5 75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów  

�rednia geometryczna: 116,446 130,564 146,509 161,366 

�redni wzrost r/r w %: 5,21 2,32 2,33 1,95 

Odchylenie standardowe: 12,4 17,5 22,3 33,5 

Mediana: 10 20 40 50 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 25 
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3. Kwartyl (q3): 20 40 60 80 

q3/q1: 4 2,67 3 3,2 

q3-q1: 15 25 40 55 

Rysunek 3.2. Ilustracja wyników dla pytania 2.1. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost ł�cznych przychodów producentów oprogramowania i operatorów SWD do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów

Eksperci przewidywali wzrost ł�cznych przychodów producentów oprogramowania 

i operatorów SWD. Wzrost b�dzie spowodowany głównie wi�ksz� liczb� obszarów 

zastosowa� SWD, wzrostem ich popularno�ci, a tak�e zwi�kszaniem si� liczby 

u�ytkowników korzystaj�cych z takich rozwi�za�, czy te� ogólnym wzrostem 

informatyzacji. Niektórzy sugerowali pocz�tkowy szybko wzrost przychodów 

w pocz�tkowych okresach, a w nast�pnych spadek. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

 „Podejrzewam, �e po szybkim wzro�cie nast�pi spowolnienie w przychodach 

producentów oprogramowania i operatorów SWD, by� mo�e ze wzgl�du na nasycenie 

rynku takimi usługami. Uwa�am, �e skoro obecnie takie rozwi�zania nie s� jeszcze 

popularne (np. w medycynie http://www.ahrq.gov/news/newsletters/research-

activities/jun12/0612RA15.html), operatorzy SWD i producenci oprogramowania, 

b�d� musieli poczeka� na zwi�kszenie si� przychodów.” 

„Zakładam kilkuprocentowy (przyj�łem 3%) roczny wzrost przychodów ze 

sprzeda�y SWD. Wobec narastaj�cej lawinowo ilo�ci informacji, bez stosowania 

SWD nie b�dzie mo�liwa ich analiza tradycyjnymi sposobami. Dlatego popyt na 

SWD b�dzie wzrastał.” 
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Pytanie 2.2. Prognoza udziału przychodów operatorów SWD w ł�cznych 

przychodach bran�y w % 

Tabela 3.5. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.2 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 45 45 45 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny Pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny Pozytywny 

�rednia: 9,703 16,27 23,649 29,865 

Odchylenie standardowe: 6,209 10,142 12,297 17,023 

Mediana: 10 15 20 25 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 30 40 48,75 

q3/q1: 5 6 4 3,25 

q3-q1: 12 25 30 33,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów 

�rednia: 10,342 15,671 22,786 25,87 

Odchylenie standardowe: 6,435 9,739 11,62 13,245 

Mediana: 10 15 20 20 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 20 30 40 40 

q3/q1: 6,67 6 4 2,67 

q3-q1: 17 25 30 25 

Przykładowe komentarze respondentów na temat wzrostu przychodów operatorów 

SWD: 

„Uwa�am, �e przychody operatorów SWD utrzymaj� si� na stałym, wysokim 

poziomie. Podejrzewam, �e przychody podziel� si� równo pomi�dzy producentów 

oprogramowania (40%) i operatorów SWD (40%) oraz przewiduj� 20% przychodów 

dla pozostałych udziałowców w rynku.” 

„Ze wzgl�du na nacisk na tworzenie rozwi�za� jak najbardziej uniwersalnych (tzw. 

pudełkowych) dynamicznie rozwijał si� b�dzie rynek usług zwi�zanych z dostosowy-

waniem SWD do potrzeb konkretnych jednostek. Zwi�kszy si� zapotrzebowanie na 

usługi doradcze i szkoleniowe w tym zakresie ze strony osób, które chc�
wykorzystywa� SWD w codziennej pracy i nie mog� sobie pozwoli� na zatrudnienie 
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dedykowanego specjalisty, który b�dzie odpowiadał za SWD w przedsi�biorstwie. 

Dzi�ki powszechnemu wykorzystaniu SWD przedsi�biorcy b�d� mogli podejmowa�
optymalne decyzje, co równie� wpłynie na wzrost ich przychodów.” 

Rysunek 3.3. Ilustracja wyników dla pytania 2.3.  Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost przychodów operatorów SWD w ł�cznych przychodach bran�y do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów

Pytanie 2.3. Prognoza wzrostu �rodków na badania zwi�zane z rozwojem SWD 

na �wiecie w cenach stałych, zmiana w % w stosunku do 2012 (bez uwzgl�d-

niania inflacji) 

Tabela 3.6. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.3 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 44 45 45 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny Pozytywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny Negatywny 

�rednia geometryczna: 118,965 129,877 140,146 153,305 

�redni wzrost r/r w %: 5,96 1,77 1,53 1,81 

Odchylenie standardowe: 26,7 33,6 34,4 45,7 

Mediana: 5 13 25 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 10 
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3. Kwartyl (q3): 18,75 40 65 97,5 

q3/q1: 6,25 8 6,5 9,75 

q3-q1: 15,75 35 55 87,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna 

wa�ona: 
115,464 124,874 133,484 148,064 

�redni wzrost r/r w %: 4,91 1,58 1,34 2,81 

Odchylenie standardowe: 20,0 24,0 24,5 37,4 

Mediana: 5 10 25 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 15 35 45 55 

q3/q1: 5 7 9 5,5 

q3-q1: 12 30 40 45 

Wi�kszo�� respondentów przewidywała znaczny wzrost �rodków na badania 

zwi�zane z SWD na �wiecie, uzasadniaj�c to coraz wi�ksz� liczb� nowych obszarów 

zastosowa� oraz zwi�zanych z tym coraz wi�kszymi zyskami. Inni sugerowali, �e 

liczba �rodków przeznaczona na badania jest teraz na odpowiednim poziomie 

i w zwi�zku z tym nie b�dzie szczególnego wzrostu finansowania bada�. Pozostali 

z respondentów sugerowali pocz�tkowo du�y wzrost finansowania a� do uzyskania 

pewnego poziomu, po którym wydatki na badania utrzymaj� si� na stałym poziomie. 

Rysunek 3.4. Ilustracja wyników dla pytania 2.3. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost �rodków na badania zwi�zane z rozwojem SWD na �wiecie do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów
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Pytanie 2.4. Prognoza przyszłej struktury �wiatowego rynku SWD ze wzgl�du na 

obszary zastosowa�

Pytanie 2.4a. Procentowy udział zastosowa� SWD w biznesie, finansach 

przedsi�biorstw i zarz�dzaniu (SWD jako moduły systemów ERP, z wyj�tkiem e-

commerce) w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.7. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4a 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 17,838 17,639 17,50 16,111 

Odchylenie standardowe: 6,153 6,071 6,135 6,98 

Mediana: 20 20 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 25 20 25 20 

q3/q1: 2,5 2 2,5 2 

q3-q1: 15 10 15 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17,58 17,384 17,718 15,06 

Odchylenie standardowe: 5,699 5,375 6,265 6,358 

Mediana: 20 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 25 20 20 20 

q3/q1: 2,5 2 2 2 

q3-q1: 15 10 10 10 
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Pytanie 2.4b. Procentowy udział zastosowa� SWD w administracji i zarz�dzaniu 

publicznym w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.8. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4b 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,486 7,639 9,583 10,417 

Odchylenie standardowe: 3,239 2,366 3,882 5,937 

Mediana: 5 7,5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 15 

q3/q1: 2 2 2 3 

q3-q1: 5 5 5 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,944 8,119 10,111 11,227 

Odchylenie standardowe: 3,212 2,311 3,798 5,985 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 15 15 

q3/q1: 2 2 3 3 

q3-q1: 5 5 10 10 

Pytanie 2.4c. Procentowy udział zastosowa� SWD w e-commerce w cało�ci rynku 

SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.9. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4c 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 44 44 44 
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Test Shapiro Wilka: nie nie nie Nie 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,189 10,694 10,556 11,222 

Odchylenie standardowe: 3,343 4,704 4,175 5,673 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 15 

q3/q1: 2 3 3 3 

q3-q1: 5 10 10 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,486 11,429 11,056 12,085 

Odchylenie standardowe: 3,225 4,442 4,191 6,124 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 10 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 20 

q3/q1: 2 1,5 3 4 

q3-q1: 5 5 10 15 

Pytanie 2.4d. Procentowy udział zastosowa� SWD w medycynie (z wył�czeniem 

zarzadzania słu�b� zdrowia) w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.10. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4d 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
45 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 14,865 19,167 19,722 21,111 

Odchylenie standardowe: 4,322 5,757 6,86 7,578 

Mediana: 15 20 20 20 

1. Kwartyl (q1): 10 15 15 15 
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3. Kwartyl (q3): 20 25 25 25 

q3/q1: 2 1,67 1,67 1,67 

q3-q1: 10 10 10 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 15,03 19,611 20,316 22,296 

Odchylenie standardowe: 4,24 5,863 6,928 7,969 

Mediana: 15 20 20 20 

1. Kwartyl (q1): 10 15 15 15 

3. Kwartyl (q3): 20 25 30 30 

q3/q1: 2 1,67 2 2 

q3-q1: 10 10 15 15 

Pytanie 2.4e. Procentowy udział zastosowa� SWD w obrotach instrumentami 

finansowymi i zarz�dzaniu ryzykiem w cało�ci rynku SWD w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.11. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4e 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
44 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,083 12,778 14,028 15,139 

Odchylenie standardowe: 4,049 6,131 7,83 8,446 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 10 5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 15 15 20 20 

q3/q1: 1,5 3 4 2 

q3-q1: 5 10 15 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,843 13,67 15,619 16,698 

Odchylenie standardowe: 3,737 6,497 8,025 9,047 
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Mediana: 10 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 20 20 

q3/q1: 2 2 2 2 

q3-q1: 10 10 10 10 

Pytanie 2.4f. Procentowy udział zastosowa� SWD w edukacji i badaniach 

naukowych w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.12. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4f 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
44 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,139 10,083 9,917 9,306 

Odchylenie standardowe: 2,673 3,811 3,413 3,685 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 12 10 10 

q3/q1: 2 2,4 2 2 

q3-q1: 5 7 5 5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,588 10,241 10,136 9,31 

Odchylenie standardowe: 2,469 3,988 3,549 3,577 

Mediana: 5 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 16 15 15 

q3/q1: 2 3,2 3 3 

q3-q1: 5 11 10 10 
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Pytanie 2.4g. Procentowy udział zastosowa� SWD w HR (wybór rodzaju 

zatrudnienia, pracowników, pracodawcy, zarz�dzanie urz�dami i agencjami 

pracy) w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.13.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4g 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
44 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,972 6,889 8,306 7,833 

Odchylenie standardowe: 2,39 3,12 4,297 4,295 

Mediana: 5 5 10 5 

1. Kwartyl (q1): 5 5 4 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 2 2 2,5 2 

q3-q1: 5 5 6 5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,223 7,412 8,997 8,845 

Odchylenie standardowe: 2,432 3,394 4,418 4,834 

Mediana: 5 5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 15 15 

q3/q1: 2 2 3 3 

q3-q1: 5 5 10 10 

Pytanie 2.4h. Procentowy udział zastosowa� SWD w turystyce i rozrywce 

w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.14.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4h 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
44 44 44 44 
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Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,889 6,444 6,694 7,75 

Odchylenie standardowe: 2,444 2,445 2,938 4,245 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 3 5 4 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 3,33 2 2,5 2 

q3-q1: 7 5 6 5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,269 6,674 7,16 8,022 

Odchylenie standardowe: 2,354 2,278 2,774 4,175 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 2 2 2 2 

q3-q1: 5 5 5 5 

Pytanie 2.4i. Procentowy udział zastosowa� SWD w rozwi�zywaniu problemów 

�ycia codziennego w cało�ci rynku SWD w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.15.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 2.4i 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
44 44 44 44 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 4,833 6,111 8,028 10,389 

Odchylenie standardowe: 1,986 2,819 3,619 5,035 

Mediana: 5 5 10 10 
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1. Kwartyl (q1): 2 3 3 5 

3. Kwartyl (q3): 5 10 10 15 

q3/q1: 2,5 3,33 3,33 3 

q3-q1: 3 7 7 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 5,1 6,677 8,356 10,292 

Odchylenie standardowe: 1,853 2,935 3,789 4,555 

Mediana: 5 5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 3 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 5 10 10 15 

q3/q1: 1,67 2 2 3 

q3-q1: 2 5 5 10 

Teza 3.  Nast�pi rozwój systemów wspomagania decyzji w Polsce 

Za analizowanym w tezie 1 rozwojem jako�ciowym SWD post�powa� b�dzie tak�e 

wzrost sprzeda�y oprogramowania oraz usług informatycznych  zwi�zanych z SWD. 

Kolejna seria pyta� dotyczy oszacowania ilo�ciowego wzrostu rynku SWD, który 

mo�e mie� ró�ny przebieg i charakter w ró�nych krajach. Prosimy o oszacowanie 

parametrów rozwoju tego rynku w Polsce. 

Pytanie 3.1. Prosz� poda� spodziewane ł�czne przychody producentów 

oprogramowania i operatorów SWD w cenach stałych, zmiana w % w stosunku 

do roku 2012 w Polsce (bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 3.16.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.1 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
44 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 111,432 121,037 133,929 146,84

�redni wzrost r/r w %: 3,67 1,67 2,04 1,86 
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Odchylenie standardowe: 8,9 12,7 14,6 23,5 

Mediana: 10 20 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 8,75 13,75 15 

3. Kwartyl (q3): 15 30 50 75 

q3/q1: 3 3,43 3,64 5 

q3-q1: 10 21,25 36,25 60 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 111,686 122,327 134,026 144,552 

�redni wzrost r/r w %: 3,75 1,84 1,84 1,52 

Odchylenie standardowe: 8,4 13,9 15,6 23,1 

Mediana: 10 15 25 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 15 

3. Kwartyl (q3): 15 25 45 70 

q3/q1: 3 2,5 3 4,67 

q3-q1: 10 15 30 55 

Rysunek 3.5. Ilustracja wyników dla pytania 3.1. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost ł�cznych przychodów producentów oprogramowania i operatorów SWD w Polsce do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów
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Zdania ekspertów w kwestii procentowego wzrostu udziału ł�cznych przychodów 

producentów oprogramowania i operatorów SWD w Polsce były podzielone. Cz���
uwa�ała, �e sytuacja b�dzie odzwierciedla� sytuacj� na �wiecie, a cz��� sugerowała 

wolniejszy wzrost w porównaniu do tendencji globalnych. Respondenci, podobnie jak 

w przypadku produkcji �wiatowej, przewidywali, �e przyczyn� wzrostu przychodów 

b�dzie rozwój popularno�ci SWD oraz zwi�kszaj�ca si� liczba ich zastosowa�.  
Przykładowe komentarze: 

„Pomimo, �e udział polskich producentów SWD w globalnym rynku obecnie nie 

jest wysoki - s�dz�, �e rozwój tego rynku w Polsce b�dzie tak samo dynamiczny jak 

w innych krajach.” 

„Wydaje mi si�, �e przychody producentów oprogramowania i operatorów SWD 

w Polsce b�d� wzrasta� wolniej ni� w uj�ciu globalnym, ze wzgl�du na mniejsze 

zainteresowanie takimi usługami w naszym kraju. Sam wzrost przychodów wynika�
b�dzie z rozpowszechnienia SWD ze wzgl�du na ich dokładno�� i efektywno��.” 

Pytanie 3.2. Prognoza udziału przychodów operatorów SWD w ł�cznych 

przychodach bran�y w % w Polsce 

Tabela 3.17. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.2 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny Pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny Pozytywny 

�rednia: 10,029 12,914 20,429 24,714 

Odchylenie standardowe: 7,908 8,741 13,084 15,864 

Mediana: 10 10 20 20 

1. Kwartyl (q1): 3 4,75 5 10 

3. Kwartyl (q3): 15 20 35 35 

q3/q1: 5 4,21 7 3,5 

q3-q1: 12 15,25 30 25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,323 14,392 21,947 24,872 

Odchylenie standardowe: 8,222 8,694 13,005 14,357 

Mediana: 10 10 20 20 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 10 
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3. Kwartyl (q3): 15 20 35 35 

q3/q1: 5 4 3,5 3,5 

q3-q1: 12 15 25 25 

Rysunek 3.6. Ilustracja wyników dla pytania 3.2. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost udziału przychodów operatorów SWD w ł�cznych przychodach bran�y w Polsce do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów

Podobnie jak w pytaniu poprzednim zdanie ekspertów w kwestii procentowego 

wzrostu udziału ł�cznych przychodów producentów oprogramowania i operatorów 

SWD w przychodach bran�y w Polsce było podzielone. Cz��� uwa�ała, �e sytuacja 

b�dzie odzwierciedla� sytuacj� na �wiecie, a cz��� zakładała wolniejszy wzrost 

w porównaniu z innymi krajami. Respondenci uzasadniali swoje prognozy 

w analogiczny sposób jak w pytaniu 2.2. 

Przykładowy komentarz: 

„Polska nie b�dzie odbiega� pod tym wzgl�dem znacz�co od innych krajów.” 

Pytanie 3.3. Prognoza wzrostu �rodków na badania zwi�zane z rozwojem SWD 

w Polsce w cenach stałych, zmiana w % w stosunku do 2012 (bez uwzgl�dniania 

inflacji) 

Tabela 3.18.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.3 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 
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Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 107,603 112 118,572 128,345 

�redni wzrost r/r w %: 2,47 0,80 1,15 1,60 

Odchylenie standardowe: 6,2 7,9 9,6 16,9 

Mediana: 5 10 20 25 

1. Kwartyl (q1): 1 3 5 5 

3. Kwartyl (q3): 12,75 20 30 50 

q3/q1: 12,75 6,67 6 10 

q3-q1: 11,75 17 25 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 108,738 113,035 118,111 126,088 

�redni wzrost r/r w %: 2,83 0,78 0,88 1,32 

Odchylenie standardowe: 6,5 8,3 9,2 15,9 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 1 3 4 5 

3. Kwartyl (q3): 15 20 30 40 

q3/q1: 15 6,67 7,5 8 

q3-q1: 14 17 26 35 

Rysunek 3.7. Ilustracja wyników dla pytania 3.3. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost �rodków na badania zwi�zane z rozwojem SWD w Polsce w do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Znaczna cz��� ekspertów uwa�ała, �e finansowanie bada� zwi�zanych z rozwojem 

SWD b�dzie rosło, jednak wzrost nie b�dzie tak du�y, jak w innych krajach. 

Przykładowe komentarze: 

„Uwa�am, �e tak jak w uj�ciu globalnym, po szybkim wzro�cie nakładów 

finansowych na badania nast�pi stagnacja. Jednak przeznaczone �rodki na 

finansowanie bada� w Polsce w tym zakresie b�d� mniejsze ni� w pozostałych 

krajach. Bez rozpowszechnienia i poznania roli, jak� mo�e spełnia� SWD, rozwój 

takich systemów nie b�dzie w Polsce wystarczaj�co dofinansowany.” 

„Z uwagi na ogólnie niski poziom finansowania bada� i niski nacisk na rozwój 

nowych rozwi�za� i innowacyjno�� s�dz�, �e wzrost nakładów na badania b�dzie 

w Polsce ni�szy ni� w innych krajach.” 

Pytanie 3.4. Prognoza podziału rynku SWD w Polsce ze wzgl�du na obszary 

zastosowa�

Podobnie jak pytanie 2.4, pytanie 3.4 dotyczyło struktury rynku SWD w dziesi�ciu 

predefiniowanych kategoriach, identycznych jak w pytaniu 2.4, w odniesieniu do 

Polski.  

Pytanie 3.4a. Procentowy udział zastosowa� SWD w Polsce w biznesie, finansach 

przedsi�biorstw i zarz�dzaniu (SWD jako moduły systemów ERP, z wyj�tkiem e-

commerce) w cało�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.19. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4a

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 42 42 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 18 18,143 18,235 16,912 

Odchylenie standardowe: 6,69 7,442 6,408 6,861 

Mediana: 20 20 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 25 25 25 20 

q3/q1: 2,5 2,5 2,5 2 

q3-q1: 15 15 15 10 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 16,409 17,284 16,799 15,476 

Odchylenie standardowe: 6,173 6,91 5,527 5,301 

Mediana: 20 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 20 20 

q3/q1: 2 2 2 2 

q3-q1: 10 10 10 10 

Pytanie 3.4b. Procentowy udział zastosowa� SWD w administracji i zarz�dzaniu 

publicznym w cało�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.20. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4b

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,057 8,2 9,514 9,4 

Odchylenie standardowe: 2,911 2,942 4,051 4,367 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 15 11,25 

q3/q1: 2 2 3 2,25 

q3-q1: 5 5 10 6,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,436 8,181 9,544 9,723 

Odchylenie standardowe: 2,65 2,759 4,12 4,403 

Mediana: 5 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 
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3. Kwartyl (q3): 10 10 15 15 

q3/q1: 2 2 3 3 

q3-q1: 5 5 10 10 

Pytanie 3.4c. Procentowy udział zastosowa� SWD w e-commerce w cało�ci rynku 

SWD w Polsce w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.21. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4c 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 42 43 42 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,429 10 10,943 10,353 

Odchylenie standardowe: 3,588 4,249 5,519 4,656 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 15 

q3/q1: 2 3 3 3 

q3-q1: 5 10 10 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,651 10,804 11,042 10,924 

Odchylenie standardowe: 3,132 3,959 5,44 4,715 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 15 

q3/q1: 2 3 3 3 

q3-q1: 5 10 10 10 
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Pytanie 3.4d. Procentowy udział zastosowa� SWD w medycynie (z wył�czeniem 

zarzadzania słu�b� zdrowia) w cało�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.22. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4d 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
42 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,794 15,286 16,286 17,429 

Odchylenie standardowe: 4,45 6,297 6,68 6,066 

Mediana: 12,5 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 20 25 

q3/q1: 4 2 2 2,5 

q3-q1: 15 10 10 15 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,891 14,842 15,736 17,141 

Odchylenie standardowe: 4,52 6,614 7,162 6,014 

Mediana: 10 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 15 20 20 25 

q3/q1: 3 4 2 2,5 

q3-q1: 10 15 10 15 

Pytanie 3.4e. Procentowy udział zastosowa� SWD w obrotach instrumentami 

finansowymi i zarz�dzaniem ryzykiem w cało�ci rynku SWD w Polsce w po-

szczególnych okresach prognostycznych 
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Tabela 3.23. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4e

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 13,143 12,286 13,429 13,429 

Odchylenie standardowe: 4,725 5,047 4,904 5,888 

Mediana: 15 10 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 8,75 5 5 

3. Kwartyl (q3): 20 15 20 20 

q3/q1: 2 1,71 4 4 

q3-q1: 10 6,25 15 15 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 13,576 12,894 13,438 14,416 

Odchylenie standardowe: 5,309 5,592 4,937 5,813 

Mediana: 15 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 20 20 

q3/q1: 2 4 2 2 

q3-q1: 10 15 10 10 

Pytanie 3.4f. Procentowy udział zastosowa� SWD w edukacji i badaniach 

naukowych w cało�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.24. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4f 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 



Rezultaty bada� delfickich 69 

�rednia: 7,886 8,486 7,771 7,2 

Odchylenie standardowe: 4,362 4,484 3,121 3,382 

Mediana: 8 7 8 5 

1. Kwartyl (q1): 4,75 4 4,75 5 

3. Kwartyl (q3): 10 12 10 10 

q3/q1: 2,11 3 2,11 2 

q3-q1: 5,25 8 5,25 5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,759 8,663 8,213 7,723 

Odchylenie standardowe: 4,751 4,451 3,215 3,631 

Mediana: 5 10 10 5 

1. Kwartyl (q1): 4 4 4 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 10 10 

q3/q1: 2,5 3,75 2,5 2 

q3-q1: 6 11 6 5 

Pytanie 3.4g. Procentowy udział zastosowa� SWD w Polsce w HR (wybór rodza-

ju zatrudnienia, pracowników, pracodawcy, zarz�dzanie urz�dami i agencjami 

pracy) w cało�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych okresach prognozy 

Tabela 3.25. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4 g 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

�rednia: 6,771 6,914 8,086 8,514 

Odchylenie standardowe: 3,337 3,122 3,662 3,81 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 3 4 4 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 3,33 2,5 2,5 2 

q3-q1: 7 6 6 5 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,726 7,265 7,851 9,032 

Odchylenie standardowe: 3,278 3,245 3,182 3,987 

Mediana: 5 5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 4 4 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 15 

q3/q1: 2,5 2,5 2 3 

q3-q1: 6 6 5 10 

Pytanie 3.4h. Procentowy udział zastosowa� SWD w turystyce i rozrywce w cało-

�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.26 Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4h 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
43 43 43 43 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,514 5,371 6,143 6,629 

Odchylenie standardowe: 2,691 2,599 3,505 3,956 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 3 2,75 3 3 

3. Kwartyl (q3): 6,25 10 10 10 

q3/q1: 2,08 3,64 3,33 3,33 

q3-q1: 3,25 7,25 7 7 

�rednia: 5,142 5,215 6,604 6,922 

Odchylenie standardowe: 2,045 2,541 3,763 4,011 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 3 3 3 4 

3. Kwartyl (q3): 5 10 10 10 

q3/q1: 1,67 3,33 3,33 2,5 

q3-q1: 2 7 7 6 
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Pytanie 3.4i. Procentowy udział zastosowa� SWD w rozwi�zywaniu problemów 

�ycia codziennego w cało�ci rynku SWD w Polsce w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.27  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 3.4i 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
42 42 42 42 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 4,441 5,853 7,588 8,176 

Odchylenie standardowe: 2,591 2,762 3,478 4,574 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 1 3 4 4 

3. Kwartyl (q3): 5 10 10 12,5 

q3/q1: 5 3,33 2,5 3,13 

q3-q1: 4 7 6 8,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 4,363 6,276 8,162 8,351 

Odchylenie standardowe: 2,365 2,827 3,436 4,544 

Mediana: 5 5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 1 4 5 4 

3. Kwartyl (q3): 5 10 10 15 

q3/q1: 5 2,5 2 3,75 

q3-q1: 4 6 5 11 

Teza 4. Do roku 2025 powstan� nowe metody sztucznej inteligencji 

stosowane w SWD 

Oprócz powstania nowych funkcjonalno�ci i architektur oraz rozszerzenia zakresu 

zastosowa�, na efektywno�� funkcjonowania SWD wpływa� b�d� nowe metody i al-

gorytmy analizy i prezentacji danych. Mo�na zało�y�, �e najszybszy post�p w tym 

zakresie nast�pi tam, gdzie dotychczas stosowane metody okazały si� zawodne lub 

nieadekwatne. Poni�ej prosimy o podanie najbardziej perspektywicznych kierunków 

badawczych zwi�zanych z SWD. 
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Pytanie 4.1. W SWD znajd� zastosowanie istniej�ce, lecz niestosowane do tej 

pory na szersz� skal� metody sztucznej inteligencji. W kolumnie odpowiadaj�cej 

najbardziej prawdopodobnemu terminowi ich powszechnego zastosowania 

w SWD prosz� wpisa� nazwy metod i ich przewidywany udział 

w implementacjach SWD (jako procent implementacji, w których zastosowano 

dan� metod�, w odniesieniu do wszystkich implementacji SWD) 

Wybór reprezentatywnych i najbardziej istotnych odpowiedzi na to pytanie podany 

jest w tabeli 3.28. 

Tabela 3.28. Reprezentatywne (najcz��ciej si� powtarzaj�ce) odpowiedzi na pytanie 4.1. 

Warto�ci procentowe udziału implementacji danej metody w SWD s� �rednimi 

z odpowiedzi wskazuj�cych na dan� metod� w okre�lonym horyzoncie czasowym 

Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Logika rozmyta -30% 

Fuzzy linear temporal 
logic -5% 

Ontologie - 80% 

Data mining - 75% 
Sieci bayesowskie -50% 

Statystyczne systemy 

ucz�ce -40% 
Sieci Petriego - 80% 

Pomoc kontekstowa - 

50% 
Programowanie 

dynamiczne-10% 

Algorytmy wyszuki-
wania i sortowania -50% 

Systemy agentowe -10% 

SVM (metoda wektorów 
no�nych) - 20% 

Sztuczne sieci 

neuronowe - 20% 
Specjacja w algorytmach 

genetycznych - 3% 

Automatyczne 
przetwarzanie j�zyka 

naturalnego -10% 

Autonomiczne 
wyszukiwanie informacji 

- 33% 

Obliczenia ewolucyjne -

55% 
Wnioskowanie 

dynamiczne -50% 

Algorytmy genetyczne -
60% 

Arithmetic fuzzy logic -

10% 
Fuzzy linear temporal 
logic -15% 

Impulsowe sieci 
neuronowe -30% 

Sieci bayesowskie -55% 

Kognitywistyka -15% 
Metoda wektorów 

no�nych (SVM) -15% 

Algorytmy heurystyczne 
-20% 

Logika rozmyta -40% 

Teoria zbiorów przybli-
�onych (rough sets)-20% 

Specjacja w algorytmach 

genetycznych -5% 
Crowdsourcing -5% 

Automatyczne 

przetwarzanie j�zyka 
naturalnego -15% 

Optymalizacja metod�
roju cz�stek (particle 
swarm optimization) -

10% 

Hybryda ukrytych 
modeli Markowa i sieci 

neuronowych do 

rozpoznawania 
mowy/mówców -5% 

Autonomiczne wyszuki-
wanie informacji -50% 

Pokonywanie barier 

kognitywnych -40% 

Arithmetic fuzzy logic - 

15%  
Fuzzy linear temporal 
logic -25% 

Analiza klastrów 
rozproszonych -50% 

Logika rozmyta -100% 

Sztuczne sieci 
neuronowe -30% 

Uczenie maszynowe -

45% 
Algorytmy neurokog-

nitywne w zakresie 

systemu percepcji -5%  
Metoda wektorów 

no�nych (SVM) -20% 

Obliczenia kwantowe -
5% 

Algorytmy heurystyczne 

-25% 
Algorytmy genetyczne 

i ewolucyjne -20% 

Teoria zbiorów 
przybli�onych (rough 

sets) -35% 

Sieci bayesowskie -55% 
Hybryda ukrytych 

modeli Markowa i sieci 

neuronowych do 
rozpoznawania 

mowy/mówców -10% 

Autonomiczne 
wyszukiwanie informacji 

- 75% 

Pokonywanie barier 
kognitywnych - 35%  

Rozpoznawanie 
wzorców –40% 

Probabilistic temporal 
logic -10%  
Fuzzy linear temporal 
logic -25% 

Arithmetic fuzzy logic - 
15% 

Hidden Markov Model
(HMM) -100% 
Sztuczna twórczo��-50% 

Całkowicie autonomii-

czna sztuczna 
inteligencja - 40% 

Wnioskowanie 

dynamiczne -20% 
Obliczenia kwantowe - 

45% 

Hybryda ukrytych 
modeli Markowa i sieci 

neuronowej do 

rozpoznawania 
mowy/mówców -15% 

Algorytmy heurystyczne 

-15% 
Algorytmy genetyczne i 

ewolucyjne -25% 

Algorytmy neurokogni-
tywne w zakresie podej-

mowania autonomicz-

nych decyzji – 5% 
Teoria zbiorów 

przybli�onych (rough 

sets) -35% 
Autonomiczne wyszuki-

wanie informacji - 90% 

Pokonywanie barier 
kognitywnych - 30%  

Rozpoznawanie 
wzorców  -30%  

Wnioskowanie logiczne 

(przetwarzanie reguł) -
20% 
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Eksperci wymieniaj�c metody sztucznej inteligencji powoływali si� na fachow�
literatur� oraz artykuły naukowe dotycz�ce rozwoju sztucznej inteligencji dost�pne 

pod nast�puj�cymi linkami http://dx.doi.org/10.1109/ICINFA.2010.5512413 oraz 

http://dx.doi.org/10.1109/FSKD.2007.458. Niektóre z wymienianych metod, takie jak 

“surmounting constraints”, dotycz� okre�lonych zastosowa�, np. w grach komputero-

wych (https://wiki.bath.ac.uk/display/BISAI/Research+Game+Intelligence). Inne, np. 

„recognizing patterns”, „making logical inferences”, automatyczne wyszukiwanie 

informacji, s� bardziej uniwersalne. 

Wybrane komentarze respondentów:  

„Jedn� z bardzo ciekawych metod sztucznej inteligencji jest hybrydowy model 

ukrytych modeli Markowa i sieci neuronowych. Jest on u�ywany np. do rozpoznawa-

nia mowy. Rozwi�zanie to mo�e by� zastosowane w identyfikacji i weryfikacji 

u�ytkowników SWD, co z kolei znajdzie zastosowanie w szeroko poj�tej 

administracji (wg http://ftp.icsi.berkeley.edu/ftp/pub/speech/papers/icassp99-

boost.pdf  zabezpieczanie dost�pu, automatyczna transkrypcja). Uwa�am, �e systemy 

z takimi funkcjonalno�ciami pojawi� si� na szersz� skal� nie wcze�niej ni� w roku 

2020 i b�d� stanowi� niski, ale rosn�cy segment implementacji SWD.” 

„Technologie, i działy informatyki, takie jak Data Mining, Big Data, automatyczne 

przetwarzanie j�zyka naturalnego, a tak�e innowacje organizacyjno-technologiczne 

takie jak crowdsourcing zyskuj� obecnie coraz wi�ksz� popularno�� i staj� si� coraz 

łatwiejsze i ta�sze w u�yciu w innych dziedzinach informatyki, dlatego przewiduj�
znacz�cy wzrost ich wykorzystania równie� w przypadku SWD.” 

Teza 5. Powstan� nowe modele i metody teoretyczne, które b�d�
stosowane w projektowaniu SWD 

Wprowadzenie teoretyczne do Tezy 5 pokrywało si� z wprowadzeniem do pozosta-

łych tez Działu 2 dotycz�cych Systemów Wspomagania Decyzji. 

Pytanie 5.1 Prosz� poda�, czego najprawdopodobniej b�d� dotyczy� nowe 

modele i metody teoretyczne stosowane w projektowaniu SWD, na bazie jakich 

istniej�cych metod powstan� i z jakich metod matematycznych b�d� korzysta�, 
jaki jest najbardziej prawdopodobny rok ich powstania i zastosowania w SWD 

Tabela 3.29. Przykładowe odpowiedzi na pytanie 5.1 

Nazwa 

modelu 

Opis metody lub 

modelu 

Rok 

pows-
tania 

Zwi�zek 
z istniej�cymi 

modelami 

i metodami 

Rok 
zastos-

owania 

w SWD

Zwi�zek 
z funkcjonal-

no�ciami 

SWD 

Znaczenie 

modelu dla 
technologii 

informatycz-

nych stosowa-
nych w SWD 

Logika 

probabili-

styczna 

Logika która b�dzie 

posiadała okre�lone 
prawdopodobie�s-

two danego warto�-
ciowania przy 

danym układzie 

operatorów 

2015 Fuzzy logic 2020 

Medycyna, 
zarz�dzanie, 

systemy 

wspomagani
a wojska 

Bardzo du�e 
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Nazwa 

modelu 

Opis metody lub 

modelu 

Rok 

pows-
tania 

Zwi�zek 
z istniej�cymi 

modelami 

i metodami 

Rok 
zastos-

owania 

w SWD

Zwi�zek 
z funkcjonal-

no�ciami 

SWD 

Znaczenie 

modelu dla 
technologii 

informatycz-

nych stosowa-
nych w SWD 

Model 
symulacji 

na bazie 

sztucznej 
inteligencji 

Model oparty na 

symulowaniu 
warunków 

rzeczywistych 

2015 

Model na bazie 

modelu 

symulacyjnego 

2020 

Diagnozowa
nie chorób, 

analiza noto-

wa� giełdo-
wych 

Model mo�e 

mie� du�e zna-
czenie dla tech-

nologii informa-

tycznych z za-
kresu sztucznej 

inteligencji 

Analiza 

ekspercka 

Model 
zaawansowanej 

analizy wyników 

eksperckich 

2015 
Systemy 

eksperckie 
2020 

Diagnozo-

wanie cho-

rób, analiza 
notowa�

giełdowych, 

udzie-lanie 
porad 

prawnych 

Rozbudowa 
technologii 

informatycz-

nych odpowie-
dzialnych za 

gromadzenie 

i analizowanie 
zebranych 

danych 

eksperckich 

Intuicyjna 
baza 

danych 

Baza danych zbie-

raj�ca potrzebne 

informacje z danej 
dziedziny na po-

dstawie materiałów 

z Internetu, kon-
frontuj�ca ich po-

prawno�� i posiada-

j�ca mo�liwo��
auto-doskonalenia 

2020 Ontologie 2030 

Odpowiedni
o 

zorganizowa

ne i 
sprawdzone 

bazy danych 

s� niezb�dne 
do 

poprawnego 

działania 
systemów 

SWD 

Du�a i nie za-
wieraj�ca bł�-
dów baza da-

nych stanowi 
kluczowy punkt 

podczas podej-

mowania decy-
zji, nie mo�na 

opiera� si� na 

materiałach 
fałszywych, nie-

sprawdzonych 

Rozsze-

rzona rze-
czywisto��

Mo�liwo�� wy�-
wietlania info-

rmacji zebranych i 

przetworzonych 
przez SWD w for-

mie rozszerzonej 

rzeczywisto�ci 
(nakładanie obrazu 

na istniej�cy obraz 

z kamery) 

2015 

Sztuczna 

rzeczywisto��
(virtual reality) 

2020 

Łatwo��
i przejrzy-

sto�� odczy-

tu danych 
wyj�ciowych 

pomaga 

w popraw-
nym zinter-

pretowaniu 

wyników 

Du�e, 
prezentowanie 

informacji w 

czytelny i jasny 
dla sposób 

zwi�ksza 

warto�� systemu

Model 

probabili-

styczny 

Metody bazuj�ce 

na grafach pro-

babilistycznych 

2003 

Ta metoda opiera�
si� b�dzie 

o ontologie 

2015 

Rozpoznawa

nie 

wzorców. 

Skuteczne 

wdro�enie umo-

�liwi znaczne 
zwi�kszenie 

znaczenia SWD 

w bran�y IT. 

Generator 
efektów 

otoczenia 

dla 
pojazdów 

Model pozwalaj�cy 

na odwzorowanie 
wpływu wszystkich 

warunków zewn�-
trznych oraz zda-
rze� na drodze na 

wirtualny pojazd 

2020 NASA Windtunnel 2020 

Samochód 
mógłby pod-

j�� decyzj�
za kierowc�, 

gdyby ten 

stracił pa-

nowanie nad 
samochodem

Mo�liwo��
rozszerzenia 

modelu na inne 

�rodki 
lokomocji 
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Nazwa 

modelu 

Opis metody lub 

modelu 

Rok 

pows-
tania 

Zwi�zek 
z istniej�cymi 

modelami 

i metodami 

Rok 
zastos-

owania 

w SWD

Zwi�zek 
z funkcjonal-

no�ciami 

SWD 

Znaczenie 

modelu dla 
technologii 

informatycz-

nych stosowa-
nych w SWD 

Wirtualny 

pomocnik 

lekarza 

Model pozwalaj�cy 

przeprowadzi� ope-
racje na wirtualnym 

pacjencie pozwolił-

by na unikni�cie 
bł�dów w �wiecie 

realnym 

2025 Oculus Rift 2030 

Ostrzeganie 

przed 

bł�dami 
w przeprowa

dzaniu 

leczenia 

Mógłby by�
stosowany do 

tworzenia apli-

kacji pomagaj�-
cych chirurgom 

Grupowe 

systemy 

wspomagan
ia decyzji 

Komputerowe 
SWD, które wspo-

magaj� decyzje 

grupowe, znajd�
najszersze zastoso-

wanie bior�c pod 

uwag� wzrastaj�ce 
potrzeby grup 

decydentów 

1990 

Metody 

podejmowania 
decyzji 

w strukturyzowanej 

grupie eksperckiej 

2000 - 

Ł�czy techniki 

komunikacyjne, 

komputerowe, 
SWD, sztuczn�
inteligencj� oraz 

techniki 
wnioskowania 

Real EEG 
Metoda analizy 

sygnału EEG 
stosowana 

bezpo�rednio w 

SWD 

2020 

Zastosowanie tej 
metody za-le�y od 

rozbudowy mobil-

nej infrastruktury 
lokalnej, aby mo-

�na j� stosowa� na-

wet na terenach 
słabo rozwini�tych 

i zaludnionych 

(technologie moni-
toringu z niskiego 

pułapu) 

2025 

Interakcja 

personalna - 
pełna ochro-

na info-

rmacyjna 

Bezpo�redni 

marketing 

spersonalizo-
wany 

Algorytmy 

kwantowe 

S� to algorytmy 
prze-znaczone do 

działania na kom-
puterach kwanto-

wych, które roz-

wi�zuj� problemy 
nierozwi�zywalne 

lub rozwi�zywalne 

w bardzo długim 
czasie poprzez al.-

gorytmy klasyczne 

1992 

Np. algorytm do 

szybkiego przeszu-
kiwania baz danych 

(algorytm Gro-era) 

mo�e okaza� si�
nie-zwykle 

pomocny w proce-

sach decyzyjnych 
w SWD 

2025 

Przeszukiwa

nie baz 
danych 

w procesie 

podejmowa-
nia decyzji 

Przyspieszenie 

wyszukiwania 

danych, co 
wpłynie na 

przyspieszenie 

całego procesu 
podejmowania 

decyzji 

Zaawansow

ane modele 
mózgu 

Nast�pi rozwój 

metod 

odwzorowuj�cych 
działanie mózgu, w 

znacznie bardziej 

naturalny sposób 
ni� robiły to sieci 

neuronowe 

2025 

Rozwini�cie sieci 

neuronowych, 
metod soft compu-

tingu, metod 

opartych na 
probabilistyce, 

nauce, przet-

warzaniu du�ej 
ilo�ci danych 

2030 

Umo�liwi�
lepsze podej-
mowanie de-

cyzji, mo�e 

by� wprowa-
dzony pe-

wien rodzaj 

"intuicji" ba-
zuj�cy na 

prze-tworzo-

nym zbiorze 
danych 

Mog� zast�pi�
obecne modele 
bazuj�ce na sie-

ciach neurono-

wych i Bayesa 
itp. Zapewni�
rozumowanie 

i wyci�ganie 
wniosków bar-

dziej zbli�one 

do rozumowa-
nia człowieka 
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Nazwa 

modelu 

Opis metody lub 

modelu 

Rok 

pows-
tania 

Zwi�zek 
z istniej�cymi 

modelami 

i metodami 

Rok 
zastos-

owania 

w SWD

Zwi�zek 
z funkcjonal-

no�ciami 

SWD 

Znaczenie 

modelu dla 
technologii 

informatycz-

nych stosowa-
nych w SWD 

ADM - 

Advanced 
Data 

Mining 

Zaawansowana 
eksploracja danych 

pozwalaj�ca na 

zdobywanie warto-
�ciowych informa-

cji z pozornie 

nieprzydatnych 
zbiorów 

2020 

Bazowanie na data 

mining, sieciach 

neuronowych, 
logice rozmytej, 

uwzgl�dnienie 

nowych 
problemów 

zwi�zanych z Big 

Data 

2025 

Wydobywan
ie danych do 

systemów 

wspomagani
a decyzji 

Lepsze działa-

nie w przypa-
dku rzadkich 

macierzy da-

nych, automaty-
czne pobieranie 

danych z sieci 

(pozornie nie-
przydatnych), 

wi�cej danych 

pro-wadzi do 
lepszej 

skuteczno�ci 

Inteligentne 
systemy 

wspomagan

ia decyzji 

Poł�czenie systemu 
wspomagania de-

cyzji z metodami 

sztucznej inteligen-
cji, czyli np. ucz�ce 

si� systemy wspo-

magania decyzji 

2018 

SWD, sztuczna 
inteligencja, sieci 

neuronowe, 

symulacje 

2025 

Wspomaga-

nie decyzji 
w diagnosty-

ce medycz-

nej i marke-
tingu. 

Du�e znaczenie 

dla technologii 
informatycz-

nych z zakresu 

sztucznej 
inteligencji 

Modele 

wniosko-

wania 

Okre�lenie 
szczegółowych 

warunków dla 

danego procesu 
decyzyjnego 

2023 
Case-Based 

Reasoning (CBR) 
2027 - 

Mo�liwa b�dzie 

implementacja 
dla konkretnych 

przypadków 

Model 
kognitywny

Modele opieraj�ce 

si� na 

kognitywistce 

2020 Brak 2023 

Całkowicie 

inne podej-
�cie w ob-

szarze repre-

zentacji oraz 
przetwarza-

nia danych 

Out of the box 

Teza 6. Do roku 2025 powstan� SWD zapewniaj�ce lepsze 

dopasowanie algorytmów wspomagania decyzji do neuronalnych 

mechanizmów decyzyjnych 

Badania nad neuronalnymi mechanizmami decyzyjnymi rozwin�ły si� dopiero 

w ostatnich latach. Szczególn� rol� w podejmowaniu decyzji odgrywaj� tzw. neurony 

lustrzane, jednak szczegółowy opis procesów podejmowania decyzji, a w szcze-

gólno�ci zagadnienie tzw. "wolnej woli" oraz interakcja z ró�nymi rodzajami pami�ci 

nie s� wci�� wystarczaj�co wyja�nione. 
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Pytanie 6.1 Nast�pi zrozumienie neuronalnych mechanizmów podejmowania 

decyzji umo�liwiaj�ce dostosowanie SWD do indywidualnych cech decydentów. 

W kolumnie odpowiadaj�cej najbardziej prawdopodobnemu terminowi 

odkrycia prosz� poda� skrócone (hasłowe) okre�lenie tego odkrycia, 

prognozowany stopie� obja�nienia mechanizmów decyzyjnych 

Warto�ci pola wyboru „Stopie� obja�nienia” w pytaniu 6.1: 

• brak lub słabe 

• cz��ciowo 

• w du�ym stopniu 

• całkowicie 

Tabela 3.30. Przykładowe odpowiedzi na pytanie 6.1 

Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Proste 

modele 

neuronów 
lustrzanych 

brak lub 

słabe 

Zlokalizowa

ne cz��ci 
mózgu odpo-

wiadaj�ce za 

woln� wol�; 

brak lub 

słabe  

Modele 

neuronów 

lustrzanych 
odpowiedzia

lne za pode-

jmowanie 
decyzji 

cz��ciowo 
Bardziej 

szczegółowe 

modele 

cz��ciowo 

Podejmowa-
nie decyzji 

w oparciu 

o reguły 

w du�ym 

stopniu 

Podejmowa-

nie decyzji 
w oparciu o 

zaawansowa

ne sieci 
neuronowe; 

w du�ym 

stopniu 

Cz��ciowa 

sztuczna 
inteligencja 

cz��ciowo 

Cz��ciowa 

sztuczna 
inteligencja 

w du�ym 

stopniu 

- - 

Pami�� dłu-
gotrwała; 

zostanie do-

kładnie zba-
dany wpływ 

pami�ci dłu-

gotrwałej na 
podejmowa-

nie decyzji 

w du�ym 

stopniu 
- - 

Wolna wola; 

-zostanie 

cz��ciowo 
zbadane 

zagadnienie 

wolnej woli 
i jej wpływu 

na proces 

podejmowa-
nie decyzji 

cz��ciowo 

Odczytywan
ie niektórych 

zamiarów i 

my�li z EEG 

brak lub 

słabe 

Utworzenie 

prostego 

działaj�cego 
modelu neu-

ronalnego 

brak lub 

słabe 

Zrozumienie 

zasad 
działania 

struktur 

neuronal-
nych mózgu 

brak lub 

słabe 

Zrozumienie 

działania 
pami�ci,  

brak lub 

słabe 



78   ©2014 Fundacja Progress & Business

Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�lenie

Stopie�
obja�-
nienia 

Zrozumienie 

mechanizmu 
działania 

"wolnej 

woli"; 

cz��ciowo 

Zrozumienie 

mechanizmu 
działania 

"wolnej 

woli"; 

w du�ym 

stopniu 

Zrozumienie 

mechanizmu 

kształtowania 
si� indy-

widualnych 

i społecznych 
preferencji 

w du�ym 

stopniu 

Stworzenie 

u�ywalnych 

modeli 
przewidywa-

nia rozwoju 

trendów 
i preferencji; 

w du�ym 

stopniu 

Odwzorowa
nie struktury 

mózgu 

człowieka�

brak lub 
słabe 

Odwzoro-

wanie stru-
ktury mózgu 

człowieka 

cz��ciowo 

Zaawansowa

ne metody 

uczenia- 

cz��ciowo 

Zaawanso-

wane meto-

dy uczenia,  

w du�ym 
stopniu 

Badania nad 

neuronami 

lustrzanymi; 

brak lub 
słabe 

Pierwsze 

próby 

stworzenia 
sztucznego 

neuronu 

lustrzanego 

cz��ciowo 

Pierwsze 

prototypy 

na�laduj�ce 
ludzkie neu-

rony lustrza-

ne działaj�ce 
dla 

prostszych 

przypadków;

cz��ciowo 

Dalszy ro-

zwój proto-

typów 
i d��enie 

do coraz 

wi�kszego 
stopnia ich 

zaawanso-

wania 

cz��ciowo 

Przykładowy komentarz respondenta:  

„Nawet, je�eli powstan� kiedy� bardziej szczegółowe modele i b�dzie znana 

dokładniej aktywno�� mózgu w �ci�le okre�lonym obszarze odpowiedzialnym za 

podejmowanie decyzji, nie b�dzie to wystarczaj�ce do dostosowania SWD do 

indywidualnych cech decydentów, ze wzgl�du na du�� trudno�� w zasymulowaniu 

tak zło�onej struktury jak ludzki mózg. Ponadto wiedza w sieci neuronowej jest 

rozproszona i nie jest mo�liwe jej przeło�enie na jakikolwiek algorytm. Mo�na 

wykorzysta� stworzon� sie� neuronow� bez zagł�biania si�  w sposób jej działania, 

ale taka sie� jest wtedy wła�ciwa tylko dla danej osoby, na podstawie której była 

uczona. Oznacza to w praktyce, �e ka�dy klient musiałby przeje�� �mudne badania 

EEG zanim rozwi�zanie z neuronami lustrzanymi mo�na byłoby zastosowa� w jego 

przypadku.” 

Teza 7. Powstan� kognitywne modele preferencji modeluj�ce 

procesy decyzyjne w sposób bardziej adekwatny 

W ostatnich latach pojawiło si� wiele publikacji dotycz�cych kognitywnych aspektów 

podejmowania decyzji, które mog� by� uwzgl�dnione przy projektowaniu SWD. 

Szczególnie owocne wydaj� si� by� badania dotycz�ce wykrywania i uwzgl�dniania 

preferencji decydentów w procedurach wspomagania decyzji. 
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Pytanie 7.1. Do roku 2025 powstan� nowe kognitywne modele dynamiki 

preferencji, (nie)racjonalno�ci decyzji, które b�d� zastosowane w SWD. W  kolu-

mnie odpowiadaj�cej prawdopodobnemu terminowi powstania modelu prosz�
poda� jego skrócone (hasłowe) okre�lenie, prognozowany stopie� obja�nienia 

mechanizmów decyzyjnych 

Warto�ci pola wyboru „Stopie� obja�nienia” w pytaniu 7.1: 

• brak istotnie nowych modeli 

• metody wskazuj�ce nieracjonalno��, 
• metody i modele przewiduj�ce zmiany preferencji 

• metody wzmacniania racjonalno�ci 

• metody wykorzystuj�ce nieracjonalno��
• modele dynamiki preferencji niezawodne w du�ym stopniu 

Tabela 3.31. Przykładowe odpowiedzi na pytanie 7.1 

Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Wybór 
w warun-

kach nie-

pewno�ci 

metody 
wzmacnia-

nia racjo-

nalno�ci 

Podejmo-

wanie decy-

zji w warun-
kach nie-

pewno�ci; 

metody 
wzmacnia-

nia racjo-

nalno�ci 

Decyzje 

zmienne w 
czasie 

metody i 

modele 

przewiduj�-
ce zmiany 

preferencji 

Decyzje 

zmienne w 
czasie 

metody i 

modele 
przewiduj

�-ce 

zmiany 
preferencji

Modele 
nieliniowe 

modele 

dynamiki 

preferencji 
niezawodne 

w du�ym 

stopniu  

Modele 

interakcji 
bezpo�red-

niej 

modele 

dynamiki 

preferencji 
niezawodne 

w du�ym 

stopniu 

Algorytmy 
real activity

metody 

wzmacnia-
na racjo-

nalno�ci 

Brain 
Interface 

modele 

dynamiki 
preferencji 

niezawo-

dne 
w du�ym 

stopniu 

- 

brak 
istotnie 

nowych 

modeli 

Model 

ostrze-
gawczy 

metody 
wskazuj�ce 

nieracjonal

no��

- 

brak 
istotnie 

nowych 

modeli 

Model 

elastyczne-

go wspo-
magania 

decyzji 

metody i 

modele 
przewiduj

�ce 

zmiany 
preferencji

- 

brak 

istotnie 

nowych 
modeli 

Model ba-

zuj�cy na 
stanach 

emocjonal-

nych w 
oparciu o 

sieci 

neuronowe 

modele 
dynamiki 

preferencji 

niezawodne 
w du�ym 

stopniu 

Model 

bazuj�cy na 
stanach 

emocjonaln

ych w 
oparciu o 

sieci 

neuronowe 

modele 
dynamiki 

preferencji 

niezawodne 
w du�ym 

stopniu 

- 

brak 

istotnie 

nowych 
modeli 

Pierwsze,  

nie w pełni 
udane 

próby mo-

delowania 

brak 

istotnie 

nowych 
modeli 

Model 
mózgu 

myszy 

metody 

wzmacnia-

na racjo-
nalno�ci 

Model 
mózgu 

małpy 

metody 

wzmacnia-

na racjo-
nalno�ci 

Humanoid- 

model 

mózgu 
człowieka 

modele 
dynamiki 

preferencji 
niezawod-

ne w du-

�ym 
stopniu 
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Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Okre�-
lenie 

Stopie�
obja�-
nienia 

Model 

uwzgl�dni

aj�cy fobie 
danego 

u�ytkowni-

ka w opar-
ciu o bada-

nia 

psycho-
logiczne 

brak 

istotnie 

nowych 
modeli 

Model 
uwzgl�dnia-

j�cy fobie 

danego 
u�ytkownika 

w oparciu o 

badania 
psycho-

logiczne 

metody i 

modele 
przewiduj�-
ce zmiany 

preferencji 

Model 
uwzgl�dnia-

j�cy fobie 

danego 
u�ytkowni-

ka w opar-

ciu o bada-
nia psycho-

logiczne 

metody 

wzmacnia-

na racjo-
nalno�ci 

Model 
uwzgl�dnia-

j�cy fobie 

danego 
u�ytkownika 

w oparciu o 

badania 
psycho-

logiczne 

modele 

dynamiki 

preferencji 
niezawod-

ne w du-

�ym 
stopniu 

- 

brak 

istotnie 
nowych 

modeli 

Model 

ostrzega-

wczy 

metody 

wskazuj�ce 
nie racjo-

nalno��

- 

brak 

istotnie 
nowych 

modeli 

Model 
elastyczne-

go wspo-

magania 
decyzji 

metody i 

modele 

przewiduj-
�ce 

zmiany 

preferencji

Eksperci byli zgodni odno�nie tego, �e powstanie kognitywnych modeli preferencji 

modeluj�cych procesy decyzyjne w sposób bardziej adekwatny jest bardzo trudnym 

i skomplikowanym procesem, zale�nym od wielu czynników, warunkowanym pow-

staniem nowych architektur. Według respondentów pierwsze takie modele b�d�
wykorzystywa� metody wspomagania racjonalno�ci, gdy� jest to najłatwiejszy z wy-

mienionych mechanizmów. W stosunku do innych metod respondenci byli jeszcze 

bardziej sceptyczni. Niektórzy uznali, i� nie powstan� satysfakcjonuj�ce modele w tej 

dziedzinie na przestrzeni najbli�szych lat.  

Przykładowe komentarze respondentów: 

 „Uwa�am, �e nie powstan� nigdy dobre modele tego typu. Wszystkie modele jakie 

zostan� stworzone mog� stanowi� wskazówk�, która pozwoli lepiej przewidywa�
proces decyzyjny, jednak nigdy nie b�d� to modele wystarczaj�co dobre.” 

„Podejrzewam, �e jest to zagadnienie bardzo trudne w implementacji i wprowadza-

nie nowych rozwi�za� zajmie du�o czasu.” 

Teza 8. Nast�pi rozwój systemów eksperckich, zwłaszcza SWD w 

chmurze. 

Powstanie tzw. "chmury obliczeniowej" zwi�zane jest bezpo�rednio z rozwojem 

mobilnych systemów informacyjnych. Kolejnym krokiem wydaje si� powi�zanie 

systemów chmury obliczeniowej z sensorami bezpo�rednio przekazuj�cymi 

informacje zwi�zane z u�ytkownikiem oraz z interfejsami neurokognitywnymi.
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Pytanie 8.1. Ilo�� u�ytkowników telefonii mobilnej (w mln) korzystaj�cych 

z  mobilnych SWD (�wiat) 

Tabela 3.32. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.1  

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: mln

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 177,152 449,912 763 1187,906 

Odchylenie standardowe: 310,955 652,032 1006,03 1524,301 

Mediana: 20 50 102 153 

1. Kwartyl (q1): 2,2 10 16,25 40 

3. Kwartyl (q3): 212,75 775 1400 2100 

q3/q1: 96,7 77,5 86,15 52,5 

q3-q1: 210,55 765 1383,75 2060 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 138,123 306,62 525,945 874,255 

Odchylenie standardowe: 224,735 462,09 800,026 1359,158 

Mediana: 20 35 40 100 

1. Kwartyl (q1): 3 10 20 40 

3. Kwartyl (q3): 250 800 1010 2000 

q3/q1: 83,33 80 50,5 50 

q3-q1: 247 790 990 1960 

Eksperci poprzez mobilne SWD rozumieli wszelkiego rodzaju mobilne aplikacje, 

które na podstawie zgromadzonych danych (monitorowanie u�ytkownika, zbieranie 

danych z otoczenia) słu�yły do wspomagania decyzji w ró�nych aspektach �ycia, 

a tak�e prognozowania ró�nych zjawisk (pomiar jako�ci i ilo�ci snu, generatory diet, 

prognozy pogody, aplikacje ułatwiaj�ce wybór �rodku transportu, itd.). Respondenci 

zgodnie przewidywali znaczny wzrost liczby u�ytkowników telefonii mobilnej korzy-

staj�cych z mobilnych SWD, argumentuj�c ten proces wzrastaj�c� popularno�ci�, 
szerszym dost�pem i rozwojem nowych technologii. 
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Rysunek 3.8. Ilustracja wyników dla pytania 8.1 Na osi pionowej oznaczono wzrost ilo�ci 

u�ytkowników telefonii mobilnej w milionach korzystaj�cych z mobilnych SWD. Obliczenia 

bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze uzasadniaj�ce prognozowane warto�ci:  

„Obecnie na �wiecie jest ok. 6 mld u�ywanych telefonów komórkowych 

(http://www.digitaltrends.com/mobile/mobile-phone-world-population-2014/). 

Zakładaj�c, �e na 10 telefonów przypada 8 u�ytkowników, mo�na przyj��, �e ilo��
u�ytkowników telefonii mobilnej wynosi 5 mld i b�dzie szybko rosn��. Prognozuj�, 
�e ok. 5% u�ytkowników telefonii mobilnej b�dzie w najbli�szym czasie korzysta�
z mobilnych SWD (250 mln) i ta liczba b�dzie powoli wzrasta� wraz ze zwi�kszonym 

zainteresowaniem dotycz�cym korzystania z takich systemów.” 

„Szacowana liczba u�ytkowników mobilnego Internetu w roku 2015 ma wynosi�
2 mld ludzi. Przypuszczalnie 1% z nich mo�e w tym czasie korzysta� ju� z mobilnego 

SWD. Liczba ta b�dzie nast�pnie rosn�c wraz ze wzrostem popularno�ci tej 

technologii, przyrostem ogólnej ilo�ci u�ytkowników technologii mobilnej, jak 

i wzrostu procentowego udziału smartfonów w rynku, na które to urz�dzenia b�d�
głównie takie systemy dedykowane.” 

Pytanie 8.2. Procentowy udział u�ytkowników telefonii mobilnej (w %) 

korzystaj�cych z mobilnych SWD (kraje OECD) 

Tabela 3.33.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.2 

Kod pytania: Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
42 42 42 42 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 
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Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 111,014 122,182 132,518 141,439 

�redni wzrost r/r w %: 3,54 1,94 1,64 1,31 

Odchylenie standardowe: 7,9 11,4 13,5 15,6 

Mediana: 10 15 25 35 

1. Kwartyl (q1): 4,5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 15 42,5 55 70 

q3/q1: 3,33 4,25 3,67 3,5 

q3-q1: 10,5 32,5 40 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 111,532 120,173 129,562 140,414 

�redni wzrost r/r w %: 3,71 1,50 1,52 1,62 

Odchylenie standardowe: 8,6 9,8 11,6 14,8 

Mediana: 10 15 25 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 50 60 

q3/q1: 4 3 3,33 3 

q3-q1: 15 20 35 40 

Rysunek 3.9. Ilustracja wyników dla pytania 8.2.  Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział u�ytkowników telefonii mobilnej (korzystaj�cych z mobilnych SWD (kraje OECD) do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Znaczna cz��� respondentów przewidywała w krajach OECD najszybszy wzrost 

procentowy u�ytkowników telefonii mobilnej korzystaj�cych z mobilnych SWD, 

argumentuj�c to najszybszym rozwojem technologicznym tych krajów, a tak�e 

wysokim poziomem �ycia mieszka�ców i w zwi�zku z tym poszukiwaniem jak 

najlepszych rozwi�za� w dziedzinach takich jak np. turystyka, e-commerce. W  dłu�-
szej perspektywie czasowej eksperci sugeruj� mniejsze ró�nice pomi�dzy krajami 

OECD a pozostałymi pa�stwami ze wzgl�du na prognozowane zrównanie 

powszechno�ci i standardów mobilnych SWD w tych krajach. 

Pytanie 8.3. Procentowy udział u�ytkowników telefonii mobilnej (w %) 

korzystaj�cych z mobilnych SWD (Polska) 

Tabela 3.34. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.3 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 42 41 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,818 15,676 26,818 35,606 

Odchylenie standardowe: 6,603 10,894 20,517 21,992 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 2 4 5 10 

3. Kwartyl (q3): 13,75 27,5 48,75 65 

q3/q1: 6,88 6,88 9,75 6,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

q3-q1: 11,75 23,5 43,75 55 

�rednia: 7,701 15,074 26,291 33,642 

Odchylenie standardowe: 7,196 9,724 18,815 19,832 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 25 45 55 

q3/q1: 10 5 4,5 5,5 

q3-q1: 18 20 35 45 



Rezultaty bada� delfickich 85 

Znaczna cz��� respondentów przewidywała, �e Polska nie b�dzie odbiega� pod 

wzgl�dem liczby procentowej u�ytkowników telefonii mobilnej korzystaj�cych 

z mobilnych SWD od innych krajów OECD (pyt.8.2). Liczba ta mo�e jednak 

odbiega� ze wzgl�du na dziedziny zastosowania takich produktów.  Nieliczni eksperci 

uwa�ali, �e procent mo�e by� nieznacznie ni�szy ze wzgl�du m.in. na wysok� cen�
tych rozwi�za�. 

Rysunek 3.10. Ilustracja wyników dla pytania 8.3.  Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział u�ytkowników telefonii mobilnej korzystaj�cych z mobilnych SWD w Polsce do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Przykładowe komentarze: 

„Polski rynek telefonii komórkowej cechuje podobna sytuacja jak rynki 

zagraniczne. Jednak�e w Polsce przewag� zdob�d� aplikacje zwi�zane z bankowo�ci�
lub handlem.” 

„Uwa�am, �e Polska nie b�dzie odbiega� od trendu krajów OECD, poniewa�
mobilne SWD wydaj� si� by� opcj� bardziej dost�pn� dla zwykłych u�ytkowników. 

Bior�c pod uwag� sposób rozpowszechniania aplikacji mobilnych (AppStore, Google 

Play, Windows Market), nie wida� wi�kszych barier w globalnym ich 

rozprowadzaniu.” 

Pytanie 8.4. Ilo�� osób poszukuj�cych porad w SWD on-line (kraje OECD) 

Tabela 3.35  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.4 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 41 40 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny pozytywny 
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Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,594 21,758 30,313 39,091 

Odchylenie standardowe: 7,808 11,746 13,26 17,891 

Mediana: 10 20 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 15 30 45 50 

q3/q1: 3 3 3 2,5 

q3-q1: 10 20 30 30 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 13,147 20,259 28,937 37,994 

Odchylenie standardowe: 8,112 10,345 11,795 16,899 

Mediana: 10 20 30 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 20 25 40 50 

q3/q1: 4 2,5 2,67 2 

q3-q1: 15 15 25 25 

Rysunek 3.11. Ilustracja wyników dla pytania 8.4.  Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost ilo�ci osób poszukuj�cych porad w SWD on-line (kraje OECD) ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Eksperci byli zgodni w przewidywaniach dotycz�cych procentowego wzrostu ilo�ci 

osób poszukuj�cych porad w SWD on-line w krajach OECD. Ich zdaniem systemy 

on-line s� znacznie popularniejsze od mobilnych systemów SWD.

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Systemy SWD on-line s� popularniejsze ni� systemy mobilne (i jest ich po prostu 

wi�cej), dlatego warto�� pocz�tkowa jest wy�sza. Upowszechnianie technologii, 

chocia�by przez rozwój tej technologii na systemach mobilnych, równie� tutaj 

spowoduje gwałtowny wzrost liczby u�ytkowników.” 

„Ju� obecnie wiele osób (w tym specjalistów) poszukuje porad w du�ej mierze 

opieraj�c si� na tre�ciach dost�pnych w Internecie. Rozwój SWD on-line umocni t�
tendencj� i sprawi, �e coraz wi�cej osób b�dzie poszukiwa� rozwi�za�, porad i  kon-

kretnych odpowiedzi, lepiej dopasowanych do ich indywidualnej sytuacji.” 

Pytanie 8.5. Ilo�� osób poszukuj�cych porad w SWD on-line (Polska) 

Tabela 3.36. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.4 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,333 15,909 24,03 35,303 

Odchylenie standardowe: 6,939 9,568 12,651 19,297 

Mediana: 10 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 2,25 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 25 43,75 53,75 

q3/q1: 4,44 5 4,38 3,58 

q3-q1: 7,75 20 33,75 38,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 8,885 14,456 22,559 34,365 

Odchylenie standardowe: 6,923 8,915 11,32 18,999 

Mediana: 10 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 25 40 55 

q3/q1: 3,33 5 4 3,67 

q3-q1: 7 20 30 40 
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Rysunek 3.12. Ilustracja wyników dla pytania 8.5.  Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost ilo�ci osób poszukuj�cych porad w SWD on-line w Polsce do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Znaczna cz��� respondentów przewidywała, �e Polska nie b�dzie odbiega� pod 

wzgl�dem procentowej ilo�ci osób poszukuj�cych porad w SWD on line od innych 

krajów OECD.  Nieliczni eksperci uwa�ali, �e procent mo�e by� nieznacznie ni�szy 

ze wzgl�du m.in. na dłu�szy proces wdro�eniowy nowych technologii w stosunku do 

innych krajów. 

Przykładowe komentarze: 

„Wydaje si�, �e Polska nie b�dzie ró�niła si� w trendzie wzrostowym zwi�zanym z 

rozpowszechnieniem systemów. Jednak uwa�am, �e Polacy b�d� nieco sceptycznie 

nastawieni do korzystania z SWD (ze wzgl�du na mał� wiedz� na ich temat).” 

„Przewiduj�, �e udział Polski w globalnym rynku usług SWD on-line b�dzie 

zbli�ony do udziału w rynku usług SWD mobilnych. Wynika to z wielko�ci bud�etów 

rodzimych firm.” 

Pytanie 8.6. Udział portali społeczno�ciowych (w %) posiadaj�cych 

funkcjonalno�ci SWD lub inteligentnych rekomenderów 

Tabela 3.37. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.6 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
42 42 42 42 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 
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�rednia: 18,912 28,5 37,206 47,5 

Odchylenie standardowe: 15,165 18,217 17,584 21,08 

Mediana: 12,5 25 40 40 

1. Kwartyl (q1): 4 7,5 15 25 

3. Kwartyl (q3): 27,5 47,5 52,5 80 

q3/q1: 6,88 6,33 3,5 3,2 

q3-q1: 23,5 40 37,5 55 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 18,521 26,941 36,125 46,709 

Odchylenie standardowe: 13,024 16,566 17,586 20,443

Mediana: 15 25 40 40 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 30 45 55 80 

q3/q1: 6 3 2,75 3,2 

q3-q1: 25 30 35 55 

Rysunek 3.13.  Ilustracja wyników dla pytania 8.6 Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost udziału portali społeczno�ciowych posiadaj�cych funkcjonalno�ci SWD lub 

inteligentnych rekomenderów do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej 

osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Eksperci zwrócili uwag� na to, �e ju� w stanie obecnym wiele portali 

społeczno�ciowych posiada wbudowane funkcjonalno�ci SWD lub inteligentne 

rekomendery, zgodnie te� prognozowali znaczny wzrost procentowy udziału tego 
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typu portali, cho� uwa�ali, �e sam udział nie b�dzie zbyt du�y, ze wzgl�du na to, �e 

wspomaganie decyzji nie jest ich głównym zadaniem. Jako przykład portalu 

społeczno�ciowego posiadaj�cego rekomendery i funkcjonalno�ci SWD respondenci 

cz�sto powoływali si� na najpopularniejszy tego typu portal – Facebook.

Przykładowy komentarz eksperta: 

„Najpopularniejszy portal społeczno�ciowy (Facebook) posiada mechanizmy auto-

matycznej rekomendacji, np. strony, które u�ytkownik powinien odwiedzi�. W tej 

chwili Facebook jest monopolist� w �wiecie portali społeczno�ciowych, w zwi�zku 

z czym zakładam, �e sytuacja Facebooka jest odzwierciedleniem sytuacji w całym 

Internecie.” 

Pytanie 8.7. Udział SWD (w %) stosuj�cych metody analizy wielokryterialnej 

(oprócz prostych metod skoringowych) 

Tabela 3.38. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.7 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,788 25,03 33,909 42,969 

Odchylenie standardowe: 10,335 13,207 15,273 18,017

Mediana: 15 25 35 40 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 20 

3. Kwartyl (q3): 28,75 38,75 50 65 

q3/q1: 5,75 2,58 2,5 3,25 

q3-q1: 23,75 23,75 30 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17,32 25,392 33,685 43,286 

Odchylenie standardowe: 10,599 14,496 16,744 17,747

Mediana: 15 20 35 40 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 15 

3. Kwartyl (q3): 30 40 50 55 

q3/q1: 6 8 10 3,67 

q3-q1: 25 35 45 40 
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Rysunek 3.14. Ilustracja wyników dla pytania 8.7 Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost udziału SWD stosuj�cych metody analizy wielokryterialnej (oprócz prostych metod 

skoringowych) do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Zdania ekspertów w kwestii procentowego wzrostu udziału ł�cznych SWD 

stosuj�cych metody analizy wielokryterialnej były podzielone. Du�a cz���
respondentów opowiadała si� za znacznym wzrostem znaczenia tej metody. Prognozy 

ekspertów oparte były o ró�ne publikacje na ten temat, np. 

http://www.springer.com/gp/book/9781441959034. Cz��� respondentów była zdania, 

�e z czasem na popularno�ci zyskaj� inne bardziej zło�one metody. 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Analiza wielokryterialna jest przedmiotem bada� w jednostkach naukowych na 

całym �wiecie. Uwa�am, �e ma du�y potencjał rozwojowy, co mo�e uczyni� j�
główn� metod� w SWD - st�d prognozowany wzrastaj�cy udział.” 

Pytanie 8.8. Ł�czne przychody producentów oprogramowania i operatorów 

mobilnych SWD w cenach stałych, w procentach w odniesieniu do przychodu w 

roku 2012 (=100%, bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 3.39. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.8 

Kod pytania: Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
42 41 42 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 110,94 125,26 145,024 173,287 
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�redni wzrost r/r w %: 3,52 2,46 2,97 3,63 

Odchylenie standardowe: 3,5 7,0 13,6 26,5 

Mediana: 110 120 140 165 

1. Kwartyl (q1): 105 110 115 120 

3. Kwartyl (q3): 120 148,75 180 240 

q3/q1: 1,14 1,35 1,57 2 

q3-q1: 15 38,75 65 120 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 110,737 124,76 139,657 165,517

�redni wzrost r/r w %: 3,46 2,41 2,28 3,46 

Odchylenie standardowe: 3,6 7,0 12,6 25,5 

Mediana: 110 120 130 140 

1. Kwartyl (q1): 105 110 115 120 

3. Kwartyl (q3): 120 145 165 200 

q3/q1: 1,14 1,32 1,43 1,67 

q3-q1: 15 35 50 80 

Rysunek 3.15.  Ilustracja wyników dla pytania 8.8. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

wzrost ł�cznych przychodów producentów oprogramowania i operatorów mobilnych SWD do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Eksperci zgodnie przewidywali du�y wzrost procentowy ł�cznych przychodów 

oprogramowania i operatorów mobilnych SWD uzasadniaj�c ten proces bardzo 

dynamicznym rozwojem rynku SWD, zwi�kszaj�c� si� liczb� obszarów zastosowa�, 
oraz zwi�kszaj�c� si� liczb� u�ytkowników SWD, która poci�ga za sob� wzrost 

zysków ze sprzeda�y. 

Pytanie 8.9.  Prognoza udziału przychodów operatorów telefonii mobilnej w 

przychodach z mobilnych SWD 

Tabela 3.40. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.9 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
42 41 42 41 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,882 12,424 17,265 20,455 

Odchylenie standardowe: 8,43 10,284 12,093 15,848 

Mediana: 5 10 10 15 

1. Kwartyl (q1): 2 4,25 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 18,75 27,5 30 

q3/q1: 5 4,41 5,5 6 

q3-q1: 8 14,5 22,5 25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,016 11,707 16,239 20,993 

Odchylenie standardowe: 7,87 8,776 10,551 16,375 

Mediana: 5 10 10 15 

1. Kwartyl (q1): 4 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 30 

q3/q1: 2,5 4 6 6 

q3-q1: 6 15 25 25 

Eksperci prognozowali wzrost udziału ł�cznych przychodów operatorów telefonii 

mobilnej w przychodach mobilnych SWD, jednak sam udział nie b�dzie zbyt du�y, 

gdy� operatorzy czerpi� zyski głównie z innych �ródeł takich jak: sprzeda� telefonów, 

usługi głosowe, usługi dost�pu do Internetu.  
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Rysunek 16. Ilustracja wyników dla pytania 8.9. Na osi pionowej oznaczono procentow�
prognoz� udziału przychodów operatorów telefonii mobilnej w przychodach z mobilnych SWD 

do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono 

kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników 

wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Operatorzy telefonii mobilnej zarabiaj� przede wszystkim na sprzeda�y telefonów 

oraz pakietów dost�pu do Internetu, które s� wymagane do aktywnego korzystania 

z baz wiedzy dost�pnych w Internecie. W porównaniu do przychodów twórców 

i operatorów systemów SWD jest to mały procent (…)”

Pytanie 8.10. Prognoza podziału �wiatowego rynku mobilnych SWD z wzgl�du 

na obszary zastosowa�

Pytanie 8.10a. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w biznesie, 

finansach przedsi�biorstw i zarz�dzaniu (SWD jako moduły systemów ERP, 

z wyj�tkiem e-commerce) w cało�ci rynku mobilnych SWD w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.41. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10a 

Kod pytania P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,364 16,97 16,364 16,515 

Odchylenie standardowe: 7,457 6,518 5,62 6,932 

Mediana: 15 15 15 15 
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1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 25 25 

q3/q1: 2 2 2,5 2,5 

q3-q1: 10 10 15 15 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 16,271 17,09 15,018 15,559 

Odchylenie standardowe: 6,566 5,916 4,868 6,647 

Mediana: 15 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 20 25 

q3/q1: 2 2 2 2,5 

q3-q1: 10 10 10 15 

Pytanie 8.10b. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w admi-

nistracji i zarz�dzaniu publicznym) w cało�ci rynku mobilnych SWD w po-

szczególnych okresach prognostycznych  

Tabela 3.42. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10b 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

  

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,515 7,242 8,273 8,364 

Odchylenie standardowe: 2,754 2,982 3,571 3,877 

Mediana: 5 5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 3 3 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 11,25 

q3/q1: 3,33 3,33 2 2,25 

q3-q1: 7 7 5 6,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,488 6,979 7,704 8,13 
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Odchylenie standardowe: 2,683 2,774 3,279 3,756 

Mediana: 5 5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 15 

q3/q1: 2 2 2 3 

q3-q1: 5 5 5 10 

Pytanie 8.10c. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w e-

commerce w cało�ci rynku mobilnych SWD w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.43. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10c 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 11,364 11,818 12,576 12,424 

Odchylenie standardowe: 4,207 3,772 3,835 4,183 

Mediana: 10 10 15 15 

1. Kwartyl (q1): 6,25 10 6,25 10 

3. Kwartyl (q3): 15 15 15 15 

q3/q1: 2,4 1,5 2,4 1,5 

q3-q1: 8,75 5 8,75 5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,189 11,411 12,326 12,62 

Odchylenie standardowe: 4,148 3,794 3,953 4,158 

Mediana: 10 10 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 15 15 20 20 

q3/q1: 1,5 1,5 2 2 

q3-q1: 5 5 10 10 
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Pytanie 8.10d. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) 

w medycynie (z wył�czeniem zarzadzania słu�b� zdrowia) w cało�ci rynku 

mobilnych SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.44. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10d 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 41 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 15,758 17,727 18,485 19,545 

Odchylenie standardowe: 4,436 4,7 4,482 6,556 

Mediana: 15 20 20 20 

1. Kwartyl (q1): 10 10 11,25 15 

3. Kwartyl (q3): 20 23,75 25 25 

q3/q1: 2 2,38 2,22 1,67 

q3-q1: 10 13,75 13,75 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 15,582 17,091 18,83 20,141 

Odchylenie standardowe: 4,362 4,506 3,949 6,453 

Mediana: 15 15 20 20 

1. Kwartyl (q1): 10 10 15 15 

3. Kwartyl (q3): 20 25 25 25 

q3/q1: 2 2,5 1,67 1,67 

q3-q1: 10 15 10 10 

Pytanie 8.10e. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w obro-

tach instrumentami finansowymi i zarz�dzaniem ryzykiem w cało�ci rynku 

mobilnych SWD w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.45. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10e 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 41 41 
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Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,242 9,788 11,364 10,909 

Odchylenie standardowe: 4,03 3,855 3,629 3,661 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 5 

3. Kwartyl (q3): 15 15 15 15 

q3/q1: 3 3 1,5 3 

q3-q1: 10 10 5 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,313 9,966 11,908 11,3 

Odchylenie standardowe: 4,148 3,927 3,946 3,822 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 15 15 15 15 

q3/q1: 3 3 1,5 1,5 

q3-q1: 10 10 5 5 

Pytanie 8.10f. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w edukacji 

i badaniach naukowych w cało�ci rynku mobilnych SWD w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.46. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10f 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,303 8,636 8,625 8,906 

Odchylenie standardowe: 3,178 3,546 3,258 3,424 

Mediana: 5 10 8,5 10 

1. Kwartyl (q1): 4,25 5 5 5 
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3. Kwartyl (q3): 10 10 10 14 

q3/q1: 2,35 2 2 2,8 

q3-q1: 5,75 5 5 9 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,502 8,217 8,682 8,322 

Odchylenie standardowe: 2,872 3,593 3,106 3,039 

Mediana: 5 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 3 3 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 3,33 3,33 2 2 

q3-q1: 7 7 5 5 

Pytanie 8.10g. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w HR 

(wybór rodzaju zatrudnienia, pracowników, pracodawcy, zarz�dzanie urz�dami 

i agencjami pracy) w cało�ci rynku mobilnych SWD w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.47.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10g

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,781 6,5 6,813 7,156 

Odchylenie standardowe: 3,479 2,366 3,467 4,694 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 3 3 3 3 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 3,33 3,33 3,33 3,33 

q3-q1: 7 7 7 7 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,063 6,524 7,523 7,521 
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Odchylenie standardowe: 3,386 2,145 3,507 4,382 

Mediana: 5 5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 4 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 10 

q3/q1: 2,5 2 2 2 

q3-q1: 6 5 5 5 

Pytanie 8.10h. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w tury-

styce i rozrywce w cało�ci rynku mobilnych SWD w poszczególnych okresach 

prognostycznych 

Tabela 3.48. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10h 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 41 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,848 9 9,656 9,063 

Odchylenie standardowe: 4,405 4,467 5,442 5,7 

Mediana: 10 10 7,5 5 

1. Kwartyl (q1): 4 3,25 4 3 

3. Kwartyl (q3): 15 15 15 15 

q3/q1: 3,75 4,62 3,75 5 

q3-q1: 11 11,75 11 12 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 8,72 9,495 9,811 9,687 

Odchylenie standardowe: 4,077 4,328 5,204 5,255 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 15 15 15 20 

q3/q1: 3 3 3 4 

q3-q1: 10 10 10 15 



Rezultaty bada� delfickich 101 

Pytanie 8.10i. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w rozwi�-
zywaniu problemów �ycia codziennego w cało�ci rynku mobilnych SWD w po-

szczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.49. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.10i 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,906 8,813 10,344 11,656 

Odchylenie standardowe: 3,386 4,228 3,629 5,994 

Mediana: 7,5 7,5 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 20 

q3/q1: 2 3 3 4 

q3-q1: 5 10 10 15 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,903 9,509 10,87 12,425 

Odchylenie standardowe: 2,971 4,26 3,707 6,056 

Mediana: 5 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 20 

q3/q1: 2 3 3 4 

q3-q1: 5 10 10 15 

Pytanie 8.10. Prognoza podziału �wiatowego rynku mobilnych SWD ze wzgl�du 

na obszary zastosowa�

Pytanie 8.11. Czy powy�sza struktura b�dzie si� znacz�co ró�ni� w Polsce? 

(TAK/NIE) 

Pytanie 8.11 dotyczy struktury opisanej w Pytaniu 8.10 ”Prognoza podziału 

�wiatowego rynku mobilnych SWD ze wzgl�du na obszary zastosowa�”.  
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Odpowiedzi „TAK” udzieliło 8 osób o sumarycznym współczynniku 

wiarygodno�ci 3,7 (�rednia wiarygodno�� 0,4625), „NIE” – 33 osoby o sumarycznym 

współczynniku wiarygodno�ci 13,81 (�rednia wiarygodno�� 0,4185). W przypadku 

wyboru odpowiedzi „TAK” wy�wietlana jest tabela z pytaniem 8.12 dotycz�cym 

prognozy struktury rynku mobilnych SWD w Polsce ze wzgl�du na analogiczne 

obszary zastosowa�, co w pytaniu 8.10. W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” 

respondenci mogli przej�� do odpowiedzi na pytania kolejnej tezy. 

Pytanie 8.12. Prognoza podziału rynku mobilnych SWD z wzgl�du na obszary 

zastosowa� w Polsce 

Pytanie 8.12a. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (�wiat) w biznesie, 

finansach przedsi�biorstw i zarz�dzaniu (SWD jako moduły systemów ERP, 

z wyj�tkiem e-commerce) w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce 

w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.50. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12a 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 14,375 15 15,625 21,429 

Odchylenie standardowe: 8,634 5,345 11,476 15,736 

Mediana: 12,5 15 17,5 25 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 20 30 36,25 

q3/q1: 2 2 3 3,63 

q3-q1: 10 10 20 26,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 15,135 16,081 18,919 23,378 

Odchylenie standardowe: 8,178 5,469 12,088 17,746 

Mediana: 15 15 20 25 

1. Kwartyl (q1): 10 15 15 15 

3. Kwartyl (q3): 20 20 30 55 

q3/q1: 2 1,33 2 3,67 

q3-q1: 10 5 15 40 
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Pytanie 8.12b. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w admi-

nistracji i zarz�dzaniu publicznym w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce 

w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.51. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12b 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 8,429 10,143 15,143 18,5 

Odchylenie standardowe: 6,9 7,883 14,554 21,436 

Mediana: 7,5 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 2 3 5 4 

3. Kwartyl (q3): 15 10 20 26,25 

q3/q1: 7,5 3,33 4 6,56 

q3-q1: 13 7 15 22,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,412 11,471 18,235 20,147 

Odchylenie standardowe: 7,232 8,517 15,926 23,044 

Mediana: 5 10 10 15 

1. Kwartyl (q1): 2 3 5 5 

3. Kwartyl (q3): 15 15 20 60 

q3/q1: 7,5 5 4 12 

q3-q1: 13 12 15 55 

Pytanie 8.12c. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska)w e-

commerce w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce w poszczególnych okresach 

prognostycznych w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.52. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12c 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 



104   ©2014 Fundacja Progress & Business

�rednia: 10,714 14,714 14,857 17,333 

Odchylenie standardowe: 3,450 6,370 7,862 10,614 

Mediana: 10 15 12,5 15 

1. Kwartyl (q1): 5 5 4 4,75 

3. Kwartyl (q3): 10 15 15 18,75 

q3/q1: 2 3 3,75 3,95 

q3-q1: 5 10 11 14 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,176 15,441 15,882 16,176 

Odchylenie standardowe: 3,443 5,912 7,58 11,418 

Mediana: 10 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 15 10 10 

3. Kwartyl (q3): 15 20 20 30 

q3/q1: 1,5 1,33 2 3 

q3-q1: 5 5 10 20 

Pytanie 8.12d. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w medy-

cynie (z wył�czeniem zarzadzania słu�b� zdrowia) w cało�ci rynku mobilnych 

SWD w Polsce w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.53. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12d 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 17,857 21,429 25 30,833 

Odchylenie standardowe: 14,100 15,469 17,795 15,943

Mediana: 12,5 17,5 20 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 13,75 

3. Kwartyl (q3): 15 20 25 37,5 

q3/q1: 3 2 2,5 2,73 

q3-q1: 10 10 15 23,75 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17,647 21,765 26,029 27,941 

Odchylenie standardowe: 12,499 13,767 15,567 16,455

Mediana: 15 20 20 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 20 

3. Kwartyl (q3): 15 20 30 45 

q3/q1: 3 2 3 2,25 

q3-q1: 10 10 20 25 

Pytanie 8.12e. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w obro-

tach instrumentami finansowymi i zarz�dzaniem ryzykiem w cało�ci rynku 

mobilnych SWD w Polsce w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.54. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12e 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 16,429 17,857 17,857 21,667 

Odchylenie standardowe: 7,480 9,063 12,536 14,720 

Mediana: 12,5 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 10 10 10 

3. Kwartyl (q3): 15 15 15 20 

q3/q1: 1,5 1,5 1,5 2 

q3-q1: 5 5 5 10 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 16,912 18,676 18,971 20,000 

Odchylenie standardowe: 6,419 7,888 11,426 14,603 

Mediana: 15 15 15 15 

1. Kwartyl (q1): 10 15 10 15 

3. Kwartyl (q3): 20 20 30 35 

q3/q1: 2 1,33 3 2,33 

q3-q1: 10 5 20 20 
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Pytanie 8.12f. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w edu-

kacji i badaniach naukowych w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce w po-

szczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.55 Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12f 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 7,667 10,833 12,333 16,200 

Odchylenie standardowe: 4,967 7,859 11,860 17,598 

Mediana: 7,5 10 5,5 8 

1. Kwartyl (q1): 5 3 5 4 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 17,5 

q3/q1: 2 3,33 2 4,38 

q3-q1: 5 7 5 13,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,656 11,406 13,594 15,469 

Odchylenie standardowe: 4,254 7,292 11,513 16,769 

Mediana: 10 10 5 8 

1. Kwartyl (q1): 5 3 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 15 20 40 

q3/q1: 2 5 4 8 

q3-q1: 5 12 15 35 

Pytanie 8.12g. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w HR 

(wybór rodzaju zatrudnienia, pracowników, pracodawcy, zarz�dzanie urz�dami 

i agencjami pracy) w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.56. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12g 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 8,000 10,714 12,000 15,167 
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Odchylenie standardowe: 4,619 7,181 10,863 15,943 

Mediana: 7,5 7,5 5 5 

1. Kwartyl (q1): 5 5 3 1,75 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 17,5 

q3/q1: 2 2 3,33 10 

q3-q1: 5 5 7 15,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,794 11,324 13,382 15,147 

Odchylenie standardowe: 4,164 7,082 11,201 16,319 

Mediana: 10 10 5 5 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 20 40 

q3/q1: 2 2 4 8 

q3-q1: 5 5 15 35 

Pytanie 8.12h. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w tury-

styce i rozrywce w cało�ci rynku mobilnych SWD w Polsce w poszczególnych 

okresach prognostycznych 

Tabela 3.57. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12h 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 11,143 11,143 9,714 10,667 

Odchylenie standardowe: 4,375 5,984 7,342 10,746 

Mediana: 10 10 7,5 5 

1. Kwartyl (q1): 3 3 3 1 

3. Kwartyl (q3): 10 15 10 11,25 

q3/q1: 3,33 5 3,33 11,25 

q3-q1: 7 12 7 10,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,029 11,324 9,265 8,971 
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Odchylenie standardowe: 4,055 5,519 6,363 9,454 

Mediana: 10 10 10 5 

1. Kwartyl (q1): 10 5 5 3 

3. Kwartyl (q3): 15 15 10 15 

q3/q1: 1,5 3 2 5 

q3-q1: 5 10 5 12 

Pytanie 8.12i. Procentowy udział zastosowa� mobilnych SWD (Polska) w rozwi�-
zywaniu problemów �ycia codziennego w cało�ci rynku mobilnych SWD 

w Polsce w poszczególnych okresach prognostycznych 

Tabela 3.58. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 8.12i 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
8 8 8 7 

�rednia: 9,286 9,286 10,714 12,667 

Odchylenie standardowe: 1,890 3,450 5,345 10,614 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 5 5 5 2,5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 10 15 

q3/q1: 2 2 2 6 

q3-q1: 5 5 5 12,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,265 9,118 11,471 12,353 

Odchylenie standardowe: 1,771 3,085 5,627 11,430 

Mediana: 10 10 10 10 

1. Kwartyl (q1): 10 5 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 20 30 

q3/q1: 1 2 4 6 

q3-q1: 0 5 15 25 

Ze wzgl�du na niedu�� liczb� odpowiedzi „TAK” w pytaniu 8.11, analiza 

normalno�ci (test Shapiro-Wilka) i unimodalno�ci dla pyta� 8.12a-8.12i nie została 
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przeprowadzona. W zamian dokonano porównania prognoz dotycz�cych struktury 

zastosowa� SWD w Polsce (pytania 8.12a – 8.12i) i na �wiecie (odpowiednio pytania 

8.10a-8.12i). W tabeli 3.59 poni�ej znajduje si� porównanie znormalizowanych 

�rednich i median odpowiedzi na pytania 8.10 i 8.12 dotycz�cych tych samych 

obszarów zastosowa� lub rynku mobilnych SWD w Polsce i na �wiecie. 

Tabela 3.59. Ró�nica pomi�dzy podziałem �wiatowego rynku mobilnych SWD (pyt. 8.10) 

na obszary zastosowa� a podziałem rynku w Polsce (pyt. 8.12) [w punktach 

procentowych] 

Ró�nica �rednich [�wiat-PL] Ró�nica median [�wiat-PL] 

Podział rynku SWD 

Stan 
w 

roku 

2015 

Stan 
w 

roku 

2020 

Stan 
w 

roku 

2025 

Dalszy 
rozwój 

do roku 

2030 

Stan 
w 

roku 

2015 

Stan 
w 

roku 

2020 

Stan 
w 

roku 

2025 

Dalszy 
rozwój 

do roku 

2030 

a)Biznes, finanse przedsi�biorstw 

i zarz�dzanie (SWD jako moduły 

systemów ERP, z wyj�tkiem e-
commerce) 

4,331 5,076 4,157 2,653 2,5 0 -2,5 -10 

b)Administracja i zarz�dzanie 

publiczne 
-0,880 -0,923 -3,335 -3,306 -2,5 -5 0 0 

c)E-commerce 2,304 0,011 1,056 1,259 0 -5 2,5 0 

d)Medycyna (z wył�czeniem 

zarz�dzania słu�b� zdrowia) 
0,307 0,547 -0,821 -0,188 2,5 2,5 0 -10 

e)Obrót instrumentami finansowymi 
i zarz�dzanie ryzykiem 

-5,552 -4,672 -2,372 -2,815 -2,5 -5 -5 -5 

f) Edukacja, badania naukowe 0,728 -0,058 -0,884 -1,393 -2,5 0 3 2 

g)HR: wybór rodzaju zatrudnienia, 
pracowników, pracodawcy, zarz�-
dzanie urz�dami i agencjami 

pracy 

-0,172 -2,158 -2,393 -2,427 -2,5 -2,5 0 0 

h)Turystyka, rozrywka -0,902 0,060 2,082 2,120 0 0 0 0 

i) Rozwi�zywanie problemów �ycia 
codziennego 

-0,164 2,117 2,510 4,097 -2,5 -2,5 0 0 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

a)Biznes, finanse przedsi�biorstw 
i zarz�dzanie (SWD jako moduły 

systemów ERP, z wyj�tkiem e-

commerce) 

4,001 5,048 1,647 0,070 0 0 -5 10 

b)Administracja i zarz�dzanie 
publiczne 

-1,590 -1,812 -5,008 -4,934 0 -5 0 -5 

c)E-commerce 2,027 -0,344 1,108 1,802 0 -5 0 0 

d)Medycyna (z wył�czeniem 

zarz�dzania słu�b� zdrowia) 
0,858 0,560 0,481 1,545 0 -5 0 -15 

e)Obrót instrumentami finansowymi 

i zarz�dzanie ryzykiem 
-5,490 -4,400 -1,418 -1,843 -5 -5 -5 -5 

f) Edukacja, badania naukowe 0,082 -0,475 -0,871 -1,821 -2,5 0 3 2 

g)HR: wybór rodzaju zatrudnienia, 
pracowników, pracodawcy, zarz�-
dzanie urz�dami i agencjami 

pracy 

0,582 -2,168 -1,854 -2,377 -5 -5 0 0 

h)Turystyka, rozrywka -0,608 0,917 3,199 3,543 0 0 5 5 

i) Rozwi�zywanie problemów �ycia 

codziennego 
0,138 2,674 2,717 4,014 -5 0 0 0 
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Najwi�ksze ró�nice na korzy�� udziału zastosowa� w Polsce dotyczyły obrotu 

instrumentami finansowymi i zarz�dzania ryzykiem, a najmniejsze medycyny 

(z wył�czeniem słu�by zdrowia). Natomiast najwi�ksz� przewag� udziału 

w zastosowaniach mobilnych SWD na �wiecie respondenci przewidywali w zakresie 

biznesu, finansów przedsi�biorstw i zarz�dzania (SWD jako moduły systemów ERP, 

z wyj�tkiem e-commerce). 

W komentarzach, respondenci odpowiadaj�cy na pytania 8.10 i 8.12 wskazywali 

zwłaszcza na rosn�c� rol� oprogramowania open-source w�ród przedsi�biorstw. 

W przyszło�ci zast�powa� b�dzie ono wiele komercyjnych aplikacji zwi�zanych 

z zarz�dzaniem firm�.  

Teza 9. Perspektywy kontynuacji trendów rozwojowych systemów 

mHealth i medycznych SWD 

Pytanie 9.1. Prognozowany procentowy udział u�ytkowników Internetu 

poszukuj�cych porad w medycznych SWD on-line w krajach OECD

Tabela 3.60. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.1 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 20,697 29,242 40,455 49,818 

Odchylenie standardowe: 13,271 18,311 24,804 21,518

Mediana: 15 25 30 40 

1. Kwartyl (q1): 8,75 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 32,5 50 63,75 75 

q3/q1: 3,71 5 4,25 3 

q3-q1: 23,75 40 48,75 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 21,979 30,298 41,952 49,783 

Odchylenie standardowe: 14,21 19,207 24,579 21,215 

Mediana: 20 30 35 50 

1. Kwartyl (q1): 10 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 45 50 75 80 

q3/q1: 4,5 5 5 3,2 

q3-q1: 35 40 60 55 
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Rysunek 3.17. Ilustracja wyników dla pytania 9.1. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział u�ytkowników Internetu poszukuj�cych porad w medycznych SWD on-line 

w krajach OECD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Prognozy ekspertów na temat procentowego udziału u�ytkowników Internetu 

poszukuj�cych porad medycznych SWD on-line w krajach OECD były podzielone. 

Jedna grupa sugerowała wzrost udziału, druga natomiast stabilizacj� na poziomie 

obecnym. Wzrost b�dzie spowodowany głównie samymi preferencjami pacjentów 

takimi jak diagnostyka bez wychodzenia z domu, zwi�kszaj�c� si� ilo�ci�, lepsz�
jako�ci� i coraz szersz� dost�pno�ci� tego rodzaju usług. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Wi�kszo�� osób aktywnie korzystaj�cych z Internetu w przypadku problemów 

zdrowotnych szuka odpowiedzi w sieci. Wzrost liczby eksperckich systemów 

zajmuj�cych si� tematyk� medyczn� na przestrzeni najbli�szych lat spowoduje 

równie� wzrost liczby u�ytkowników z nich korzystaj�cych.”�

„W Internecie znajduje si� ju� obecnie bardzo wiele ró�norodnych �ródeł 

informacji medycznej np. artykuły, fora, wyszukiwarki leków i schorze�. Coraz 

cz��ciej ludzie staraj� si� zasi�ga� opinii z wielu �ródeł i weryfikowa� zalecenia 

lekarzy, a tak�e konsultowa� si� z innymi osobami, które borykały si� z podobnymi 

problemami. Powstaj� nawet dedykowane portale społeczno�ciowe skierowane do 

ludzi, którzy chc� porozmawia� z innymi cierpi�cymi na te same schorzenia. 

W zwi�zku z powy�szym przewiduj�, �e trend ten b�dzie zyskiwał na sile.” 

Pytanie 9.2. Prognozowany procentowy udział u�ytkowników Internetu 

poszukuj�cych porad w medycznych SWD on-line w % (Polska) 

Tabela 3.61. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.2 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 39 39 
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Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,25 22,5 33,788 41,667 

Odchylenie standardowe: 12,567 15,617 25,024 25,802

Mediana: 10 12,5 25 35 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 30 40 51,25 70 

q3/q1: 6 8 5,13 4,67 

q3-q1: 25 35 41,25 55 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 16,051 23,655 35,448 42,667 

Odchylenie standardowe: 12,303 15,987 25,028 26,027

Mediana: 15 20 25 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 30 50 55 70 

q3/q1: 6 5 5,5 4,67 

q3-q1: 25 40 45 55 

Rysunek 3.18. Ilustracja wyników dla pytania 9.2. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział u�ytkowników Internetu poszukuj�cych porad w medycznych SWD on-line 

w Polsce do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Znaczna cz��� respondentów przewidywała, �e Polska nie b�dzie odbiega� pod 

wzgl�dem procentowej ilo�ci osób poszukuj�cych porad medycznych SWD on line 

od innych krajów OECD. Niektórzy eksperci uwa�ali, �e procent osób mo�e by�
nieznacznie ni�szy ze wzgl�du m.in. na mniejsz� popularno�� takich systemów w�ród 
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u�ytkowników, czy brak zaufania ze strony potencjalnych pacjentów (szczególnie 

starszych). Nieliczni za� sugerowali wy�szy wzrost w porównaniu z krajami OECD, 

argumentuj�c t� hipotez� słab� jako�ci� słu�by zdrowia w Polsce i z tego wzgl�du 

konieczno�ci� szukania porad w Internecie. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Zły stan słu�by zdrowia w Polsce wpłynie na wysokie zainteresowanie usług�
porad medycznych SWD, za pomoc� których pacjent b�dzie miał mo�liwo��
zdiagnozowa� si�, bez wychodzenia z domu. Czas oczekiwania na tak� porad� b�dzie 

du�o krótszy ni� w przypadku standardowej wizyty u specjalisty.” 

„Trend b�dzie identyczny z trendem �wiatowym, u�ytkownicy z Polski ch�tnie 

b�d� korzysta� z tego typu rozwi�za� ze wzgl�du na ich cen� i wysok� skuteczno��.” 

Pytanie 9.3. Prognozowana ilo�� u�ytkowników (w %) korzystaj�cych z mobile 

health z inteligentnymi funkcjami diagnostycznymi (kraje OECD) 

Tabela 3.62. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.3 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 11,03 17,5 30,313 41,406 

Odchylenie standardowe: 5,888 7,809 13,656 16,053 

Mediana: 10 15 32,5 42,5 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 16,25 30 40 60 

q3/q1: 3,25 3 2,67 3 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

q3-q1: 11,25 20 25 40 

�rednia: 10,987 17,167 29,314 39,869 

Odchylenie standardowe: 5,858 7,865 13,782 15,758 

Mediana: 10 15 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 15 30 40 60 

q3/q1: 3 3 2,67 3 

q3-q1: 10 20 25 40 
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Przykładowe komentarze respondentów na temat udziału u�ytkowników korzystaj�-
cych z mobile health z inteligentnymi funkcjami diagnostycznymi w krajach OECD: 

„Mobile health zaczyna by� dopiero wprowadzane. W przypadku m-health dla 

osób starszych, du�o ciekawych projektów zaczyna by� rozwijanych przy udziale 

programu Ambient Assisted Living Joint Programme (dla krajów UE). Zapewne jest 

wi�cej takich programów, które wspieraj� rozwój i b�d� go nap�dza�. Na ten moment 

my�l�, �e nie wi�cej ni� 15% osób w Europie korzysta z takich mo�liwo�ci, ale war-

to�� ta b�dzie rosła.” 

„Rozwi�zania mHealth b�d� niezwykle wygodne w u�yciu, dlatego zapewne 

zdob�d� popularno�� w�ród szerokiej rzeszy u�ytkowników, głównie rodziców dbaj�-
cych o swoje dzieci oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem �ycia oraz osób 

których stan zdrowia wymusza ci�gł� kontrol�.” 

Rysunek 3.19.  Ilustracja wyników dla pytania 9.3. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział u�ytkowników korzystaj�cych z mobile health z inteligentnymi funkcjami 

diagnostycznymi w krajach OECD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na 

lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 9.4. Prognozowana ilo�� u�ytkowników (w %) korzystaj�cych z mobile 

health z inteligentnymi funkcjami diagnostycznymi (Polska) 

Tabela 3.63. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.4 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,969 13,281 21,719 30,938 
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Odchylenie standardowe: 4,556 9,229 13,565 17,557 

Mediana: 5 10 17,5 25 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 35 50 

q3/q1: 5 4 3,5 3,33 

q3-q1: 8 15 25 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,839 13,577 22,109 31,585 

Odchylenie standardowe: 4,363 9,175 14,17 17,73 

Mediana: 5 10 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 35 50 

q3/q1: 5 4 3,5 3,33 

q3-q1: 8 15 25 35 

Rysunek 3.20.  Ilustracja wyników dla pytania 9.4. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział u�ytkowników korzystaj�cych z mobile health z inteligentnymi funkcjami 

diagnostycznymi w Polsce do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi 

poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Znaczna cz��� respondentów przewidywała, �e Polska nie b�dzie odbiega� pod 

wzgl�dem procentowego udziału u�ytkowników korzystaj�cych z mobile health 

z inteligentnymi funkcjami diagnostycznymi od innych krajów OECD (pyt.9.3). 
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Niektórzy eksperci prognozowali, nieznacznie ni�szy procentowy udział ze wzgl�du 

na słabszy rozwój mHealth w Polsce. 

Pytanie 9.5. Prognozowany procentowy udział medycznych portali społeczno�-
ciowych posiadaj�cych funkcjonalno�ci SWD lub rekomenderów medycznych 

Tabela 3.64. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.5 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,094 16,125 26,344 37,813 

Odchylenie standardowe: 7,698 11,012 16,449 20,825 

Mediana: 5 10 27,5 37,5 

1. Kwartyl (q1): 3 5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 15 30 45 60 

q3/q1: 5 6 9 6 

q3-q1: 12 25 40 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 10,414 17,007 26,711 39,933 

Odchylenie standardowe: 7,836 11,098 16,177 20,248 

Mediana: 10 20 30 45 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 50 60 

q3/q1: 6,67 6 5 3 

q3-q1: 17 25 40 40 

Eksperci przewiduj�, �e udział medycznych portali społeczno�ciowych posiadaj�cych 

funkcjonalno�ci SWD lub rekomendery medyczne b�dzie wzrastał, przede wszystkim 

ze wzgl�du na szybko�� takich usług, łatwo�� dost�pu i prawdopodobnie mniejsze 

koszty. Respondenci wyra�ali obawy dotycz�ce jako�ci tego rodzaju usług. 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Po osi�gni�ciu odpowiedniego poziomu rozwoju, kiedy tego typu rozwi�zania 

zaczn� pojawia� si� w nielicznych portalach, pozostałe b�d� zmuszone do 

wprowadzenia tego typu rozwi�zania aby -utrzyma� si� na rynku. Zainteresowanie ze 
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strony bran�y medycznej (np. firm farmaceutycznych) b�dzie ogromne, wi�c 

przewiduj�, �e zostan� przeznaczone znaczne �rodki na badania i rozwój tej grupy 

produktów.” 

Rysunek 3.21.  Ilustracja wyników dla pytania 9.5. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział medycznych portali społeczno�ciowych posiadaj�cych funkcjonalno�ci 

SWD lub rekomenderów medycznych do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. 

Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 9.6. Prognozowany procentowy udział medycznych SWD stosuj�cych 

metody analizy wielokryterialnej (oprócz prostych metod skoringowych) 

Tabela 3.65. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.6 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 13,188 18,281 25,781 34,688 

Odchylenie standardowe: 9,163 10,774 13,091 15,285 

Mediana: 10 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 15 
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3. Kwartyl (q3): 20 25 35 50 

q3/q1: 4 5 3,5 3,33 

q3-q1: 15 20 25 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 14,345 19,007 27,447 36,838 

Odchylenie standardowe: 9,455 11,718 13,775 15,104 

Mediana: 15 15 30 35 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 30 35 40 55 

q3/q1: 6 7 4 3,67 

q3-q1: 25 30 30 40 

Rysunek 3.22.  Ilustracja wyników dla pytania 9.6. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział medycznych SWD stosuj�cych metody analizy wielokryterialnej (oprócz 

prostych metod skoringowych) do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej 

osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta na temat medycznych SWD stosuj�cych metody 

analizy wielokryterialnej: 

„Z uwagi na rosn�cy stopie� komplikacji problemów, z którymi musz� radzi�
sobie SWD, przewiduj�, �e metody analizy wielokryterialnej zyskaj� na znaczeniu.” 
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Pytanie 9.7. Prognozowane ł�czne przychody producentów medycznych SWD 

i operatorów mobilnych SWD w cenach stałych, zmiana w % w stosunku do 

2012 (bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 3.66. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.7 

Kod pytania: P1 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 114,547 131,768 153,351 169,36

�redni wzrost r/r w %: 4,63 2,84 3,08 2,01 

Odchylenie standardowe: 5,8 12,2 18,3 24,9 

Mediana: 110 130 150 160 

1. Kwartyl (q1): 105 110 118 120 

3. Kwartyl (q3): 120 145 180 210 

q3/q1: 1,14 1,32 1,53 1,75 

q3-q1: 15 35 62 90 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 115,675 135,196 151,057 170,295 

�redni wzrost r/r w %: 4,97 3,17 2,24 2,43 

Odchylenie standardowe: 6,2 4,5 14,0 25,3 

Mediana: 110 130 150 160 

1. Kwartyl (q1): 105 110 120 125 

3. Kwartyl (q3): 120 145 185 200 

q3/q1: 1,14 1,32 1,54 1,6 

q3-q1: 15 35 65 75 

Eksperci byli zgodni, �e ł�czne procentowe przychody producentów medycznych 

SWD i mobilnych operatorów mobilnych SWD b�d� rosły. B�dzie to spowodowane 

bardzo dynamicznym rozwojem rynku mobile health, coraz wi�ksz� popularno�ci�
i dost�pno�ci� nowych technologii.  

Przykładowy komentarz respondenta: 

 „Rynek mobile health b�dzie si� bardzo dynamicznie rozwijał, co poci�gnie za 

sob� bardzo dynamiczny wzrost przychodów producentów i operatorów oprogramo-
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wania. Uwa�am, �e do 2025 roku przychód zwi�kszy si� dwukrotnie, a do 2030 roku 

mo�e zwi�kszy� si� nawet trzykrotnie.” 

Rysunek 3.23.  Ilustracja wyników dla pytania 9.7. Na osi pionowej oznaczono prognozowane 

procentowe ł�czne przychody producentów medycznych SWD i operatorów mobilnych SWD 

do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono 

kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników 

wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 9.8. Prognoza udziału przychodów operatorów telefonii mobilnej w przy-

chodach z systemów mHealth (w %) 

Tabela 3.67. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.8

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,281 13,25 15,969 19,844 

Odchylenie standardowe: 7,248 10,255 12,096 13,607 

Mediana: 5 10 10 15 

1. Kwartyl (q1): 2 3 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 25 25 30 

q3/q1: 5 8,33 5 3 

q3-q1: 8 22 20 20 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 8,933 14,69 16,353 21,408 

Odchylenie standardowe: 7,399 10,644 12,142 14,005 

Mediana: 5 10 10 15 

1. Kwartyl (q1): 2 5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 25 30 40 

q3/q1: 5 5 6 4 

q3-q1: 8 20 25 30 

Rysunek 3.24.  Ilustracja wyników dla pytania 9.8. Na osi pionowej oznaczono prognozowany 

procentowy udział przychodów operatorów telefonii mobilnej w przychodach z systemów 

mHealth do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Eksperci prognozowali wzrost udziału ł�cznych przychodów operatorów telefonii 

mobilnej w przychodach systemów mHealth, jednak cz��� respondentów uwa�ała, �e 

sam udział nie b�dzie zbyt du�y, gdy� operatorzy czerpi� zyski głównie z innych 

�ródeł takich jak: sprzeda� telefonów, usługi głosowe, usługi dost�pu do Internetu. 

Cz��� respondentów była przeciwnego zdania, argumentuj�c ten proces tym, �e 

u�ytkownicy b�d� korzysta� z systemów mHealth wykorzystuj�c w tym celu głównie 

urz�dzenia mobilne. 

Pytanie 9.9. Nowe zastosowania systemów mHealth na �wiecie i w Polsce jako 

prawdopodobie�stwo pojawienia si� prototypu urz�dzenia, który pomy�lnie 

przeszedł próby kliniczne, powszechnie dost�pnej oferty na rynku usług 

medycznych w danym roku – narastaj�co 

W tabeli poni�ej podano ilo�� respondentów wskazuj�cych stan danej 

funkcjonalno�ci systemów mHealth, wymienionej w opisie wiersza, w 
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poszczególnych latach. Osi�gni�cie poziomu usługi oznacza opuszczenie poziomu 

prototypu, zgodnie z definicj� poziomów technologicznych, podanych w Dodatku. 

Poziom prototypu lub usługi w �wiecie („�wiat”) oznacza wskazanie na osi�gni�cie 

tego poziomu w dowolnym kraju �wiata. 

Tabela 3.68. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.9 

Funkcjonalno��: Specyfikacja 

Stan w 

roku 

2015 

Stan w 

roku 

2020 

Stan w 

roku 

2025 

Dalszy 

rozwój 

do roku 

2030 

a) sygnalizacja 

zaka�e�
wirusowych - 

wirusy grypy i 

paragrypy, inne 

infekcje górnych 

dróg oddechowych  

Liczba odpowiedzi: 

�wiat -prototyp 
31 21 6 3 

Liczba odpowiedzi: 

�wiat- usługa 
1 16 19 8 

Liczba odpowiedzi: 

Polska -usługa 
0 0 10 22 

b) sygnalizacja 

obecno�ci 

drobnoustrojów 

wywołuj�cych 

grzybice 

Liczba odpowiedzi: 

�wiat -prototyp 
25 9 9 4 

Liczba odpowiedzi: 

�wiat- usługa 
5 21 15 10 

Liczba odpowiedzi: 

Polska -usługa 
0 5 12 19 

c) sygnalizacja 

zaka�e�
bakteryjnych - 

chlamydie 

Liczba odpowiedzi: 

�wiat -prototyp 
24 26 15 7 

Liczba odpowiedzi: 

�wiat- usługa 
1 6 15 9 

Liczba odpowiedzi: 

Polska -usługa 
3 3 7 19 

Eksperci mieli podzielone zdania na temat powstania prototypów urz�dzenia 

posiadaj�cego wskazane w powy�szej tabeli funkcjonalno�ci, co jest widoczne w po-

ni�szych, przykładowych komentarzach: 

 „Uwa�am, �e wszystkie wspomniane urz�dzenia mog� pojawi� si� niemal w -tym 

samym momencie mianowicie około 2025 roku. Przez najbli�sze lata b�d� si�
ukazywa� kolejne prototypy, które b�d� dokładniej testowane. Gdy pierwsze takie 

urz�dzenia b�d� dost�pne na �wiecie, kwesti� czasu b�dzie pojawienie si� ich w Pol-

sce. Zakładam, 5-letnie opó�nienie wprowadzenia takich  rozwi�za�. mog� si� u nas 

pojawi�.” 

„Istniej� ju� systemy, które w ograniczonym stopniu realizuj� wspomnian� funkc-

jonalno�� dlatego s�dz�, �e konkretne rozwi�zania pojawi� si� w najbli�szym czasie”. 

„Wykrywanie zaka�e� wirusowych jest o wiele trudniejsze ni� bakteryjnych albo 

grzybiczych. Spowodowane jest to bardzo małym rozmiarem wirusów i brakiem 

mo�liwo�ci ich szybkiego i prostego wykrywania.” 

„S�dz�, �e rozwój takich systemów to kwestia bardzo odległa, zwa�aj�c na stopie�
ich skomplikowania, a tak�e niezb�dne wymagania, które musz� zosta� spełnione, ta-

kie jak np. próby kliniczne. Skomplikowan� kwesti� b�dzie tak�e powszechny dost�p 

do tego typu systemów, gdy� oznaczałoby to stosunkowo niewielkie koszty nabycia.” 
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Pytanie 9.10. Korzystanie z systemów mHealth stanie si� obowi�zkowym 

elementem profilaktyki (podobnie jak szczepienia), wymaganym i dofinansowa-

nym przez powszechne systemy ubezpiecze� zdrowotnych 

Pytanie 9.10a. Korzystanie z systemów mHealth stanie si� obowi�zkowym 

elementem profilaktyki (podobnie jak szczepienia), wymaganym i dofinansowa-

nym przez powszechne systemy ubezpiecze� zdrowotnych w krajach OECD 

(najbardziej zaawansowanych w rozwoju mHealth) 

Tabela 3.69. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.10a 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,091 17,333 27,424 40 

Odchylenie standardowe: 7,2 11,884 16,101 21,373 

Mediana: 5 10 20 40 

1. Kwartyl (q1): 0 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 30 45 60 

q3/q1: - 6 4,5 4 

q3-q1: 15 25 35 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,791 20,305 31,897 44,552 

Odchylenie standardowe: 7,598 11,433 16,041 20,292 

Mediana: 5 20 30 45 

1. Kwartyl (q1): 0 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 50 60 

q3/q1: - 6 5 3 

q3-q1: 20 25 40 40 

Znaczna cz��� respondentów uwa�ała, �e wzrost korzystania z systemów mHealth, 

jako obowi�zkowego elementu profilaktyki w krajach OECD, mo�e nie by� zbyt du�y 

ze wzgl�du na sprzeciw społeczny dotycz�cy obowi�zkowo�ci. Bardziej prawdopo-

dobny b�dzie du�y wzrost oparty na dobrowolnym korzystaniu z takich usług. 
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Rysunek 3.25. Ilustracja wyników dla pytania 9.10a. Na osi pionowej oznaczono 

prognozowany procentowy wzrost korzystania z systemów mHealth jako obowi�zkowego 

elementu profilaktyki w krajach OECD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. 

Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Uwa�am, �e  społecze�stwa nie zgodz� si�  na wprowadzenie obowi�zkowej 

profilaktyki - bardziej prawdopodobne wydaj� si� systemy o u�ytkowaniu 

dobrowolnym.” 

„Jest to prosty i najbardziej bezpo�redni sposób profilaktyki medycznej. Nie 

wymaga wielkiego zaanga�owania lekarzy, du�o czynno�ci pacjent wykonuje 

samodzielnie. Dlatego uwa�am, �e cho� teraz jest to dopiero wdra�ane, nale�y to 

kontynuowa� i zrobi� z tego standard.” 

 Pytanie 9.10b. Korzystanie z systemów mHealth stanie si� obowi�zkowym 

elementem profilaktyki (podobnie jak szczepienia), wymaganym i dofinansowa-

nym przez powszechne systemy ubezpiecze� zdrowotnych w Unii Europejskiej 

Tabela 3.70. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.10b 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,594 15,576 25,879 37,121 

Odchylenie standardowe: 9,825 13,185 16,172 22,203 
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Mediana: 5 10 20 45 

1. Kwartyl (q1): 0 2 5 10 

3. Kwartyl (q3): 17,5 30 42,5 60 

q3/q1: - 15 8,5 6 

q3-q1: 17,5 28 37,5 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 10,129 19,545 28,568 41,276 

Odchylenie standardowe: 10,391 13,998 15,105 21,308

Mediana: 5 10 35 50 

1. Kwartyl (q1): 0 2 5 10 

3. Kwartyl (q3): 20 40 50 60 

q3/q1: - 20 10 6 

q3-q1: 20 38 45 50 

Rysunek 3.26. Ilustracja wyników dla pytania 9.10b. Na osi pionowej oznaczono 

prognozowany procentowy wzrost korzystania z systemów mHealth jako obowi�zkowego 

elementu profilaktyki w Unii Europejskiej do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej 

prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia 

bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Eksperci prognozowali, �e sytuacja dotycz�ca korzystania z systemów mHealth jako 

obowi�zkowego elementu profilaktyki w Unii Europejskiej b�dzie bardzo zbli�ona do 

sytuacji w krajach OECD (pyt.9.10a). 
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Pytanie 9.10c. Korzystanie z systemów mHealth stanie si� obowi�zkowym 

elementem profilaktyki (podobnie jak szczepienia), wymaganym i dofinansowa-

nym przez powszechne systemy ubezpiecze� zdrowotnych w Polsce 

Tabela 3.71. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.10c 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 3,063 6,625 11,182 23,667 

Odchylenie standardowe: 3,209 7,613 10,695 17,61 

Mediana: 1 4,5 5 15 

1. Kwartyl (q1): 0 0,5 2 5 

3. Kwartyl (q3): 5 10 17,5 40 

q3/q1: - 20 8,75 8 

q3-q1: 5 9,5 15,5 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 3,186 7,878 12,719 26,45 

Odchylenie standardowe: 3,371 8 11,102 17,866 

Mediana: 1 5 10 15 

1. Kwartyl (q1): 0 0 3 10 

3. Kwartyl (q3): 5 10 25 40 

q3/q1: - - 8,33 4 

q3-q1: 5 10 22 30 

Eksperci byli bardziej sceptyczni w kwestii wzrostu korzystania z systemów mHealth 

jako obowi�zkowego elementu profilaktyki Polsce. Ich zdaniem głównym problemem 

jest brak �rodków finansowych w polskiej słu�bie zdrowia. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Przy aktualnych brakach finansowych polskiej słu�by zdrowia, wprowadzenie 

takiego programu w najbli�szym czasie wydaje mi si� niemo�liwe.” 

„Główn� przeszkod� s� braki �rodków finansowych oraz mo�liwe sprzeciwy  

z powodu obowi�zkowo�ci.” 
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Rysunek 3.27.  Ilustracja wyników dla pytania 9.10c. Na osi pionowej oznaczono 

prognozowany procentowy wzrost korzystania z systemów mHealth jako obowi�zkowego 

elementu profilaktyki w Polsce do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej 

osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 9.11. Powstanie powszechna "chmura medyczna" oparta na interopera-

cyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym Rekordzie Pacjenta 

Pytanie 9.11a. Powstanie powszechna "chmura medyczna" oparta na interope-

racyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym Rekordzie Pacjenta 

w krajach OECD (najbardziej zaawansowane w rozwoju mHealth) 

Tabela 3.72.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.11a

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 13,273 23,97 36,667 49,242 

Odchylenie standardowe: 11 14,574 18,591 21,616 

Mediana: 10 20 40 50 

1. Kwartyl (q1): 2,75 10 15 18,75 

3. Kwartyl (q3): 20 36,25 50 70 

q3/q1: 7,27 3,63 3,33 3,73 

q3-q1: 17,25 26,25 35 51,25 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 15,896 25,013 36,743 49,47 

Odchylenie standardowe: 11,079 14,519 18,37 21,619 

Mediana: 15 30 40 55 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 30 40 50 70 

q3/q1: 6 4 3,33 2,8 

q3-q1: 25 30 35 45 

Rysunek 3.28. Ilustracja wyników dla pytania 9.11a. Na osi pionowej oznaczono 

prognozowane prawdopodobie�stwo powstania powszechnej "chmura medycznej" opartej na 

interoperacyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym Rekordzie Pacjenta w krajach 

OECD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 9.11b. Powstanie powszechna "chmura medyczna" oparta na interope-

racyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym Rekordzie Pacjenta 

w Unii Europejskiej 

Tabela 3.73. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.11a 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 14,5 23,939 35,545 46,515 

Odchylenie standardowe: 12,823 15,578 19,135 19,44 
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Mediana: 10 20 40 50 

1. Kwartyl (q1): 2 8,75 13,75 18,75 

3. Kwartyl (q3): 25 41,25 51,25 70 

q3/q1: 12,5 4,71 3,73 3,73 

q3-q1: 23 32,5 37,5 51,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17,875 25,553 37,772 48,103 

Odchylenie standardowe: 12,926 15,351 18,69 18,998 

Mediana: 15 30 45 55 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 35 50 60 70 

q3/q1: 7 5 4 3,5 

q3-q1: 30 40 45 50 

Rysunek 3.29.  Ilustracja wyników dla pytania 9.11b. Na osi pionowej oznaczono 

prognozowane prawdopodobie�stwo powstania powszechnej "chmura medycznej" opartej na 

interoperacyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym Rekordzie Pacjenta w Unii 

Europejskiej do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 9.11c. W Unii Europejskiej powstanie powszechna "chmura medyczna" 

oparta na interoperacyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym 

Rekordzie Pacjenta  

Tabela 3.74. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 9.11c 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 39 39 
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Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,25 14,156 23,545 32,242 

Odchylenie standardowe: 6,706 10,85 15,368 19,296 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 0 2,5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 27,5 45 51,25 

q3/q1: - 11 9 5,13 

q3-q1: 10 25 40 41,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,383 16,109 25,176 34,436 

Odchylenie standardowe: 6,963 11,102 14,757 18,541 

Mediana: 5 15 25 35 

1. Kwartyl (q1): 0 4 5 10 

3. Kwartyl (q3): 15 30 45 55 

q3/q1: - 7,5 9 5,5 

q3-q1: 15 26 40 45 

Rysunek 3.30. Ilustracja wyników dla pytania 9.11c. Na osi pionowej oznaczono 

prognozowane prawdopodobie�stwo powstania powszechnej "chmura medycznej" opartej na 

interoperacyjno�ci oprogramowania mHealth i Elektronicznym Rekordzie Pacjenta w Polsce do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów. 
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Pytanie 9.12. Najwa�niejsze problemy i bariery rozwoju systemów mHealth 

(mobilne systemy diagnostyczno-terapeutyczne) do roku 2025. W kolumnie 

odpowiadaj�cej prawdopodobnemu terminowi wyst�pienia problemu/bariery 

prosz� poda� (hasłowe) okre�lenie jego nasilenia, prognozowany wpływ na 

rozwój mHealth i komentarz, a w kolumnie "uwagi" bardziej szczegółowy opis 

problemu 

Warto�ci pola wyboru „Wpływ” w pytaniu 9.12:

• bardzo istotne, 

• istotne, 

• �rednio istotne, 

• nieistotne, 

• trudno okre�li�. 

Tabela 3.75.  Przykładowe odpowiedzi na pytanie 9.12

Specyfikacja 

problemu 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Okre�-
lenie 

Wpływ
Okre�-
lenie 

Wpływ
Okre�-
lenie 

Wpływ
Okre�-
lenie 

Wpływ

a) wzrastaj�ce 

zagro�enie dla 

danych medycz-

nych przekazy-

wanych w syste-

mach mHealth 

zwi�zane z ro-

zwojem rynku 

tych danych 

Wyciek 
prywat-

nych 

danych z 
baz 

mHealth 

bardzo 

istotne 

Wyciek 
prywat-

nych 

danych z 
baz 

mHealth; 

istotne 

Wyciek 
prywat-

nych 

danych z 
baz 

mHealth 

�rednio 

istotne 

Wyciek 

prywatny
ch danych 

z baz 

mHealth 

�rednio 

istotne 

Brak 

bezpie-

cze�stwa 
danych 

bardzo 

istotne 

Handel 

danymi 

bardzo 

istotne 

Wspólna 
baza 

danych 

bardzo 

istotne 

Dalsze 

problemy 
z wycie-

kiem 

danych 

bardzo 

istotne 

Ataki 
hacker-

skie 

bardzo 

istotne 

Ataki 
hacker-

skie 

bardzo 

istotne 

Ataki 
hacker-

skie 

bardzo 

istotne 

Ataki 
hacker-

skie 

bardzo 

istotne 

b) bariery pra-

wne zwi�zane z 

dopuszczalno�ci�
automatycznej 

diagnostyki i 

rekomendacji 

podj�cia terapii 

bez bezpo�red-

niego udziału 

personelu 

medycznego 

Brak pra-

wnej mo-
�liwo�ci 

dopusz-

czenia 

bardzo 

istotne 

Projekty 

ustaw 

reguluj�-
cych 

bardzo 

istotne 

Testowe 

wprowa-

dzenia 
ustaw  

 istotne
Kolejne 
wprowa-

dzenia 

�rednio 

istotne 

Problemy 

zwi�zane 
z wiary-

godno�ci�
recept lub 
zwolnie�
lekarskich

bardzo 
istotne 

Problemy 

zwi�zane 
z wiary-

godno�ci�
recept lub 
zwolnie�
lekarskich

bardzo 
istotne 

Problemy 

zwi�zane 
z wiary-

godno�ci�
recept lub 
zwolnie�
lekarskich

bardzo 
istotne 

Problemy 

zwi�zane 
z wiary-

godno�ci�
recept lub 
zwolnie�
lekarskich

bardzo 
istotne 
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Rozmyta 
odpowie-

dzialno��

bardzo 

istotne 

Rozmyta 
odpowie-

dzialno��

bardzo 

istotne 

Rozmyta 
odpowie-

dzialno��
istotne 

Rozmyta 
odpowie-

dzialno��
istotne 

Eksperci byli zgodni, �e najwa�niejsze problemy i bariery rozwoju systemów 

mHealth dotycz�ce wzrastaj�cych zagro�e� dla danych medycznych przekazywanych 

w systemach mHealth b�d� dotyczy� odpowiedniego zabezpieczenia danych 

medycznych przed wyciekiem i udost�pnieniem osobom niepowołanym.  

Pytanie 9.13. Najwa�niejsze problemy i bariery rozwoju medycznych SWD, 

z wł�czeniem systemów diagnostycznych i medycznych baz wiedzy, do roku 

2025. W kolumnie odpowiadaj�cej najbardziej prawdopodobnemu terminowi 

wyst�pienia problemu/bariery prosz� poda� (hasłowe) okre�lenie jego nasilenia, 

prognozowany wpływ na rozwój medycznych SWD i komentarz, a w kolumnie 

"uwagi" komentarze i bardziej szczegółowy opis problemu 

Warto�ci pola wyboru „Wpływ” w pytaniu 9.13

• bardzo istotne, 

• istotne, 

• �rednio istotne, 

• nieistotne, 

• trudno okre�li�. 

Tabela 3.76.  Przykładowe odpowiedzi na pytanie 9.12

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Specyfikacja 

problemu Okre�lenie Wpływ Okre�lenie Wpływ Okre�lenie Wpływ Okre�lenie Wpływ

a) obawy praco-

wników słu�by 

zdrowia zwi�zane z 
mo�liwo�ci� zast�-

pienia personelu 
medycznego przez 

automatyczne sys-

temy diagnosty-
czno-terapeutyczne 

Szkodli-

wo��
technologii

bardzo 

istotne

Obawy o 
zakres 

obowi�z-

ków 

istotne

Obawy o 

utrat�
pracy 

istotne
Utraty 

pracy 
istotne

Redukcja 

miejsc 

pracy 

nie-
istotne

Redukcja 

miejsc 

pracy 

�rednio 
istotne

Redukcja 

miejsc 

pracy 

�rednio 
istotne

Redukcja 

miejsc 

pracy 

istotne 

b) słabsza kontrola 
chorób społecznych 

w przypadku rzad-

szego kontaktu 
pacjentów z perso-

nelem medycznym 

Słabsza 
diagnoza 

chorób 

psychicz-
nych 

�rednio 
istotne

Słabsza 
diagnoza 

chorób 

psychicz-
nych 

�rednio 
istotne

Słabsza 
diagnoza 

chorób 

psychicz-
nych 

istotne

Słabsza 
diagnoza 

chorób 

psychicz-
nych 

istotne

Unikanie 

wizyt 

lekarskich 

istotne

Unikanie 

wizyt 

lekarskich

istotne 

Unikanie 

wizyt 

lekarskich 

bardzo 
istotne

Unikanie 

wizyt 

lekarskich 

bardzo 
istotne
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c) niebezpiecze�-

stwo niewła�ciwe-
go potraktowania 

nowych i najbar-

dziej nietypowych 
przypadków medy-

cznych, dla których 

brak odpowiednich 
danych w medycz-

nych bazach 

wiedzy 

Problemy z 

rozpoznaw

aniem 
chorób 

bardzo 

istotne

Problemy 
automa-

tyzmu 

bardzo 

istotne

Podobie�s
two 

chorób 

bardzo 

istotne

System 

b�dzie tyl-
ko wspar-

ciem dla 

lekarzy 

bardzo 

istotne

Mała licz-

ba baz wie-

dzy o scho-
rzeniach 
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Teza 10. Nast�pi dalszy rozwój SWD w finansach 

Wa�nym problemem dotycz�cym kierunków rozwoju systemów transakcyjnych 

w finansach jest mo�liwo�� i stopie� zast�pienia decyzji podejmowanych przez 

brokerów przez automatyczne systemy transakcyjne. Do pozytywnego zast�pienia 

mo�e doj�� w przypadku, gdy automatyczne systemy transakcyjne wyka�� swoj�
przewag�, mierzon� wielko�ci� zysków, nad decyzjami podejmowanymi przez 

pracowników instytucji finansowych i pozostałych inwestorów. Trend ten podlega 

jednak wielu fluktuacjom, a jego przebieg zale�y od wielu czynników, które ocenione 

zostan� przez ekspertów w kolejnej serii odpowiedzi.

Pytanie 10.1. Prognozowany udział decyzji inwestycyjnych podejmowanych przy 

pomocy SWD przez inwestorów w % (kraje OECD) 

Tabela 3.77 .Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.1 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 17,576 25,212 37,121 49,242 

Odchylenie standardowe: 13,331 14,73 16,554 22,923 

Mediana: 10 20 40 50 

1. Kwartyl (q1): 10 10 13,75 22,5 

3. Kwartyl (q3): 22,5 40 50 71,25 

q3/q1: 2,25 4 3,64 3,17 

q3-q1: 12,5 30 36,25 48,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 
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�rednia: 18,98 26,12 35,887 48,127 

Odchylenie standardowe: 13,133 14,251 14,67 20,209 

Mediana: 15 20 40 45 

1. Kwartyl (q1): 10 15 20 30 

3. Kwartyl (q3): 30 40 50 70 

q3/q1: 3 2,67 2,5 2,33 

q3-q1: 20 25 30 40 

Rysunek 3.31. Ilustracja wyników dla pytania 10.1. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział decyzji inwestycyjnych podejmowanych przy pomocy SWD przez 

inwestorów w krajach OECD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej 

osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Eksperci uwa�aj�, �e ju� w stanie obecnym cz��� decyzji inwestycyjnych jest 

podejmowana przy pomocy SWD i �e liczba tych decyzji b�dzie wzrasta�, lecz 

systemy takie nie b�d� w stanie zast�pi� do�wiadczonych inwestorów 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Obecnie istniej� SWD wspieraj�ce decyzje inwestorów. Ich skuteczno�� jest 

zró�nicowana, jednak bardzo cz�sto propozycje takich systemów mog� by� punktem 

wyj�cia do decyzji podejmowanych przez do�wiadczonego brokera. Przewiduj�, �e 

popularno�� tego typu systemów b�dzie powoli wzrasta� w�ród brokerów i rozszerzy 

na osoby, które obecnie nie s� przekonane do tego typu rozwi�za� (m.in. dzi�ki 

zwi�kszaj�cej si� skuteczno�ci przewidywa� takich systemów).” 

„Profesjonalni inwestorzy ju� obecnie w du�ym stopniu polegaj� na narz�dziach 

wspomagaj�cych podejmowanie decyzji. Przewiduj�, �e b�dzie rosło zainteresowanie 

tego typu rozwi�zaniami równie� w�ród drobnych inwestorów, co przeło�y si� na 

znaczny wzrost liczby u�ytkowników.” 



Rezultaty bada� delfickich 135 

Pytanie 10.2. Prognozowany udział decyzji inwestycyjnych podejmowanych przy 

pomocy SWD przez inwestorów w % (Polska) 

Tabela 3.78. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.2 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,182 18,727 28,182 38,121 

Odchylenie standardowe: 11,776 14,222 15,2 23,423 

Mediana: 10 15 25 35 

1. Kwartyl (q1): 1,75 4 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 31,25 46,25 61,25 

q3/q1: 11,43 7,81 4,63 6,13 

q3-q1: 18,25 27,25 36,25 51,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 13,678 19,875 29,827 40,871 

Odchylenie standardowe: 11,632 13,563 13,998 22,193

Mediana: 10 20 25 35 

1. Kwartyl (q1): 5 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 20 35 45 60 

q3/q1: 4 7 4,5 4 

q3-q1: 15 30 35 45 

Zdania ekspertów w kwestii procentowego wzrostu udziału decyzji inwestycyjnych 

w Polsce były podzielone. Cz��� respondentów uwa�ała, �e sytuacja b�dzie odzwier-

ciedla� sytuacj� na �wiecie, a cz��� sugerowała wolniejszy wzrost w porównaniu do 

globalnej tendencji.  

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Wydaje si�, �e w Polsce znacznie mniejszy odsetek inwestorów b�dzie 

zainteresowany stosowaniem finansowych SWD. Głównym czynnikiem decyduj�cym 

o ich u�yciu b�dzie do�wiadczenie inwestora oraz kwota inwestycji.”
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Rysunek 3.32. Ilustracja wyników dla pytania 10.2. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział decyzji inwestycyjnych podejmowanych przy pomocy SWD przez 

inwestorów w Polsce do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi 

poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 10.3. Prognozowany udział decyzji inwestycyjnych na rynkach 

formalnych podejmowanych przy pomocy automatycznych systemów 

decyzyjnych w % (kraje OECD) 

Tabela 3.79. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.3 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 15,938 23,375 31,875 40,938 

Odchylenie standardowe: 10,707 14,441 16,424 20,831

Mediana: 10 17,5 25 30 

1. Kwartyl (q1): 4 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 30 50 60 65 

q3/q1: 7,5 10 6 3,25 

q3-q1: 26 45 50 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 



Rezultaty bada� delfickich 137 

�rednia: 14,369 20,884 29,813 41,339 

Odchylenie standardowe: 8,888 12,469 14,452 19,42 

Mediana: 10 20 25 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 30 50 60 65 

q3/q1: 6 5 4 2,6 

q3-q1: 25 40 45 40 

Rysunek 3.33. Ilustracja wyników dla pytania 10.3. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział decyzji inwestycyjnych na rynkach formalnych podejmowanych przy 

pomocy automatycznych systemów decyzyjnych w krajach OECD do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Eksperci prognozuj� mniejszy wzrost udziału decyzji inwestycyjnych na rynkach 

formalnych podejmowanych przy pomocy automatycznych systemów decyzyjnych 

w krajach OECD ze wzgl�du na mniejsz� mo�liwo�� automatyzacji takich rynków. 

Przykładowy komentarz: 

 „Rozwój systemów decyzyjnych na rynkach formalnych przypuszczalnie b�dzie 

ni�szy ze wzgl�du na mniejsz� podatno�� tych rynków na informatyzacj�.” 
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Pytanie 10.4. Prognozowany udział decyzji inwestycyjnych na rynkach formal-

nych podejmowanych przy pomocy automatycznych systemów decyzyjnych w % 

(Polska) 

Tabela 3.80. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.4 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,031 13,781 20,25 30,781 

Odchylenie standardowe: 8,754 10,39 13,45 16,745 

Mediana: 5 10 20 27,5 

1. Kwartyl (q1): 1 2 5 10 

3. Kwartyl (q3): 15 20 30 50 

q3/q1: 15 10 6 5 

q3-q1: 14 18 25 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 10,443 13,993 19,976 29,659 

Odchylenie standardowe: 8,911 9,028 12,596 14,828 

Mediana: 5 10 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2 4 10 15 

3. Kwartyl (q3): 20 25 30 50 

q3/q1: 10 6,25 3 3,33 

q3-q1: 18 21 20 35 

Znaczna cz��� respondentów przewidywała, �e Polska nie b�dzie odbiega� pod 

wzgl�dem procentowego udziału decyzji inwestycyjnych na rynkach formalnych 

podejmowanych przy pomocy automatycznych systemów decyzyjnych od krajów 

OECD (pyt.10.3). Niektórzy uwa�ali, �e wzrost b�dzie na podobnym poziomie ale 

z lekkim opó�nieniem w stosunku do innych krajów. 
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Rysunek 3.34. Ilustracja wyników dla pytania 10.3. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział decyzji inwestycyjnych na rynkach formalnych podejmowanych przy 

pomocy automatycznych systemów decyzyjnych w Polsce do ko�ca okresu oznaczonego na osi 

poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). 

Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 10.5. Prognozowany procentowy udział du�ych (niespełniaj�cych 

definicji M�P) przedsi�biorstw (wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów 

zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami SWD (kraje OECD) 

Tabela 3.81. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.5 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 24,531 34,219 46,094 56,719 

Odchylenie standardowe: 16,779 18,262 19,118 19,773

Mediana: 20 30 40 60 

1. Kwartyl (q1): 10 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 40 55 70 80 

q3/q1: 4 3,67 3,5 3,2 

q3-q1: 30 40 50 55 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 23,981 32,951 42,508 54,633 

Odchylenie standardowe: 15,888 17,378 17,193 19,11 

Mediana: 20 30 40 50 

1. Kwartyl (q1): 10 15 25 35 

3. Kwartyl (q3): 40 55 65 75 

q3/q1: 4 3,67 2,6 2,14 

q3-q1: 30 40 40 40 

Rysunek 3.35. Ilustracja wyników dla pytania 10.5. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział du�ych (niespełniaj�cych definicji M�P) przedsi�biorstw (wszystkie 

bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami SWD 

w krajach OECD do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów na temat udziału du�ych przedsi�biorstw 

korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami 

SWD w krajach OECD: 

„Du�e przedsi�biorstwa na pewno ju� obecnie korzystaj� z systemów zarz�dzania 

ryzykiem. Rozpowszechnianie si� systemów SWD spowoduje wzrost wykorzystania 

tych wła�nie wprowadzanych funkcjonalno�ci, ze wzgl�du na ich wi�ksz�
skuteczno�� ni� tradycyjnych systemów ERkM.” 

„Du�e przedsi�biorstwa dysponuj� du�ymi bud�etami, które pozwalaj� na nabycie 

tego typu systemów. Ponadto obroty du�ych firm, a w zwi�zku z tym i ryzyko s�
wi�ksze ni� w przypadku firm małych, dlatego wi�kszy stopie� wspomagania si�
automatycznymi systemami jest tym bardziej uzasadniony. S�dz�, �e procentowy 

udział firm korzystaj�cych z tego typu rozwi�za� nie b�dzie si� zmieniał, cho�
liczbowo mo�e nast�pi� pewien wzrost.” 
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Pytanie 10.6. Prognozowany procentowy udział M�P przedsi�biorstw (wszystkie 

bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjo-

nalno�ciami SWD (kraje OECD) 

Tabela 3.82. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.6 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,969 20,469 29,375 40 

Odchylenie standardowe: 7,971 9,462 9,723 16,125 

Mediana: 10 20 30 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 20 

3. Kwartyl (q3): 20 25 40 60 

q3/q1: 4 2,5 2 3 

q3-q1: 15 15 20 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,782 19,547 26,403 36,873 

Odchylenie standardowe: 7,679 8,362 8,517 15,705 

Mediana: 10 20 25 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 20 

3. Kwartyl (q3): 20 25 35 50 

q3/q1: 4 2,5 1,75 2,5 

q3-q1: 15 15 15 30 

Eksperci udzielaj�cy odpowiedzi na pytanie 10.6 prognozowali na ogół, �e udział 

M�P (wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) 

z funkcjonalno�ciami SWD nie b�dzie na tak wysokim poziomie, jak w przypadku 

du�ych przedsi�biorstw (pyt. 10.5) ze wzgl�du na wysokie koszty i jednocze�nie 

mniejsze mo�liwo�ci finansowe małych i �rednich firm. W komentarzach nie 

ró�nicowano sytuacji pod tym wzgl�dem w Polsce i w innych krajach OECD. 



142   ©2014 Fundacja Progress & Business

Rysunek 3.36. Ilustracja wyników dla pytania 10.6. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział M�P przedsi�biorstw (wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów 

zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami SWD w krajach OECD do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Przedsi�biorstwa z sektora M�P ze wzgl�du na ograniczony bud�et nie b�d�
przeznacza� �rodków na nowinki zawarte w du�ych systemach, jak i na same du�e 

systemy do zarz�dzania przedsi�biorstwami. Odsetek firm korzystaj�cych z zaawan-

sowanych systemów jest niewielki. B�dzie on rósł tylko w przypadku, gdy systemy 

z funkcjonalno�ciami SWD b�d� małe, lekkie i tanie. Mam nadziej�, �e takie systemy 

b�d� powstawały.” 

Pytanie 10.7. Prognozowany procentowy dział du�ych (niespełniaj�cych definicji 

M�P) przedsi�biorstw (wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów 

zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami SWD (Polska) 

Tabela 3.83. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.7 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 21,125 30,781 45,938 56,563 

Odchylenie standardowe: 13,65 15,547 22,111 24,084 
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Mediana: 20 30 40 52,5 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 27,5 

3. Kwartyl (q3): 37,5 45 70 85 

q3/q1: 7,5 4,5 3,5 3,09 

q3-q1: 32,5 35 50 57,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 21,787 30,639 42,193 51,927 

Odchylenie standardowe: 13,178 15,024 20,208 22,351

Mediana: 20 30 35 40 

1. Kwartyl (q1): 10 15 20 30 

3. Kwartyl (q3): 30 45 65 80 

q3/q1: 3 3 3,25 2,67 

q3-q1: 20 30 45 50 

Rysunek 3.37. Ilustracja wyników dla pytania 10.7. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział du�ych (niespełniaj�cych definicji M�P) przedsi�biorstw (wszystkie 

bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami SWD 

w Polsce do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Znaczna cz��� ekspertów przewidywała, �e Polska nie b�dzie odbiega� pod wzgl�-
dem procentowego udziału du�ych (niespełniaj�cych definicji M�P) przedsi�biorstw  
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(wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funk-

cjonalno�ciami SWD od krajów OECD. 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Sytuacja w Polsce w przypadku du�ych przedsi�biorstw i korzystania przez nich 

z systemów ERkM z funkcjonalno�ci� SWD b�dzie wygl�dała podobnie jak 

w przypadku pozostałych krajów członkowskich OECD, jednak odsetek 

przedsi�biorstw korzystaj�cych z nich b�dzie o ok. 5 punktów procentowych ni�szy.” 

Pytanie 10.8. Prognozowany procentowy udział M�P przedsi�biorstw (wszystkie 

bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) 

z funkcjonalno�ciami SWD (Polska) 

Tabela 3.84. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.8 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 10,938 17,5 26,97 39,091 

Odchylenie standardowe: 7,815 11,224 14,286 17,672 

Mediana: 10 17,5 25 35 

1. Kwartyl (q1): 2 5 13,75 20 

3. Kwartyl (q3): 20 25 40 60 

q3/q1: 10 5 2,91 3 

q3-q1: 18 20 26,25 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,144 16,91 25,529 36,851 

Odchylenie standardowe: 7,441 9,851 12,905 16,08 

Mediana: 10 15 25 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 25 30 50 

q3/q1: 6,67 5 2 2,5 

q3-q1: 17 20 15 30 
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Rysunek 3.38. Ilustracja wyników dla pytania 10.5. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział M�P przedsi�biorstw (wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów 

zarz�dzania ryzykiem (ERkM) z funkcjonalno�ciami SWD w krajach OECD do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle 

i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Znaczna cz��� respondentów przewidywała, �e w Polsce procentowy udział M�P 

(wszystkie bran�e) korzystaj�cych z systemów zarz�dzania ryzykiem (ERkM) 

z funkcjonalno�ciami SWD b�dzie nieznacznie ni�szy od krajów OECD. 

Pytanie 10.9. Prognozowane ł�czne przychody producentów finansowych SWD 

w cenach stałych, zmiana w % w stosunku do 2012 (�wiat, bez uwzgl�dniania 

inflacji)) 

Tabela 3.85.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 10.9 

Kod pytania: P1 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 114,964 131,086 151,427 172,061 

�redni wzrost r/r w %: 4,76 2,66 2,93 2,59 

Odchylenie standardowe: 4,1 10,2 18,4 24,7 

Mediana: 115 125 140 157,5 
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1. Kwartyl (q1): 105 112,5 125 127,5 

3. Kwartyl (q3): 120 147,5 177,5 197,5 

q3/q1: 1,14 1,31 1,42 1,55 

q3-q1: 15 35 52,5 70 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 113,912 128,998 142,561 159,533 

�redni wzrost r/r w %: 4,44 2,52 2,02 2,28 

Odchylenie standardowe: 4,1 9,8 13,2 18,1 

Mediana: 115 120 135 155 

1. Kwartyl (q1): 110 115 125 135 

3. Kwartyl (q3): 120 140 160 180 

q3/q1: 1,09 1,22 1,28 1,33 

q3-q1: 10 25 35 45 

Rysunek 3.39. Ilustracja wyników dla pytania 10.5. Na osi pionowej oznaczono procentowe 

prognozowane ł�czne przychody producentów finansowych SWD do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle 

i median� (2.kwartyl). Obliczenia nie uwzgl�dniaj� współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Rynek ten nie b�dzie si� rozszerzał (liczba u�ytkowników nie b�dzie si� znacz�co 

zwi�kszała), ale b�dzie nast�pował wzrost zło�ono�ci systemów i pewno�ci przewidy-

wa�, co b�dzie zwi�kszało warto�� systemów i przychody ich producentów.”�
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Pytanie 10.10. Nowe funkcjonalno�ci i zastosowania SWD w finansach 

Tabela 3.86. Przykładowe odpowiedzi na pytanie 10.10

Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Eksploracja danych w 

celu uzyskania lepszego 
obrazu klienta 

Sieci neuronowe 

w przeszukiwaniu baz 
danych 

Automatyczne 

podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych 

Zastosowanie kompu-

terów kwantowych - 

mo�liwo�� przetwarza-
nia wi�kszej ilo�ci 

danych 

Wsparcie SWD w 
inwestycjach 

SWD przewiduj�ce 
przyszło��

krótkoterminow�
w oparciu o optymalne 

inwestycje 

Inwestycyjne SWD 

zdolne do 
przewidywania odległej 

przyszło�ci 

Pełne zarz�dzanie 

inwestycjami w oparciu 

o dane z systemów SWD

Rozszerzenie działania 
systemów na nowo 

powstaj�ce produkty 

finansowe na przestrzeni 
lat 

Dopasowanie do 

zmieniaj�cej specyfiki 

rynków 

Tworzenie strategii dla 
poszczególnych 

produktów i 

uwzgl�dnienie ich przy 
ci�głych fluktuacjach 

Rozwój 

dotychczasowych 

funkcjonalno�ci 

Predykcja trendów 

Analiza rynków, analiza 

ryzyka, zawansowana 

predykcja trendów 

Zaawansowane automaty 
inwestycyjne, 

monitorowanie rynków, 

autonomiczne decyzje 
finansowe 

Całkowicie 

autonomiczne decyzje 

inwestycyjne, 
przewidywanie trendów 

na podstawie danych 

historycznych, 
monitorowanie sytuacji 

geopolitycznej, analiza 

ryzyka inwestycyjnego 

Rozszerzanie działania 

systemu na nowe 

produkty finansowe. 

Mo�liwo�ci adaptacyjne 

SWD w finansach, 
generowanie strategii 

działania. 

Tworzenie i wdra�anie 

strategii na zasadzie 
sterowaniem zakupu i 

sprzeda�y. 

Adaptacja i 

rozpoznawanie 
nastrojów na rynkach 

finansowych. 

Automatyczne 

ostrzeganie przed bess�

Automatyczne 

informowanie o dobrym 

momencie 
zakupu/sprzeda�y akcji 

Pierwsze próby w pełni 
automatycznego 

inwestowania 

Sztuczna inteligencja 

tworz�ca 

długoterminowe 
strategie 

Dokładniejsze 

zarz�dzanie ryzykiem 

Wydajniejsze 
przetwarzanie informacji 

z sieci 

Automatyzacja 

podejmowania decyzji 

Podejmowanie decyzji 
niemal�e bez udziału 

człowieka 
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Pytanie 10.11. Najwa�niejsze problemy i bariery rozwoju SWD w finansach do 

roku 2025. Wzrastaj�cemu udziałowi automatycznych transakcji towarzyszy 

wzrastaj�ca zmienno�� parametrów rynku (a w efekcie wzrost rz�du niestacjo-

narno�ci finansowych szeregów czasowych), co zmniejsza mo�liwo�� efektywne-

go stosowania metod prognostycznych. W kolumnie odpowiadaj�cej najbardziej 

prawdopodobnemu terminowi wyst�pienia problemu/bariery prosz� poda� jego 

skrócone (hasłowe) okre�lenie, prognozowany wpływ na rozwój i zastosowania 

SWD w finansach i komentarz, a w kolumnie "Uwagi" bardziej szczegółowy opis 

problemu i dalsze uwagi 

Warto�ci pola wyboru „Wpływ” w pytaniu 10.11

• bardzo istotne, 

• istotne, 

• �rednio istotne, 

• nieistotne, 

• trudno okre�li�. 

Tabela 3.87.  Przykładowe odpowiedzi na pytanie 10.11 

Stan w roku 2015 Stan w roku 2020 Stan w roku 2025 
Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Okre�lenie Wpływ Okre�lenie Wpływ Okre�lenie Wpływ Okre�lenie Wpływ 

Zastosowani

e transferów 

o niskiej 

entropii 

bardzo 

istotne 

Zastosowani

e metod 

sieciowych 

układów 

nieliniowych

bardzo 

istotne 

Personalizac

ja 

bardzo 

istotne�

Indywidualiz

acja 

bardzo 

istotne 

Bł�dy 

inwestycyjn

e 

bardzo 

istotne 

Ingerencja w 

rynek 
istotne 

Zmienno��
rynku 

bardzo 

istotne 

Ataki na 

systemy 
bardzo 

istotne�

Wdra�anie 

automatów 

graj�cych na 

szerok�
skal�

�rednio 

istotne 
- - 

Zwi�kszenie 

udziału 

automatów 

na rynkach 

finansowych

bardzo 

istotne 
- - 
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Teza 11. Perspektywy integracji baz wiedzy, systemów eksperckich 

i SWD 

Dwa trendy zwi�zane z rozwojem globalnej sieci: rozwój wyszukiwarek interneto-

wych oraz wzrastaj�ca ilo�� tre�ci w Internecie stanowi� o wzrastaj�cym udziale 

globalnej wiedzy dost�pnej dla ka�dego u�ytkownika Internetu. Jednocze�nie wzrasta 

ilo�� dost�pnej nieprzetworzonej informacji, takiej jak sekwencje video z kamer inter-

netowych, wypowiedzi na forach i w serwisach społeczno�ciowych, czy repozytoria 

niezweryfikowanych utworów muzycznych, obrazów itp. Potencjalna dost�pno�� tej 

informacji, której ilo�� przekracza mo�liwo�ci percepcji i przetworzenia przez u�yt-

kowników Internetu powoduje powstanie wyzwa� dla badaczy, projektantów i produ-

centów software’u, a tak�e dla osób odpowiedzialnych za hurtownie danych i repozy-

toria wiedzy. Ju� obecnie wszelkie licz�ce si� publikacje naukowe publikowane s�
on-line, wkrótce wszystkie, lub prawie wszystkie stacje telewizyjne i radiowe 

dost�pne b�d� w Internecie.

Pytanie 11.1. Prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci i powszech-

nie dost�pnej poprzez przegl�darki i wyszukiwarki internetowe uznanej za 

reprezentatywn�

Pytanie 11.1a. Prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej 

za reprezentatywn� w badaniach naukowych 

Tabela 3.88.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.1a

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 17,188 24,844 33,906 41,563 

Odchylenie standardowe: 13,517 14,205 17,69 19,862 

Mediana: 10 25 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 15 

3. Kwartyl (q3): 25 40 50 50 

q3/q1: 5 4 3,33 3,33 

q3-q1: 20 30 35 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 19,371 27,464 39,966 46,821 

Odchylenie standardowe: 14,641 14,039 17,938 19,816
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Mediana: 20 30 35 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 30 

3. Kwartyl (q3): 50 50 70 80 

q3/q1: 10 5 3,5 2,67 

q3-q1: 45 40 50 50 

Rysunek 40. Ilustracja wyników dla pytania 11.1a Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w 

badaniach naukowych do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi 

poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta na temat procentowego udziału informacji 

znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w badaniach naukowych: 

 „Sie� daje du�e mo�liwo�ci osobom szukaj�cym informacji do bada� naukowych. 

Systemy ankietowe pomagaj� w zbieraniu danych, wyszukiwarki artykułów 

naukowych, serwisy skupiaj�ce ekspertów, profesjonalne fora naukowe mog�
w znaczy sposób ułatwi� prac� nad badaniami naukowymi.” 

Pytanie 11.1b. Prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej 

za reprezentatywn� w badaniach rynku w celach marketingowych 

Tabela 3.89.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.1b

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 



Rezultaty bada� delfickich 151 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 32,879 43,906 54,844 63,125 

Odchylenie standardowe: 14,511 16,115 19,397 17,852

Mediana: 30 42,5 57,5 62,5 

1. Kwartyl (q1): 15 25 35 40 

3. Kwartyl (q3): 50 70 80 85 

q3/q1: 3,33 2,8 2,29 2,13 

q3-q1: 35 45 45 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 33,627 42,648 54,879 64,399 

Odchylenie standardowe: 15,422 16,307 19,399 17,392

Mediana: 30 50 60 70 

1. Kwartyl (q1): 15 25 35 40 

3. Kwartyl (q3): 50 70 80 85 

q3/q1: 3,33 2,8 2,29 2,13 

q3-q1: 35 45 45 45 

Rysunek 3.41. Ilustracja wyników dla pytania 11.1b Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w bada-

niach rynku w celach marketingowych do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. 

Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Przykładowy komentarz respondenta na temat procentowego udziału informacji 

znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w badaniach rynku w celach 

marketingowych: 

 „Ju� teraz istniej� mechanizmy pozwalaj�ce na �ledzenie preferencji 

u�ytkowników i oferowanie im wyselekcjonowanych reklam, które maj� wi�ksz�
szans� zainteresowania odbiorcy. Jest to niezwykle dochodowy interes dla 

sprzedawców dlatego na pewno b�dzie on rozwijany.” 

Pytanie 11.1c. Prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej 

za reprezentatywn� w informacji o technologiach 

Tabela 3.90.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.1c

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 38,438 47,813 54,219 61,563 

Odchylenie standardowe: 14,12 14,989 17,073 20,14 

Mediana: 40 50 50 65 

1. Kwartyl (q1): 20 25 30 30 

3. Kwartyl (q3): 55 70 80 85 

q3/q1: 2,75 2,8 2,67 2,83 

q3-q1: 35 45 50 55 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 38,431 46,877 55,889 62,147 

Odchylenie standardowe: 14,431 15,547 17,646 20,181

Mediana: 40 50 55 65 

1. Kwartyl (q1): 20 25 30 30 

3. Kwartyl (q3): 60 70 80 85 

q3/q1: 3 2,8 2,67 2,83 

q3-q1: 40 45 50 55 
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Rysunek 3.42. Ilustracja wyników dla pytania 11.1c. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w 

informacji o technologiach do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi 

poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów na temat procentowego udziału informacji 

znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w informacji o technologiach: 

„Informacje o nowoczesnych technologiach s� umieszczane przede wszystkim w 

sieci. Technologie te zmieniaj� si� bardzo szybko, a Internet pozwala na cz�st�
aktualizacj� tre�ci (cykl wydawniczy ksi��ek trwa zbyt długo w przypadku 

nowoczesnych technologii, co prowadzi do tego, �e nowo wydane ksi��ki naukowe s�
aktualne przez bardzo krótki okres czasu).” 

„Zainteresowanie informacjami o technologiach jest ogromne jednak proces 

weryfikacji wiedzy w tym zakresie jest trudny i bardziej kosztowny ni�  w przypadku 

informacji dotycz�cych bada� rynkowych i marketingu, m in. ze wzgl�du na ochron�
patentow�.” 

Pytanie 11.1d. Prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej 

za reprezentatywn� w informacji dotycz�cej zasobów ludzkich (eksperci, 

kandydaci do pracy) 

Tabela 3.91.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.1d

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 
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Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 30,606 38,75 46,563 55,606 

Odchylenie standardowe: 11,597 15,712 15,241 17,52 

Mediana: 30 42,5 50 60 

1. Kwartyl (q1): 15 20 25 35 

3. Kwartyl (q3): 43,75 55 65 70 

q3/q1: 2,92 2,75 2,6 2 

q3-q1: 28,75 35 40 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 30,206 39,707 48,889 56,442 

Odchylenie standardowe: 11,907 16,254 14,28 16,465 

Mediana: 30 45 50 55 

1. Kwartyl (q1): 15 25 30 40 

3. Kwartyl (q3): 50 60 65 70 

q3/q1: 3,33 2,4 2,17 1,75 

q3-q1: 35 35 35 30 

Rysunek 3.43. Ilustracja wyników dla pytania 11.1d Na osi pionowej oznaczono procentowy 

prognozowany udział informacji znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w 

informacji dotycz�cych zasobów ludzkich do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej 

prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia 

bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Przykładowe komentarze respondentów na temat procentowego udziału informacji 

znajduj�cej si� w sieci uznanej za reprezentatywn� w informacji dotycz�cej zasobów 

ludzkich: 

„Rozpowszechniaj�ce si� sieci społeczno�ciowe sprawiaj�, �e coraz wi�cej 

prywatnych informacji pojawia si� w sieci. Informacje te s� i b�d� coraz ch�tniej 

wykorzystywane przez ekspertów w celu rekrutacji pracowników, gdy� stanowi�
cenne �ródło wiedzy o potencjalnym pracowniku.” 

„Rekruterzy w coraz wi�kszym stopniu wykorzystuj� dane znalezione w Internecie 

w celu zweryfikowania czy zdobycia dodatkowych informacji na temat kandydata. 

Posługuj� si� w tym celu m.in. portalami społeczno�ciowymi. Koszty zatrudnienia 

i utrzymania wysoko wykwalifikowanych pracowników ci�gle rosn�, wi�c firmy d���
do uzyskania jak najbardziej wiarygodnych informacji i z tego wzgl�du przewiduj�
intensywny wzrost reprezentatywnej informacji na temat zasobów ludzkich 

dost�pnych w Internecie.” 

Pytanie 11.2. Prognozowana ilo�� przetworzonej i zweryfikowanej wiedzy 

dost�pnej w Internecie (w % całkowitej dost�pnej informacji) 

Tabela 3.92.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.2 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka a 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,375 21,094 27,969 35,469 

Odchylenie standardowe: 11,729 10,48 12,414 17,176 

Mediana: 10 15 30 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 25 35 40 50 

q3/q1: 5 3,5 4 3,33 

q3-q1: 20 25 30 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 18,007 22,341 27,925 33,838 

Odchylenie standardowe: 11,748 9,657 10,931 14,822 

Mediana: 15 20 30 30 
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1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 40 35 40 50 

q3/q1: 8 3,5 4 3,33 

q3-q1: 35 25 30 35 

Rysunek 3.44. Ilustracja wyników dla pytania 11.2 Na osi pionowej oznaczono procentowa 

prognozowan� ilo�� przetworzonej i zweryfikowanej wiedzy dost�pnej w Internecie do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Eksperci przywidywali, �e ilo�� przetworzonej i zweryfikowanej wiedzy w Internecie 

b�dzie wzrastała łagodnie ze wzgl�du na szybko rosn�c� liczb� informacji dost�pnych 

w Internecie ale jednocze�nie nie tak szybki rozwój technologii przetwarzaj�cych 

i weryfikuj�cych te informacje.  

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Mimo systematycznego udoskonalania narz�dzi ilo�� informacji zamieszczanych 

w Internecie ro�nie tak błyskawicznie, �e procentowa ilo�� zweryfikowanych 

informacji zapewne zatrzyma si� na stałym, stosunkowo niskim poziomie. Informacje 

istotne (np. bran�owe) b�d� zapewne zweryfikowane w wi�kszym stopniu ni�
informacje mało wa�ne (np. newsy na portalach plotkarskich).”
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Pytanie 11.3. Powstanie oprogramowanie eksperckie, które pozwoli na analiz�
heterogenicznych danych (multimedia, publikacje, video streaming) w celu 

udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie - w % dost�pnych informacji 

wykorzystanych w tym celu (negatywna odpowied� odno�nie powstania takiego 

oprogramowania polega na podaniu warto�ci "0 %") 

Tabela 3.93.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.3 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 2,939 4,469 14,063 23,563 

Odchylenie standardowe: 5,657 6,532 12,853 15,585 

Mediana: 0 0,5 10 20 

1. Kwartyl (q1): 0 0 3 5 

3. Kwartyl (q3): 5 10 20 50 

q3/q1: - - 6,67 10 

q3-q1: 5 10 17 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 3,677 5,745 14,779 24,48 

Odchylenie standardowe: 6,083 6,973 13,401 14,866 

Mediana: 0 2 15 20 

1. Kwartyl (q1): 0 0 4 5 

3. Kwartyl (q3): 10 10 30 50 

q3/q1: - - 7,5 10 

q3-q1: 10 10 26 45 

Respondenci byli sceptycznie nastawieni do mo�liwo�ci powstania oprogramowania 

eksperckiego, które pozwoli na analiz� heterogenicznych danych w celu udzielenia 

odpowiedzi na zadane pytanie ze wzgl�du na du�� trudno�� analizowania tak 

zró�nicowanych �ródeł (multimedia, publikacje, video streaming). 
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Rysunek 3.45. Ilustracja wyników dla pytania 11.3 Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania oprogramowania eksperckiego, które pozwoli na 

analiz� heterogenicznych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Trudno�� polega na integracji ró�nych systemów operuj�cych na danych tego 

typu. A co za tym idzie postawione jest wymaganie du�ej efektywno�ci operuj�cych 

na nich systemów niezale�nie od ilo�ci czy typu danych wej�ciowych.” 

Pytanie 11.4. Powstanie rekomenduj�ce oprogramowanie eksperckie, które 

korzysta� b�dzie z reprezentatywnych zbiorów danych (oferty rynkowe, 

multimedia, publikacje, opinie konsumentów itp.) i indywidualnych modeli 

preferencji u�ytkownika i które b�dzie powszechnie stosowane przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych - w % podejmowanych decyzji 

(globalnie) 

Pytanie 11.4a. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�zywaniu problemów 

decyzyjnych przy zakupie towarów  

Tabela 3.93.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.4a

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 
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Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 25,333 36,719 48,094 62,781 

Odchylenie standardowe: 19,218 15,862 19,791 22,973

Mediana: 15 30 50 70 

1. Kwartyl (q1): 10 15 20 30 

3. Kwartyl (q3): 48,75 55 70 90 

q3/q1: 4,88 3,67 3,5 3 

q3-q1: 38,75 40 50 60 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 26,269 34,878 45,939 59,895 

Odchylenie standardowe: 18,589 14,459 18,58 22,825 

Mediana: 20 30 40 65 

1. Kwartyl (q1): 10 20 25 30 

3. Kwartyl (q3): 45 55 60 80 

q3/q1: 4,5 2,75 2,4 2,67 

q3-q1: 35 35 35 50 

Rysunek 3.46. Ilustracja wyników dla pytania 11.4a Na osi pionowej oznaczono Procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego (globalnie) przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy zakupie towarów do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Eksperci zwrócili uwag� na to, �e obecnie istnieje ju� rekomenduj�ce 

oprogramowanie eksperckie stosowane (globalnie) przy wspomaganiu decyzji przy 

zakupie towarów oraz prognozowali szybki rozwój i dynamiczne zwi�kszanie si�
ilo�ci oraz wzrost popularno�ci tego typu oprogramowania. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Wybór towarów jest najpopularniejszym zastosowaniem systemów badania 

preferencji i tworzenia propozycji dla klientów. Ze wzgl�du na du�e zainteresowanie 

takim oprogramowaniem prognozuj� jego dalszy, szybki rozwój.” 

„Obecnie takie oprogramowanie jest  stosowane ale nie globalnie. Rozwi�zania 

tego typu korzystaj� zwykle z ograniczonego zasobu �ródeł informacji. W kolejnych 

latach powstan� aplikacje korzystaj�ce z coraz szerszego zasobu wiedzy i dzi�ki temu 

ich popularno�� jeszcze bardziej wzro�nie.” 

Pytanie 11.4b. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�zywaniu problemów 

decyzyjnych przy wyborze �cie�ki kształcenia, konkretnej usługi edukacyjnej, 

itd. 

Tabela 3.95.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.4b

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,212 19,75 29,219 40,156 

Odchylenie standardowe: 10,295 12,895 18,22 25,804 

Mediana: 10 15 22,5 30 

1. Kwartyl (q1): 1,25 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 35 50 70 

q3/q1: 16 3,5 3,33 3,5 

q3-q1: 18,75 25 35 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,8 20,297 30,994 40,417 

Odchylenie standardowe: 9,314 12,913 17,809 24,221 

Mediana: 10 15 25 30 

1. Kwartyl (q1): 3 10 15 20 
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3. Kwartyl (q3): 30 35 50 70 

q3/q1: 10 3,5 3,33 3,5 

q3-q1: 27 25 35 50 

Rysunek 3.47. Ilustracja wyników dla pytania 11.4b Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego (globalnie) przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze �cie�ki kształcenia, konkretnej usługi 

edukacyjnej, itd. do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów. 

Eksperci zwrócili uwag� na du�e trudno�ci zwi�zane z powstaniem rekomenduj�cego 

oprogramowania eksperckiego stosowanego (globalnie) przy wspomaganiu decyzji 

przy wyborze �cie�ki kształcenia, ze wzgl�du na konieczno�� uwzgl�dnienia du�ej 

liczby szczegółowych parametrów. Prognozowali jednak du�e zainteresowanie 

takiego typu oprogramowaniem. 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Zarówno przy wyborze �cie�ki kształcenia jak i przy wyborze zatrudnienia, nie 

ma mo�liwo�ci stworzenia reprezentatywnych zbiorów danych wej�ciowych. Ka�da 

oferta kształcenia czy zatrudnienia generuje ró�ne szczegółowe parametry (jak 

chocia�by ilo�� pracy w danym zagadnieniu). Tych parametrów jest zbyt wiele i du�o 

z nich jest niemo�liwe do automatycznego pobrania. Ponadto powinny by� tutaj brane 

pod uwag� ró�ne parametry osoby korzystaj�cej z systemu, aby klient i usługa 

edukacyjna / praca były jak najlepiej dobrane. Uwa�am, �e dobre systemy SWD s�
niemo�liwe do stworzenia w tych dwóch dziedzinach.”
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Pytanie 11.4c. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�zywaniu problemów 

decyzyjnych przy wyborze zatrudnienia 

Tabela 3.96.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.4c

Kod pytania: p Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,03 23,594 33,281 45,625 

Odchylenie standardowe: 12,967 15,237 13,55 19,835 

Mediana: 10 17,5 30 47,5 

1. Kwartyl (q1): 2,75 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 37,5 40 50 65 

q3/q1: 13,64 4 3,33 3,25 

q3-q1: 34,75 30 35 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17,847 24,673 33,66 48,172 

Odchylenie standardowe: 13,149 14,936 12,929 17,914

Mediana: 10 20 30 45 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 40 40 50 65 

q3/q1: 8 4 3,33 3,25 

q3-q1: 35 30 35 45 

Przykładowy komentarz respondenta na temat powstania oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych 

przy wyborze zatrudnienia: 

„Powstanie takiego oprogramowania jest mo�liwe, lecz przypuszczalnie pełniłoby 

ono jedynie funkcj� wst�pnej filtracji ofert, gdy� dla pracownika wa�nym czynnikiem 

jest osobisty kontakt z pracodawc�, np.. w czasie  rozmowy kwalifikacyjnej.” 
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Rysunek 3.48. Ilustracja wyników dla pytania 11.4c Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�-
zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze zatrudnienia. do ko�ca okresu oznaczonego na 

osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwar-

tyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 11.4d. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�zywaniu problemów 

decyzyjnych przy wyborze pracowników/wykonawców usług 

Tabela 3.97. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.4d 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 19,121 29,219 40,625 51,875 

Odchylenie standardowe: 14,004 13,501 18,668 22,204

Mediana: 20 25 40 50 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 37,5 45 65 80 

q3/q1: 7,5 3 3,25 3,2 

q3-q1: 32,5 30 45 55 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 
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�rednia: 20,491 30,507 42 52,917 

Odchylenie standardowe: 14,451 13,406 18,098 21,704

Mediana: 20 25 40 50 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 40 50 65 75 

q3/q1: 8 3,33 3,25 3 

q3-q1: 35 35 45 50 

Rysunek 3.49. Ilustracja wyników dla pytania 11.4d. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego (globalnie) przy rozwi�-
zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze pracowników/wykonawców usług. do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwin-

tyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Eksperci przypuszczali du�e zainteresowanie przez pracodawców oprogramowaniem 

eksperckim stosowanym przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze 

pracowników lub wykonawców usług. Sugerowali jednak, �e b�dzie ono 

wykorzystywane głównie przez du�e firmy (zatrudniaj�ce wielu pracowników), gdy�
tego typu firmom zale�y na oszcz�dno�ci czasu, co jest mo�liwe do osi�gni�cia 

poprzez zautomatyzowanie procesów rekrutacji. 

Przykładowe komentarze respondentów:

„Mog� powsta� systemy wst�pnie analizuj�ce CV osób ubiegaj�cych si� o dane 

stanowisko, b�d� filtruj�ce informacje znalezione w sieci na temat danego kandydata 

i wspiera� w ten sposób decyzje podejmowane przez dział HR. Systemy takie 

mogłyby wykorzystywa� informacje zwi�zane z histori� pracy i do�wiadczeniem 

konkretnej osoby.” 
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„Firmy staraj� si� ogranicza� koszty, a bardzo wiele wydatków jest generowanych 

poprzez niewła�ciwy dobór pracowników lub wykonawców, dlatego narz�dzie, które 

umo�liwi podejmowanie lepszych decyzji w tym zakresie b�dzie bardzo dynamicznie 

si� rozwija� i szybko zyska na popularno�ci.”

Pytanie 11.5. Powstanie rekomenduj�ce oprogramowanie eksperckie, które 

korzysta� b�dzie z reprezentatywnych zbiorów danych (oferty rynkowe, multi-

media, publikacje, opinie konsumentów itp.) i indywidualnych modeli preferen-

cji u�ytkownika i które b�dzie powszechnie stosowane przy rozwi�zywaniu 

problemów decyzyjnych - w % podejmowanych decyzji (w Polsce) 

Eksperci byli zdania, �e sytuacja w Polsce dotycz�ca powstania oprogramowania 

eksperckiego stosowanego przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy zakupie 

towarów (pyt. 11.5a), przy wyborze: �cie�ki kształcenia (pyt.11.5b), zatrudnienia 

(pyt. 11.5c), oraz pracowników i wykonawców usług(pyt. 11.5d) b�dzie odzwier-

ciedleniem sytuacji globalnej. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„S�dz�, �e Polska nie b�dzie w tym wzgl�dzie odbiega� od trendów �wiatowych.” 

„Sytuacja w Polsce b�dzie odzwierciedla� sytuacj� globaln�, zachowuj�c jednak 

niewielkie opó�nienie.” 

Pytanie 11.5a. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (Polska) przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych 

przy zakupie towarów  

Tabela 3.98. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.5a 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 21,97 31,25 43,094 58,844 

Odchylenie standardowe: 16,982 16,859 19,066 24,742

Mediana: 15 25 35 65 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 25 

3. Kwartyl (q3): 43,75 55 65 90 

q3/q1: 8,75 5,5 3,25 3,6 

q3-q1: 38,75 45 45 65 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 
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�rednia: 23,743 32,413 44,61 60,019 

Odchylenie standardowe: 16,211 14,883 17,915 23,447

Mediana: 20 25 30 65 

1. Kwartyl (q1): 5 15 25 30 

3. Kwartyl (q3): 45 50 60 80 

q3/q1: 9 3,33 2,4 2,67 

q3-q1: 40 35 35 50 

Rysunek 3.50. Ilustracja wyników dla pytania 11.5a. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego w Polsce przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy zakupie towarów do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 11.5b. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (Polska) przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych 

przy wyborze �cie�ki kształcenia, konkretnej usługi edukacyjnej, itd.

Tabela 3.99.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.5b

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 
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�rednia: 12,061 17,688 26,219 38,125 

Odchylenie standardowe: 11,91 14,161 16,919 19,818 

Mediana: 5 10 20 35 

1. Kwartyl (q1): 0 2 5 10 

3. Kwartyl (q3): 25 35 50 70 

q3/q1: - 17,5 10 7 

q3-q1: 25 33 45 60 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,912 18,569 26,147 37,23 

Odchylenie standardowe: 11,986 13,664 16,615 18,13 

Mediana: 10 10 30 40 

1. Kwartyl (q1): 1 3 5 10 

3. Kwartyl (q3): 30 35 40 65 

q3/q1: 30 11,67 8 6,5 

q3-q1: 29 32 35 55 

Rysunek 3.51. Ilustracja wyników dla pytania 11.5b Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego w Polsce przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze �cie�ki kształcenia, konkretnej usługi 

edukacyjnej, itd. do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Pytanie 11.5c. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (Polska) przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych 

przy wyborze zatrudnienia 

Tabela 3.100.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.5c 

Kod pytania: p Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 14,636 21,156 27,813 40 

Odchylenie standardowe: 14,379 16,251 16,551 22,975

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 28,75 40 45 65 

q3/q1: 14,38 8 4,5 4,33 

q3-q1: 26,75 35 35 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 15,536 21,684 28,816 40,94 

Odchylenie standardowe: 14,433 15,981 15,888 22,448

Mediana: 5 10 25 30 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 30 40 45 65 

q3/q1: 15 8 4,5 4,33 

q3-q1: 28 35 35 50 
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Rysunek 3.52. Ilustracja wyników dla pytania 11.5c Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego w Polsce przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze zatrudnienia. do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle 

i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów. 

Pytanie 11.5d. Procentowy udział rekomenduj�cego oprogramowania 

eksperckiego stosowanego (Polska) przy rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych 

przy wyborze pracowników/wykonawców usług 

Tabela 3.101. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.5d

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,182 25,25 34,375 49,031 

Odchylenie standardowe: 12,68 12,572 18,965 24,656 

Mediana: 10 20 35 50 

1. Kwartyl (q1): 2 10 10 20 

3. Kwartyl (q3): 28,75 40 50 80 
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q3/q1: 14,38 4 5 4 

q3-q1: 26,75 30 40 60 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 18,503 25,855 34,901 49,459 

Odchylenie standardowe: 12,958 12,455 17,894 23,395

Mediana: 15 25 35 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 35 40 50 75 

q3/q1: 7 4 3,33 3 

q3-q1: 30 30 35 50 

Rysunek 3.53. Ilustracja wyników dla pytania 11.5d Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział rekomenduj�cego oprogramowania eksperckiego stosowanego w Polsce przy 

rozwi�zywaniu problemów decyzyjnych przy wyborze pracowników/wykonawców usług. do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Pytanie 11.6. Prognoza powstania oprogramowania wykorzystuj�cego globalne 

systemy monitoringu i lokalizacji GPS, oraz algorytmy rozpoznawania obrazów, 

które pozwoli prze�ledzi� losy zadanego obiektu w okre�lonym przedziale 

czasowym (w % prawdopodobie�stwa powstania takiego systemu w danym 

okresie) 

Tabela 3.102. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.6 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
41 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 20,515 30,125 42,344 60,281 

Odchylenie standardowe: 17,504 20,443 22,544 28,091

Mediana: 15 22,5 37,5 62,5 

1. Kwartyl (q1): 2,25 5 15 25 

3. Kwartyl (q3): 37,5 60 75 90 

q3/q1: 16,67 12 5 3,6 

q3-q1: 35,25 55 60 65 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 21,406 31,127 43,66 59,798 

Odchylenie standardowe: 17,634 20,835 23,208 29,151

Mediana: 20 20 35 65 

1. Kwartyl (q1): 3 10 20 25 

3. Kwartyl (q3): 50 65 80 95 

q3/q1: 16,67 6,5 4 3,8 

q3-q1: 47 55 60 70 

Eksperci zwrócili uwag� na to, �e oprogramowanie wykorzystuj�ce globalne systemy 

monitoringu i lokalizacji GPS oraz algorytmy rozpoznawania obrazów obecnie  

istniej�, jednak znacz�cymi problemami w tej kwestii s� dokładno�� oraz dost�pno��
tego typu oprogramowania. Respondenci przewidywali dalszy intensywny rozwój 

w tej dziedzinie. 
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Rysunek 3.54. Ilustracja wyników dla pytania 11.6, Na osi pionowej oznaczono procentow�
prognoz� powstania oprogramowania wykorzystuj�cego globalne systemy monitoringu 

i lokalizacji GPS, oraz algorytmy rozpoznawania obrazów do ko�ca okresu oznaczonego na osi 

poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). 

Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Uwa�am, �e takie oprogramowanie obecnie istnieje, ale nie jest dopracowane pod 

wzgl�dem dokładno�ci. Przewiduj�, �e jego precyzyjno�� b�dzie rosła wraz 

z rozwojem technologii. Ponadto tego typu oprogramowanie nie jest obecnie 

powszechnie dost�pne, a jedynie dla wybranych słu�b i firm.” 

„Oprogramowanie wykorzystuj�ce GPS jest powszechnie u�ywane, jednak�e 

systemy rozpoznaj�ce obraz nie s� jeszcze w stanie dokona� dokładnej oceny 

obiektów.” 

Pytanie 11.7. Prawdopodobie�stwo powstania globalnego systemu monitoringu 

(w %) o podanych ni�ej własno�ciach. Poprzez obiekty rozumiemy jakiekolwiek 

artefakty wyst�puj�ce w Internecie, zarówno indywidualne: osoby 

(reprezentowane przez twarze, sylwetki, �yciorysy), dzieła sztuki, budynki, inne 

przedmioty, jak te� klasy obiektów (np. zwierz�ta okre�lonego gatunku) 

Pytanie 11.7a. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu 

monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >10% i dokładno�ci�
�ledzenia poni�ej 1 godziny 

Tabela 3.103. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7a

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 
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Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 10,063 18,333 32,212 45,848 

Odchylenie standardowe: 11,481 16,276 20,36 25,312 

Mediana: 5 10 20 40 

1. Kwartyl (q1): 0 3 13,75 20 

3. Kwartyl (q3): 20 26,25 50 70 

q3/q1: - 8,75 3,64 3,5 

q3-q1: 20 23,25 36,25 50 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,785 20,209 32,319 46,426 

Odchylenie standardowe: 11,987 16,211 20,775 25,806

Mediana: 5 15 20 35 

1. Kwartyl (q1): 0 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 25 30 60 70 

q3/q1: - 6 6 3,5 

q3-q1: 25 25 50 50 

Rysunek 3.55. Ilustracja wyników dla pytania 11.7a, Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >10% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 1 godziny do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Pytanie 11.7b. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego 

systemu monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >10% i 

dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzin 

Tabela 3.104. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7b

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 15,531 25,727 39,394 52,091 

Odchylenie standardowe: 14,261 17,013 21,822 26,906

Mediana: 10 20 40 50 

1. Kwartyl (q1): 1 8,75 15 23,75 

3. Kwartyl (q3): 30 40 56,25 86,25 

q3/q1: 30 4,57 3,75 3,63 

q3-q1: 29 31,25 41,25 62,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 15,449 25,919 39,898 53,221 

Odchylenie standardowe: 13,156 16,868 22,606 26,055

Mediana: 10 15 40 45 

1. Kwartyl (q1): 1 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 30 40 55 80 

q3/q1: 30 4 3,67 3,2 

q3-q1: 29 30 40 55 
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Rysunek 3.56. Ilustracja wyników dla pytania 11.7b, Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >10% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzina do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Pytanie 11.7c. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu 

monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >25% i dokładno�ci�
�ledzenia poni�ej 1 godziny 

Tabela 3.105.Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7c 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,03 14,606 25,394 38,182 

Odchylenie standardowe: 10,19 12,773 16,345 19,919 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 0 3,75 10 10 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 61,25 

q3/q1: - 5,33 3 6,13 

q3-q1: 10 16,25 20 51,25 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,173 16,067 27,367 39,128 

Odchylenie standardowe: 11,027 12,813 16,721 18,836

Mediana: 5 10 25 40 

1. Kwartyl (q1): 0 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 10 25 45 60 

q3/q1: - 5 4,5 6 

q3-q1: 10 20 35 50 

Rysunek 3.57. Ilustracja wyników dla pytania 11.7c, Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >25% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 1 godziny do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Pytanie 11.7d. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego 

systemu monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >25% i do-

kładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzin 

Tabela 3.106. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7d

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 
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Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,03 19,424 31,818 42,424 

Odchylenie standardowe: 12,36 16,032 18,511 20,991 

Mediana: 10 15 30 40 

1. Kwartyl (q1): 1 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 16,25 30 50 62,5 

q3/q1: 16,25 6 5 3,13 

q3-q1: 15,25 25 40 42,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,855 19,895 33,435 44,034 

Odchylenie standardowe: 12,492 15,459 19,135 20,299

Mediana: 10 15 30 40 

1. Kwartyl (q1): 1 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 50 60 

q3/q1: 20 6 5 3 

q3-q1: 19 25 40 40 

Rysunek 3.58. Ilustracja wyników dla pytania 11.7d, Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >25% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzin do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 



178   ©2014 Fundacja Progress & Business
Pytanie 11.7e. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu 

monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >55% i dokładno�ci�
�ledzenia poni�ej 1 godziny 

Tabela 3.107. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7e

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,879 12,545 21,091 30,03 

Odchylenie standardowe: 9,78 12,69 12,962 19,334 

Mediana: 3 10 20 25 

1. Kwartyl (q1): 0 3 8,75 10 

3. Kwartyl (q3): 15 20 31,25 46,25 

q3/q1: - 6,67 3,57 4,63 

q3-q1: 15 17 22,5 36,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,256 13,806 21,392 31,127 

Odchylenie standardowe: 9,972 12,704 12,223 18,547 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 0 4 10 10 

3. Kwartyl (q3): 20 30 35 45 

q3/q1: - 7,5 3,5 4,5 

q3-q1: 20 26 25 35 
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Rysunek 3.59. Ilustracja wyników dla pytania 11.7e. Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >50% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 1 godziny do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Pytanie 11.7f. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu 

monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >50% i dokładno�ci�
�ledzenia poni�ej 24 godzin. 

Tabela 3.108. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7f

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,97 15,394 23,303 33,03 

Odchylenie standardowe: 9,919 12,897 14,407 17,919 

Mediana: 4 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 0 3,75 10 10 

3. Kwartyl (q3): 11,25 22,5 36,25 50 

q3/q1: - 6 3,63 5 

q3-q1: 11,25 18,75 26,25 40 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 10,243 17,329 24,046 35,132 

Odchylenie standardowe: 11,138 13,842 14,16 18,183 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 0 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 35 40 50 

q3/q1: - 7 4 3,33 

q3-q1: 15 30 30 35 

Rysunek 3.60. Ilustracja wyników dla pytania 11.7e, Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >50% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzin do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Pytanie 11.7g. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu 

monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >75% i dokładno�ci�
�ledzenia poni�ej 1 godziny 

Tabela 3.109. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7g

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 
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�rednia: 5,061 7,636 14,061 22,667 

Odchylenie standardowe: 5,734 6,529 10,653 16,144 

Mediana: 2 5 15 20 

1. Kwartyl (q1): 0 1 3,75 5 

3. Kwartyl (q3): 10 11,25 20 30 

q3/q1: - 11,25 5,33 6 

q3-q1: 10 10,25 16,25 25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 5,932 9,004 15,572 23,536 

Odchylenie standardowe: 5,695 6,321 10,413 15,374 

Mediana: 4 5 15 20 

1. Kwartyl (q1): 0 4 10 10 

3. Kwartyl (q3): 10 15 20 45 

q3/q1: - 3,75 2 4,5 

q3-q1: 10 11 10 35 

Rysunek 3.61. Ilustracja wyników dla pytania 11.7g, Na osi pionowej oznaczono 

prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym 

udziałem �ledzonych obiektów >75% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 1 godziny do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 
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Pytanie 11.7h. Prawdopodobie�stwo w procentach powstania globalnego 

systemu monitoringu z procentowym udziałem �ledzonych obiektów >75% i dok-

ładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzin 

Tabela 3.110. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.7h

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,455 10,485 17,485 28,636 

Odchylenie standardowe: 6,751 8,761 14,719 21,743 

Mediana: 4 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 0 2,75 5 10 

3. Kwartyl (q3): 12,5 20 25 50 

q3/q1: - 7,27 5 5 

q3-q1: 12,5 17,25 20 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,441 11,568 18,318 32,039 

Odchylenie standardowe: 6,984 8,893 13,751 21,366 

Mediana: 5 10 15 25 

1. Kwartyl (q1): 0 3 5 15 

3. Kwartyl (q3): 20 20 30 50 

q3/q1: - 6,67 6 3,33 

q3-q1: 20 17 25 35 

Rysunek ilustruj�cy rozkład  odpowiedzi respondentów na pytania 11.7h zamieszczo-

ny jest na stronie nast�pnej.
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Rysunek 3.62. Ilustracja wyników dla pytania 11.7h. Na osi pionowej oznaczono prawdopodo-

bie�stwo w procentach powstania globalnego systemu monitoringu z procentowym udziałem 

�ledzonych obiektów >75% i dokładno�ci� �ledzenia poni�ej 24 godzin do ko�ca okresu ozna-

czonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 11.8. Odpowiedzi na wi�kszo�� zapyta� wszelkiego rodzaju (tłumaczenia, 

poprawno�� pisowni, definicje poj��, obiekty geograficzne, legislacja itp.) 

poszukiwane b�d� w Internecie - w % wszystkich zapyta� u�ytkowników 

maj�cych stały lub mobilny dost�p do Internetu 

Tabela 3.111.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.8

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 39,394 49,375 60,781 70,156 

Odchylenie standardowe: 15,674 15,938 16,063 20,016

Mediana: 45 57,5 65 75 

1. Kwartyl (q1): 15 30 40 50 

3. Kwartyl (q3): 60 62,5 80 90 

q3/q1: 4 2,08 2 1,8 

q3-q1: 45 32,5 40 40 
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Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 38,276 48,673 59,037 66,857 

Odchylenie standardowe: 16,2 17,656 16,071 21,188 

Mediana: 45 55 65 75 

1. Kwartyl (q1): 10 30 30 40 

3. Kwartyl (q3): 60 65 80 90 

q3/q1: 6 2,17 2,67 2,25 

q3-q1: 50 35 50 50 

Rysunek 3.63. Ilustracja wyników dla pytania 11.8. Na osi pionowej oznaczono w procentach 

poszukiwanie odpowiedzi w Internecie na wi�kszo�� pyta� wszelkiego rodzaju do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Eksperci zgodnie prognozowali szybki wzrost procentowy poszukiwania odpowiedzi 

w Internecie na wi�kszo�� pyta� wszelkiego rodzaju ze wzgl�du na coraz wi�ksz�
popularno�� i dost�pno�� Internetu. Sugerowali jednak, �e problemem mo�e by�
wiarygodno�� uzyskanych odpowiedzi. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Obecnie du�a grupa u�ytkowników posiadaj�cych stały dost�p do Internetu 

poszukuje odpowiedzi na wi�kszo�� zapyta� ró�nego rodzaju. W wi�kszo�ci 

przypadków uzyskane odpowiedzi traktuj�  jednak orientacyjnie a nie ostatecznie 

i całkowicie wiarygodnie. Trend ten b�dzie si� zmieniał gdy�  Internet z biegiem lat 

b�dzie stawał si� coraz bardziej wiarygodnym �ródłem informacji.”
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„Powoli odchodzi si� od tradycyjnych form zapyta� na rzecz zapyta� w Internecie, 

które s� znacznie szybsze, jednak. uwa�am, �e rola eksperta jest niezast�piona. Je�li 
wypowiedzi i publikacje ekspertów b�d� udost�pniane w sieci, to warto��
merytoryczna odpowiedzi uzyskanych w Internecie b�dzie stale rosła a w zwi�zku z 

tym tak�e liczba zapyta�.” 

Pytanie 11.9. Integracja wiedzy w Internecie pozwoli na jako�ciowo nowe 

odpowiedzi na stawiane pytania, niedost�pne poprzez niewspomagane 

komputerowo metody analizy (w % zagadnie�, na które uzyska� mo�na 

trafniejsze odpowiedzi, ni� w przypadku zapytania skierowanego wył�cznie do 

ekspertów 

Tabela 3.112.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 11.9

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 15,909 24,844 35 45,625 

Odchylenie standardowe: 8,708 9,662 13,841 16,333 

Mediana: 10 22,5 32,5 42,5 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 27,5 

3. Kwartyl (q3): 22,5 35 45 60 

q3/q1: 4,5 2,33 2,25 2,18 

q3-q1: 17,5 20 25 32,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 16,424 24,527 34,116 44,103 

Odchylenie standardowe: 8,391 9,483 14,156 17,306 

Mediana: 15 20 30 40 

1. Kwartyl (q1): 10 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 30 35 45 60 

q3/q1: 3 2,33 2,25 2,4 

q3-q1: 20 20 25 35 
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Rysunek 3.64. Ilustracja wyników dla pytania 11.9. Na osi pionowej oznaczono w procentach 

liczb� zagadnie� na które uzyska� b�dzie mo�na trafniejsze odpowiedzi, ni� w przypadku 

zapytania skierowanego wył�cznie do ekspertów. do ko�ca okresu oznaczonego na osi 

poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). 

Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów na temat poziomu trafno�ci odpowiedzi 

uzyskanych w Internecie: 

„Rozwój metod analizy danych zwi�kszy trafno�� odpowiedzi automatycznych 

systemów, jednak wiedza i do�wiadczenie ekspertów s� i b�d� niezast�pione.” 

„Aktualnie informacje w Internecie maj� bardzo zró�nicowan� i nieuporz�-
dkowan� struktur�, ale z biegiem czasu trafno�� uzyskanych odpowiedzi b�dzie 

dynamicznie rosła.” 

Teza 12. Perspektywy rozwoju systemów regułowych 

Systemy regułowe stanowi� wa�n� klas� systemów eksperckich, zwłaszcza w zasto-

sowaniach diagnostycznych i w klasyfikacji. Ponadto tworzenie, przetwarzanie i wy-

korzystywanie reguł staje si� standardow� technik� stosowan� w SWD.  

Teza 12 obejmowała cztery pytania zwi�zane głównie z zakresem zastosowa�
i upowszechnieniem systemów regułowych. 

Pytanie 12.1. Prognozowana ilo�� powszechnie dost�pnych on-line systemów 

diagnostycznych (płatnych i bezpłatnych) 
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Tabela 3.113.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 12.1

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 38 39 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 580 1174 1821 2357 

Odchylenie standardowe: 1176,239 1731,727 2733,629 3324,283 

Mediana: 100 200 250 400 

1. Kwartyl (q1): 28,75 85 135 225 

3. Kwartyl (q3): 500 850 3000 1850 

q3/q1: 17,39 10 22,22 8,22 

q3-q1: 471,25 765 2865 1625 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 331 1027 1222 1619 

Odchylenie standardowe: 604,661 1491,374 2204,153 2682,341 

Mediana: 100 150 200 350 

1. Kwartyl (q1): 30 100 140 250 

3. Kwartyl (q3): 500 600 900 1000 

q3/q1: 16,67 6 6,43 4 

q3-q1: 470 500 760 750 

W tabeli 3.113 wyra�nie widoczne jest zmniejszenie skali rozbie�no�ci odpowiedzi 

po zastosowaniu oblicze� uwzgl�dniaj�cych współczynniki wiarygodno�ci 

respondentów. Pomimo tego rozbie�no�ci te pozostaj� wci�� stosunkowo du�e. 

Eksperci byli zdania, �e ilo�� powszechnie dost�pnych on-line systemów 

diagnostycznych (płatnych i bezpłatnych) b�dzie wzrasta�, lecz wskazywali na 

trudno�� w podaniu dokładnej liczby tego typu systemów ze wzgl�du na 

ró�norodno�� dziedzin ich zastosowania. 
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Rysunek 3.65. Ilustracja wyników dla pytania 12.1. Na osi pionowej oznaczono w jednostkach 

ilo�� powszechnie dost�pnych on-line systemów diagnostycznych (płatnych i bezpłatnych) do 

ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Trudno mi szacowa� ile takich systemów jest obecnie, ale s� one niezwykle 

wa�ne, a dodatkowo charakteryzuj� si� du�� skuteczno�ci�, dlatego zakładam ich 

szybki rozwój. Do 2025 ich liczba mo�e si� podwoi�, a do 2030 potroi�.” 

„Jest to ci��ka do oszacowania liczba, poniewa� ka�da dziedzina która stanowi 

pole ich zastosowa�, jak medycyna, finanse, podró�e itd. b�dzie rozwija� si� według 

własnego tempa zale�nego od liczby klientów w tych sektorach gospodarki, którzy 

b�d� mogli lub chcieli skorzysta� z takich systemów.” 

„Charakter systemu diagnostycznego maj� bardzo popularne w sieci proste testy 

psychologiczne, okre�laj�ce przy pomocy kilkunastu-kilkudziesi�ciu pyta� ró�ne 

cechy lub skłonno�ci. Takich testów jest zapewne kilka tysi�cy w ró�nych j�zykach. 

Ze wzgl�du na nieznane najcz��ciej reguły i niewiadomy sposób weryfikacji popraw-

no�ci i uczenia si� systemu, nie s� to jednak w zdecydowanej wi�kszo�ci klasyczne 

systemy regułowe. Takimi s� na pewno zdalne systemy do okre�lania rodzaju defektu 

lub awarii w zło�onych urz�dzeniach technicznych na podstawie przesyłanych danych 

pomiarowych i standaryzowanego opisu problemu. Dotyczy to tak�e serwisu oprogra-

mowania. Poza tym w sieci dost�pnych jest wiele systemów słu��cych do okre�lania 

we własnym zakresie symptomów ró�nych schorze�. Bardziej zaawansowane z nich 

zostały uwzgl�dnione w odpowiedzi ilo�ciowej obok. W przyszło�ci dominowa� b�d�
zło�one systemy, umo�liwiaj�ce transmisj� danych w celu ich przetworzenia oraz 

uczenie si� systemu poprzez reguły adaptacyjne i ró�norodne metody modelowania 

niepewno�ci. Nast�pi szybki wzrost ilo�ciowy i jako�ciowy tych systemów. Do roku 
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2025 systemy udost�pniane w ramach obsługi gwarancyjnej b�d� podawa� trafn�
diagnoz� w 99% procent zgłoszonych przypadków.” 

Pytanie 12.2. Procentowy udział przedsi�biorstw w krajach OECD stosuj�cych 

systemy regułowe 

Tabela 3.114. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 12.2 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 40 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,061 15,394 23,485 31,563 

Odchylenie standardowe: 4,983 11,371 15,487 20,692 

Mediana: 5 10 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2,75 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 10 20 35 50 

q3/q1: 3,64 4 3,5 5 

q3-q1: 7,25 15 25 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 8,229 16,948 25,831 35,631 

Odchylenie standardowe: 4,089 11,27 14,962 21,473 

Mediana: 10 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 25 50 50 

q3/q1: 3 2,5 5 3,33 

q3-q1: 10 15 40 35 

Przykładowe komentarze respondentów na temat procentowego udziału 

przedsi�biorstw w krajach OECD stosuj�cych systemy regułowe: 

„Wraz ze zwi�kszeniem liczby systemów, wzrostem ich uniwersalno�ci oraz 

zmniejszeniem kosztów zwi�zanych z ich wprowadzeniem w przedsi�biorstwie, coraz 

wi�cej instytucji zacznie stosowa� je w swoich codziennych działaniach.”
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„Podejrzewam, �e liczba przedsi�biorstw wykorzystuj�cych systemy regułowe 

b�dzie si� zwi�kszała, ale do pewnego poziomu, ze wzgl�du na ograniczon� mo�li-
wo�� zastosowania takich technologii (ograniczenia techniczne i proceduralne).” 

„Z wyja�nienia do pytania wynika, �e chodzi tu o przedsi�biorstwa z zatrudniaj�ce 

co najmniej 1 osob� (tj. wszystkie firmy oprócz samozatrudnionych). Firmy takie 

stosowa� b�d� coraz cz��ciej systemy regułowe w celu udost�pnienia ich swoim 

klientom - nabywcom usług i/lub produktów. Ponadto firmy prowadz�ce sprzeda�
przez Internet mog� wykorzystywa� systemy regułowe w algorytmach rekomen-

duj�cych, a wszystkie firmy handlowe - w celu analizy struktury sprzeda�y. Oznacza 

to, �e potrzeba stosowania systemów regułowych stanie si� wkrótce powszechna i �e 

b�dzie istotnym czynnikiem decyduj�cym o konkurencyjno�ci firmy. Mo�na spodzie-

wa� si�, �e zastosowanie systemów regułowych b�dzie cz�stsze i szersze w firmach 

wi�kszych, w niektórych bran�ach jest i b�dzie powszechne (firmy medyczne, 

doradcze, ubezpieczeniowe, serwisy naprawcze, diagnostyka i kontrola jako�ci 

produktów), a w innych ich implementacja b�dzie wolniejsza (handel tradycyjny, 

rolnictwo).” 

Rysunek 3.66. Ilustracja wyników dla pytania 12.2. Na osi pionowej oznaczono procentowy 

udział przedsi�biorstw w krajach OECD stosuj�cych systemy regułowe do ko�ca okresu ozna-

czonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Pytanie 12.3. Procentowa warto�� rynku systemów regułowych i baz wiedzy 

w krajach OECD (2011=100%, bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 3.115. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 12.3 

Kod pytania: P2 Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: negatywny negatywny negatywny negatywny 

�rednia geometryczna: 117,57 141,873 166,364 202,545

�redni wzrost r/r w %: 5,54 3,83 3,24 4,01 

Odchylenie standardowe: 3,7 10,4 15,2 24,6 

Mediana: 120 145 160 200 

1. Kwartyl (q1): 108,75 118,75 125 138,75 

3. Kwartyl (q3): 125 167,5 220 300 

q3/q1: 1,15 1,41 1,76 2,16 

q3-q1: 16,25 48,75 95 161,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia geometryczna: 116,633 140,699 158,815 194,009 

�redni wzrost r/r w %: 5,26 3,82 2,45 4,08 

Odchylenie standardowe: 3,8 11,5 16,0 26,5 

Mediana: 115 130 150 160 

1. Kwartyl (q1): 105 115 125 130 

3. Kwartyl (q3): 125 175 220 300 

q3/q1: 1,19 1,52 1,76 2,31 

q3-q1: 20 60 95 170 

Eksperci przewidywali wzrost warto�ci rynku systemów regułowych i baz wiedzy 

w krajach OECD ze wzgl�du na prognozowan� wcze�niej (Pytanie 12.1) wzrastaj�c�
liczb� takich systemów i wzrost powszechno�ci ich stosowania. 
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Rysunek 3.67. Ilustracja wyników dla pytania 12.3. Na osi pionowej oznaczono procentow�
warto�� rynku systemów regułowych i baz wiedzy w krajach OECD do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i 

median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Warto�� rynku systemów regułowych i baz wiedzy b�dzie systematycznie 

wzrasta� na całym �wiecie, głównie ze wzgl�du na zwi�kszenie liczby 

u�ytkowników. Koszt pojedynczego wdro�enia mo�e zarówno spada� jak i rosn��.” 

„Warto�� tego rynku b�dzie rosła wraz z zwi�kszeniem jego popularno�ci. Nie 

b�dzie si� to jednak odbywa�, a� tak dynamicznie, jak wzrost ilo�ci systemów, z racji 

przypuszczalnie du�ego procentu oprogramowania dost�pnego bezpłatnie.” 

„Rynek systemów regułowych dzieli si� na kilka segmentów o ró�nej dynamice. S�
to m.in. rynki dost�pu do systemów płatnych i zwi�zany z nim rynek reklam 

oferowanych przez systemy o bezpłatnym dost�pie, rynek oprogramowania 

diagnostycznego i regułowych baz danych. Mo�na oczekiwa�, �e wzrost warto�ci 

cało�ci rynku b�dzie wolniejszy, ni� ilo�� firm korzystaj�cych z systemów 

diagnostycznych, gdy� wzrasta� b�dzie ilo�� systemów oferowanych nieodpłatnie 

oraz udział oprogramowania open-source. Jednocze�nie - ze wzgl�du na zwi�kszaj�c�
si� ilo�� systemów, jednostkowy koszt korzystania z systemów płatnych b�dzie 

male�. Odwrotny trend b�dzie mo�na zaobserwowa� w przypadku rynku regułowych 

baz danych, gdy� bazy te b�d� coraz doskonalsze, a ich odtworzenie coraz 

trudniejsze. Dotyczy� to b�dzie jednak tylko niektórych bran�, takich jak medycyna.” 
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Pytanie 12.4. Warto�� rynku systemów regułowych i baz wiedzy w Polsce  

(w mln PLN, bez uwzgl�dniania inflacji) 

Tabela 3.116. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 12.4 

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: mln

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
36 36 36 36 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 255,818 412,893 562,8 848,362 

Odchylenie standardowe: 503,489 847,468 1086,577 1488,166 

Mediana: 39,5 81 122,5 203 

1. Kwartyl (q1): 1 4 10 16 

3. Kwartyl (q3): 200 306 510 800 

q3/q1: 200 76,5 51 50 

q3-q1: 199 302 500 784 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 350,764 585,6 774,288 970,185 

Odchylenie standardowe: 620,76 1100,819 1372,745 1589,327 

Mediana: 20 44 55 100 

1. Kwartyl (q1): 1 2 3 5 

3. Kwartyl (q3): 200 306 510 1500 

q3/q1: 200 153 170 300 

q3-q1: 199 304 507 1495 

‘ 

Stosunkowo du�a rozbie�no�� odpowiedzi wynika z uwzgl�dnienia opinii niewielkiej 

liczby respondentów o szczególnie optymistycznej wizji rozwoju tego typu 

oprogramowania. Potwierdzaj�cy t� tez� rozkład odpowiedzi widoczny jest na 

Rys. 3.68 (�rednia prognoz dla okresu 2015-2025 znajduje si� powy�ej 3. kwartyla). 

Poza tym eksperci przewidywali na ogół podobny procentowy wzrost warto�ci rynku 

systemów regułowych i baz wiedzy w Polsce, jak w krajach OECD. Podobne, jak 

w pytaniu 12.3 były te� komentarze respondentów.  
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Rysunek 3.68. Ilustracja wyników dla pytania 12.4. Na osi pionowej oznaczono warto�� rynku 

systemów regułowych i baz wiedzy w Polsce (w mln PLN) do ko�ca okresu oznaczonego na 

osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta:  

„Stan rynku systemów regułowych w Polsce nie b�dzie istotnie ró�ny od �redniej 

dla krajów OECD, zwłaszcza po roku 2020. Decydowa� b�d� o tym ogólny stan 

informatyzacji kraju, w tym przedsi�biorstw, dost�p do Internetu, rozwój w kraju 

innych technologii informatycznych, takich jak inteligentne systemy wspomagania 

decyzji, w tym case-based i rule-based DSS. Dotychczasowe trendy rozwojowe, 

zarówno ogólnoekonomiczne, jak i w zakresie rozwoju sektora ICT oraz wzrost ilo�ci 

osób z wykształceniem informatycznym potwierdzaj� mo�liwo�� osi�gni�cia 

�redniego poziomu krajów OECD w zakresie parametrów rynku systemów 

regułowych w okresie 2020-2025.” 

Teza. 13 Problemy kreatywno�ci w projektowaniu systemów 

eksperckich, SWD, i podejmowaniu decyzji 

Zagadnienie kreatywno�ci w kontek�cie implementacji systemów wspomagaj�cych 

kreatywno�� oraz kreatywno�ci przejawianej przez sztuczne systemy autonomiczne 

znalazło si� ostatnio w�ród tzw. "gor�cych tematów" badawczych, na co wpłyn�ła 

tak�e decyzja Komisji Europejskiej o wł�czeniu zagadnie� zwi�zanych 

z kreatywno�ci� do 10 konkursu ICT 7.Programu Ramowego Bada� i Prezentacji UE 

z terminem składania propozycji projektów w styczniu 2013. Poni�ej prosimy o ocen�
kilku hipotez zwi�zanych z tym tematem. 
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Pytanie 13.1. Powstan� adekwatne uniwersalne wska�niki kreatywno�ci i metody 

ich pomiaru na podstawie zarówno efektów działalno�ci kreatywnej, jak i para-

metrów psychofizjologicznych (ruchy gałki ocznej, puls, ci�nienie krwi itp.), 

które umo�liwia� b�d� sprz��enie zwrotne w czasie rzeczywistym w systemach 

wspomagania kreatywno�ci. Prosz� okre�li� skumulowane prawdopodobie�stwo 

(narastaj�co) powstania takich wska�ników w podanych okresach czasu 

Tabela 3.117.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.1

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój do 

roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,406 13,75 25,688 37,344 

Odchylenie standardowe: 4,832 9,225 14,24 16,551 

Mediana: 5 10 25 40 

1. Kwartyl (q1): 1 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 42,5 60 

q3/q1: 10 4 4,25 4 

q3-q1: 9 15 32,5 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,41 12,015 22,106 32,978 

Odchylenie standardowe: 5,011 7,807 12,928 14,021 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 0 3 5 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 35 50 

q3/q1: - 6,67 7 3,33 

q3-q1: 10 17 30 35 
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Rysunek 3.69. Ilustracja wyników dla pytania 13.1. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) powstania adekwatnych uniwersalnych wska�ników 

kreatywno�ci i metod ich pomiaru do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na 

lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Jest to bardzo trudne zagadnienie, którego rozwój jest niemo�liwy bez rozwoju 

kognitywistyki, dlatego prognozuj�, �e prawdopodobie�stwo powstania takich 

wska�ników b�dzie małe, cho� rosn�ce w prognozowanym przedziale czasu.” 

„Tematyka badania kreatywno�ci w systemach autonomicznych jest now� dziedzi-

n�, dlatego prawdopodobie�stwo powstania przełomowych bada� w najbli�szych 

latach jest stosunkowo niskie ale b�dzie rosło wraz z rozwojem tej dziedziny.”

Pytanie 13.2. Badania kognitywistyczne umo�liwi� opracowanie i implementacj�
aktywnych metod wspomagaj�cych efektywno�� procesu uczenia si�, 
dostosowanych do ró�nych dziedzin  

Pytanie 13.2a. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, 

w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie 

si� i posiadaj�cego system wykorzystuj�cy sensory okre�laj�ce na podstawie pa-

rametrów fizjologicznych u�ytkownika jego mo�liwo�ci percepcji podczas nauki  

Tabela 3.118.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2a 

Kod pytania: P Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 38 38 38 
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Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,515 21,594 32,813 48,594 

Odchylenie standardowe: 10,15 13,583 16,627 21,976 

Mediana: 10 17,5 30 50 

1. Kwartyl (q1): 5 7,5 15 22,5 

3. Kwartyl (q3): 15 30 47,5 70 

q3/q1: 3 4 3,17 3,11 

q3-q1: 10 22,5 32,5 47,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,488 23,476 35,792 50,699 

Odchylenie standardowe: 9,62 13,074 15,552 19,745 

Mediana: 10 25 35 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 35 

3. Kwartyl (q3): 15 35 50 70 

q3/q1: 3 3,5 3,33 2 

q3-q1: 10 25 35 35 

 Eksperci przypuszczali, �e prawdopodobie�stwo implementacji powszechnie 

dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie si� posiadaj�cego system 

wykorzystuj�cy sensory okre�laj�ce na podstawie parametrów fizjologicznych 

u�ytkownika jego mo�liwo�ci percepcji podczas nauki b�dzie wzrastało, gdy�
oszacowanie poziomu percepcji danego u�ytkownika wydaje si� łatwym problemem 

do rozwi�zania. 

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Takie systemy aktualnie nie istniej�, jednak szacowany wska�nik "mo�liwo��
percepcji" wydaje mi si� bardzo ogólny i wzgl�dnie łatwy do oszacowania. Na pewno 

b�dzie mo�liwo�� oszacowania poziomu zm�czenia, co w prosty sposób wpływa na 

mo�liwo�ci percepcji.” 

„Jest to mechanizm stosunkowo prosty do zaimplementowania, wi�c zapewne 

b�dzie bardzo szybko si� rozpowszechniał.”
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Rysunek 70. Ilustracja wyników dla pytania 13.2a. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego uczenie si� posiadaj�cego system wykorzystuj�cy sensory okre�laj�ce na 

podstawie parametrów fizjologicznych u�ytkownika jego mo�liwo�ci percepcji podczas nauki, 

do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono 

kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników 

wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 13.2b. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, 

w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie 

si�, który jest w stanie w prosty sposób okre�li� poziom koncentracji 

u�ytkownika on-line 

Tabela 3.119. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2b

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,03 26,5 37,969 50,594 

Odchylenie standardowe: 14,026 20,323 25,877 24,464

Mediana: 10 15 30 52,5 

1. Kwartyl (q1): 4 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 30 50 65 72,5 
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q3/q1: 7,5 5 4,33 3,63 

q3-q1: 26 40 50 52,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 16,66 29,045 40,925 52,737 

Odchylenie standardowe: 13,809 20,894 25,998 23,957

Mediana: 10 20 30 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 30 

3. Kwartyl (q3): 30 50 70 80 

q3/q1: 6 5 4,67 2,67 

q3-q1: 25 40 55 50 

Rysunek 3.71. Ilustracja wyników dla pytania 13.2b. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji powszechnie dost�pnego 

systemu wspomagaj�cego uczenie si�, który jest w stanie w prosty sposób okre�li� poziom 

koncentracji u�ytkownika on-line do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na 

lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Badanie koncentracji jest do�� zło�onym zagadnieniem, dlatego uproszczenie metod 

pozwalaj�cych na jednoznaczne okre�lenie tego zjawiska zajmie jeszcze sporo 

czasu.” 
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Pytanie 13.2c. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, 

w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie 

si�, który dokonuje pomiaru efektywno�ci uczenia w zadanym okresie czasu 

Tabela 3.120. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2c

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 25,438 34,219 45,438 59 

Odchylenie standardowe: 20,441 22,334 22,974 27,096

Mediana: 17,5 25 37,5 57,5 

1. Kwartyl (q1): 5 12,5 17,5 32,5 

3. Kwartyl (q3): 40 57,5 70 90 

q3/q1: 8 4,6 4 2,77 

q3-q1: 35 45 52,5 57,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 27,986 37,336 46,9 60,771 

Odchylenie standardowe: 20,359 21,855 21,588 24,74 

Mediana: 20 30 50 60 

1. Kwartyl (q1): 10 15 25 40 

3. Kwartyl (q3): 50 60 70 90 

q3/q1: 5 4 2,8 2,25 

q3-q1: 40 45 45 50 

Eksperci zauwa�yli, �e systemy wspomagaj�ce uczenie si�, które dokonuj� pomiaru 

efektywno�ci uczenia s� ju� obecnie wykorzystywane i prognozowali ich dalszy 

intensywny rozwój  

Przykładowe komentarze respondentów: 

„Ju� dzisiaj mamy do czynienia z pierwszymi systemami tego typu, zatem rozwój 

w tej dziedzinie powinien przebiega� dynamicznie.” 

„Istniej� ju� ró�ne systemy badaj�ce efektywno�� uczenia si�, zatem doskonalenie 

istniej�cych metod powinno przebiega� do�� intensywnie.”
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Rysunek 3.72. Ilustracja wyników dla pytania 13.2c. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego uczenie si�, który dokonuje pomiaru efektywno�ci uczenia w zadanym 

okresie czasu do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 13.2d. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, 

w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie 

si�, który mierzy ogóln� kreatywno�� u�ytkownika (testy kreatywno�ci) 

Tabela 3.121.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2d 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 11,875 19,031 27,969 37,656 

Odchylenie standardowe: 9,024 11,121 14,099 16,712 

Mediana: 10 15 22,5 37,5 

1. Kwartyl (q1): 4 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 15 27,5 42,5 52,5 
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q3/q1: 3,75 2,75 2,83 2,63 

q3-q1: 11 17,5 27,5 32,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,641 19,007 28,346 37,518 

Odchylenie standardowe: 8,441 10,187 12,43 15,427 

Mediana: 10 15 20 35 

1. Kwartyl (q1): 4 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 15 30 45 50 

q3/q1: 3,75 3 3 2,5 

q3-q1: 11 20 30 30 

Rysunek 3.73. Ilustracja wyników dla pytania 13.2d. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji powszechnie dost�pnego 

systemu wspomagaj�cego uczenie si�, który mierzy ogóln� kreatywno�� u�ytkownika (testy 

kreatywno�ci) do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Cz��� ekspertów była sceptycznie nastawiona wobec prawdopodobie�stwa powstania 

systemów wspomagaj�cych uczenie, które mierz� ogóln� kreatywno�� u�ytkownika 

ze wzgl�du na trudno�� w utworzeniu testów, które obiektywnie mierz� poziom 

kreatywno�ci, st�d mniejsze prognozowane warto�ci implementacji takich systemów. 
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Pytanie 13.2e. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, 

w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie 

si�, który dokonuje pomiaru kreatywno�ci w stosowaniu nabytej wiedzy 

Tabela 3.122.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2e 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,094 15,938 24,063 34,688 

Odchylenie standardowe: 6,453 9,332 10,176 13,956 

Mediana: 5 15 22,5 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 20 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 50 

q3/q1: 2 2 3 2,5 

q3-q1: 5 10 20 30 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 10,023 16,168 23,877 33,099 

Odchylenie standardowe: 6,843 8,607 9,269 12,139 

Mediana: 5 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 20 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 50 

q3/q1: 2 2 3 2,5 

q3-q1: 5 10 20 30 

Przykładowy komentarz respondenta na temat implementacji powszechnie 

dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie si�, który dokonuje pomiaru 

kreatywno�ci w stosowaniu nabytej wiedzy: 

„Jest to zagadnienie powi�zane z innymi technikami, dlatego jego rozwój b�dzie 

zale�ny w du�ym stopniu od rozwoju technik z poprzednich podpunktów i b�dzie  

przez to od nich wolniejszy.”
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Rysunek 3.74. Ilustracja wyników dla pytania 13.2e. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego uczenie si�, który dokonuje pomiaru kreatywno�ci w stosowaniu nabytej 

wiedzy do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 13.2f. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, 

w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie 

si�, który na podstawie pomiarów efektywno�ci uczenia w zadanym okresie 

czasie i kreatywno�ci w stosowaniu nabytej wiedzy rekomenduje czynno�ci 

zwi�kszaj�ce kreatywno�� w uczeniu si� i stosowaniu nabytej wiedzy. 

Tabela 3.123. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2f

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,594 15,531 23,125 33,438 

Odchylenie standardowe: 6,956 8,741 11,431 14,588 

Mediana: 5 15 20 35 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 22,5 32,5 47,5 
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q3/q1: 3,33 4,5 3,25 3,17 

q3-q1: 7 17,5 22,5 32,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,992 15,37 23,09 32,154 

Odchylenie standardowe: 7,343 7,574 9,94 11,525 

Mediana: 5 15 20 35 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 25 35 45 

q3/q1: 5 5 3,5 3 

q3-q1: 12 20 25 30 

Przykładowy komentarz respondenta na temat implementacji powszechnie 

dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie si�, który rekomenduje czynno�ci 

zwi�kszaj�ce kreatywno�� w uczeniu si� i stosowaniu nabytej wiedzy: 

„Jest to czynno�� znacznie bardziej zło�ona ni� pozostałe wymienione w pyta-

niu 13 w poszczególnych podpunktach i jej rozwój jest w du�ym stopniu 

uwarunkowany rozwojem ww. metod, dlatego b�dzie przebiegał wolniej ni� rozwój 

ka�dej z technologii wspomagaj�cych.” 

Rysunek 3.75. Ilustracja wyników dla pytania 13.2f. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego uczenie si�, który rekomenduje czynno�ci zwi�kszaj�ce kreatywno�� w 

uczeniu si� i stosowaniu nabytej wiedzy do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. 

Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów. 
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Pytanie 13.2g. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co, w 

%) implementacji powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie si�, 
który stymuluje rozwój kreatywno�ci ogólnej 

Tabela 3.124.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.2g 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,938 20,313 29,688 39,688 

Odchylenie standardowe: 7,786 11,999 13,832 16,686 

Mediana: 10 17,5 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 5 12,5 20 

3. Kwartyl (q3): 20 32,5 45 60 

q3/q1: 4 6,5 3,6 3 

q3-q1: 15 27,5 32,5 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów:

�rednia: 14,153 21,815 29,824 38,546 

Odchylenie standardowe: 7,052 12,023 13,013 15,085 

Mediana: 10 20 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 35 45 55 

q3/q1: 4 3,5 3 2,75 

q3-q1: 15 25 30 35 

Przykładowe komentarze respondentów na temat implementacji powszechnie dost�p-

nego systemu wspomagaj�cego uczenie si�, który stymuluje rozwój kreatywno�ci 

ogólnej: 

„W przeciwie�stwie do badania rzeczywistej kreatywno�ci, co uwa�am za niedo-

st�pne dla współczesnych systemów eksperckich, stymulacja kreatywno�ci jest mo�li-
wa przez podsuwanie klientowi odpowiednich tre�ci. Nale�y jednak rozwin�� badania 

w tej dziedzinie aby okre�li� jakie tre�ci i w jakim czasie nale�y rekomendowa�.” 

„Obecnie istnieje ju� wiele metod stymulowania kreatywno�ci ogólnej, dlatego 

przeniesienie ich na grunt systemów IT powinno by� stosunkowo prostym zadaniem 

i dlatego przewiduj�, ze rozwój b�dzie bardzo dynamiczny.” 
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Rysunek 3.76. Ilustracja wyników dla pytania 13.2g. Na osi pionowej oznaczono skumulowa-

ne prawdopodobie�stwo (narastaj�co w %) implementacji do ko�ca okresu oznaczonego na osi 

poziomej prawej powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego uczenie si�, który stymu-

luje rozwój kreatywno�ci ogólnej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i media-

n� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 13.3. Prosz� poda� spodziewan� liczb� ró�nych dziedzin nauczania, dla 

których powstan� specjalistyczne systemy wspomagaj�ce kreatywno�� uczenia 

si�. W kolumnie "Uwagi" prosz� poda�, w jakich przede wszystkim dziedzinach 

wyst�pi najwi�ksze zapotrzebowanie na takie systemy (do 10 dziedzin) oraz dla 

jakich dziedzin powstanie takich aplikacji mo�e napotka� na szczególne 

trudno�ci i dlaczego? 

Tabela 3.125.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.3

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: jednostka 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
36 37 36 36 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 3 5,161 8,633 18,967 

Odchylenie standardowe: 2,22 4,054 7,466 32,484 
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Mediana: 2 4 7 9,5 

1. Kwartyl (q1): 1 1 2 3 

3. Kwartyl (q3): 4 7,75 11 20 

q3/q1: 4 7,75 5,5 6,67 

q3-q1: 3 6,75 9 17 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 3,016 5,706 9,806 27,992 

Odchylenie standardowe: 2,05 4,001 6,931 41,572 

Mediana: 3 5 10 15 

1. Kwartyl (q1): 1 2 3 4 

3. Kwartyl (q3): 5 10 15 20 

q3/q1: 5 5 5 5 

q3-q1: 4 8 12 16 

Rysunek 3.77. Ilustracja wyników dla pytania 13.3. Na osi pionowej oznaczono liczb�
dziedzin nauczania dla których powstan� specjalistyczne systemy wspomagaj�ce kreatywno��
uczenia si� do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Najcz��ciej wymieniane przez ekspertów w komentarzach dziedziny dla których 

powstan� specjalistyczne systemy wspomagaj�ce kreatywno�� to medycyna i finanse. 

Wymieniano tak�e ekonomi�, matematyk� oraz nauczanie j�zyków obcych. 
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Przykładowy komentarz respondenta: 

„Podstawowym obszarem, który mo�e stanowi� znakomite pole rozwoju systemów 

ucz�cych jest medycyna. gdzie b�d� powstawa� ró�ne systemy wspomagaj�ce 

uczenie studentów medycyny, ale równie� doszkalanie lekarzy specjalistów.” 

Pytanie 13.4. Powstan� systemy kognitywne wspomagaj�ce procesy twórcze 

(praca naukowa, beletrystyka, poezja, kompozycja muzyczna, projektowanie 

form przemysłowych, malarstwo itp.)  

Pytanie 13.4a. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) 

powstania powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, 

który wykorzystuje sensory okre�laj�ce na podstawie parametrów 

fizjologicznych u�ytkownika jego poziom kreatywno�ci on-line 

Tabela 3.126.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.4a 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,156 10,813 17,531 27,438 

Odchylenie standardowe: 3,483 6,26 8,236 14,093 

Mediana: 5 10 15 25 

1. Kwartyl (q1): 2 4 7,5 10 

3. Kwartyl (q3): 7,5 15 30 42,5 

q3/q1: 3,75 3,75 4 4,25 

q3-q1: 5,5 11 22,5 32,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 5,753 11,069 17,112 26,555 

Odchylenie standardowe: 3,627 5,868 7,817 13,922 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 2 4 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 15 30 40 

q3/q1: 5 3,75 6 4 

q3-q1: 8 11 25 30 
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Rysunek 3.78. Ilustracja wyników dla pytania 13.4a. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego 

procesy twórcze, który wykorzystuje sensory okre�laj�ce na podstawie parametrów 

fizjologicznych u�ytkownika jego poziom kreatywno�ci on-line do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów na temat powstania powszechnie dost�pnego 

systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, który wykorzystuje sensory okre�laj�ce 

na podstawie parametrów fizjologicznych u�ytkownika jego poziom kreatywno�ci: 

„Ocena kreatywno�ci na podstawie parametrów fizjologicznych u�ytkownika jest 

zagadnieniem bardzo zło�onym, dlatego s�dz�, �e powstanie powszechnie dost�pnego 

systemu nie nast�pi w ci�gu kilku najbli�szych lat, ale w nieco bardziej odległej 

przyszło�ci.” 

„Parametryzacja ludzkich zachowa� jest skomplikowanym zagadnieniem. Uwa-

�am, �e badanie poziomu kreatywno�ci za pomoc� sensorów jest mo�liwe jedynie 

w minimalnym stopniu.” 

Pytanie 13.4b. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) 

powstania powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, 

który dokonuje pomiaru poziomu zadowolenia twórcy z rezultatów pracy 
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Tabela 3.127.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.4b 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 10,5 18,406 27,344 39,375 

Odchylenie standardowe: 6,133 11,033 13,714 17,104 

Mediana: 10 15 27,5 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 12,5 20 

3. Kwartyl (q3): 17,5 25 37,5 55 

q3/q1: 3,5 2,5 3 2,75 

q3-q1: 12,5 15 25 35 

�rednia: 10,716 18,878 27,446 37,899 

Odchylenie standardowe: 5,914 10,781 13,361 16,883 

Mediana: 10 15 30 35 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 25 45 60 

q3/q1: 4 2,5 3 3 

q3-q1: 15 15 30 40 

Przykładowe komentarze respondentów na temat powstania powszechnie dost�pnego 

systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, który dokonuje pomiaru poziomu 

zadowolenia twórcy z rezultatów pracy:  

„Pomiar zadowolenia i satysfakcji z pracy jest zagadnieniem intensywnie badanym 

w psychologii i naukach pokrewnych od dłu�szego czasu, dlatego s�dz�, �e rozwój 

tego typu systemów nast�pi stosunkowo szybko.” 

„Pomiar zadowolenia z wykonywanej pracy wydaje si� by� dosy� prostym 

pomiarem. Rozwój b�dzie polegał na dopracowaniu odpowiednich narz�dzi.” 
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Rysunek 3.79. Ilustracja wyników dla pytania 13.4b. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego procesy twórcze, który dokonuje pomiaru poziomu zadowolenia twórcy z 

rezultatów pracy do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 13.4c. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powsta-

nia powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, który 

mierzy ogóln� kreatywno�� u�ytkownika (przeprowadza testy kreatywno�ci 

dostosowane do obszaru działalno�ci twórczej) 

Tabela 3.128.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.4c 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,063 16,656 24,688 34,844 

Odchylenie standardowe: 4,992 7,882 9,186 12,449 

Mediana: 10 15 27,5 37,5 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 12,5 20 35 50 
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q3/q1: 2,5 2 2,33 2,5 

q3-q1: 7,5 10 20 30 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,611 17,897 24,261 34,824 

Odchylenie standardowe: 4,933 7,205 8,919 12,218 

Mediana: 10 20 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 15 20 35 50 

q3/q1: 3 2 2,33 2,5 

q3-q1: 10 10 20 30 

Rysunek 3.80. Ilustracja wyników dla pytania 13.4c. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego 

procesy twórcze, który mierzy ogóln� kreatywno�� u�ytkownika (przeprowadza testy 

kreatywno�ci dostosowane do obszaru działalno�ci twórczej)do ko�ca okresu oznaczonego na 

osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Pytanie 13.4d. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powsta-

nia powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, który na 

podstawie zadowolenia twórcy z rezultatów pracy ogólnej (kreatywno�� u�ytko-

wnika) rekomenduje czynno�ci zwi�kszaj�ce kreatywno�� działania u�ytkownika 

Tabela 3.129. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.4d

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,344 12,406 18,844 27,656 

Odchylenie standardowe: 5,582 7,331 12,337 15,788 

Mediana: 5 10 15 22,5 

1. Kwartyl (q1): 2 5 7,5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 17,5 30 50 

q3/q1: 5 3,5 4 5 

q3-q1: 8 12,5 22,5 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,728 12,762 18,804 26,476 

Odchylenie standardowe: 5,295 6,973 11,659 14,408 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 40 

q3/q1: 5 4 3 2,67 

q3-q1: 8 15 20 25 
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Rysunek 3.81. Ilustracja wyników dla pytania 13.4d. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego procesy twórcze, który na podstawie zadowolenia twórcy z rezultatów pracy 

i ogólnej kreatywno�� u�ytkownika rekomenduje czynno�ci zwi�kszaj�ce kreatywno��
działania u�ytkownika do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi 

poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz na temat powstania powszechnie dost�pnego systemu 

wspomagaj�cego procesy twórcze, który rekomenduje czynno�ci zwi�kszaj�ce krea-

tywno�� działania u�ytkownika: 

„Funkcjonalno�� ta jest zablokowana przez pomiar kreatywno�ci, co moim zda-

niem negatywnie wpływa na prawdopodobie�stwo powstania takiego systemu w ana-

lizowanym okresie.” 

Pytanie 13.4e. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powsta-

nia powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego procesy twórcze, który 

stymuluje rozwój kreatywno�ci ogólnej 

Tabela 3.130. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.4e

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 
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�rednia: 9,313 16,813 24,063 35 

Odchylenie standardowe: 6,132 8,146 11,044 16,197 

Mediana: 5 15 22,5 40 

1. Kwartyl (q1): 4 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 25 35 50 

q3/q1: 3,75 2,5 3,5 3,33 

q3-q1: 11 15 25 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 10,297 17,077 24,375 35,34 

Odchylenie standardowe: 6,489 7,901 10,216 15,308 

Mediana: 10 15 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 40 50 

q3/q1: 4 3 2,67 2,5 

q3-q1: 15 20 25 30 

Rysunek 3.82. Ilustracja wyników dla pytania 13.4f. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnego systemu wspomagaj�cego 

procesy twórcze, który stymuluje rozwój kreatywno�ci ogólnej do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Pytanie 13.5. Prosz� poda� spodziewan� liczb� dziedzin twórczo�ci, dla których 

powstan� komercyjne specjalistyczne systemy wspomagaj�ce kreatywno��
(oprócz obszarów zastosowa� systemów wspomagaj�cych kreatywne nauczanie 

wymienionych w pytaniu 13.3). W kolumnie "Uwagi" prosz� poda� najwa�niej-

sze z tych dziedzin oraz dla których dziedzin powstanie takich aplikacji mo�e 

napotka� na szczególne trudno�ci i dlaczego? 

Tabela 3.131.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.5

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: jednostka 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
34 34 34 34 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 2,25 4 6,679 10,929 

Odchylenie standardowe: 2,355 3,73 5,839 12,655 

Mediana: 1,5 2,5 4,5 5 

1. Kwartyl (q1): 0 0,5 1 1 

3. Kwartyl (q3): 4 6,5 11 16,5 

q3/q1: - 13 11 16,5 

q3-q1: 4 6 10 15,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 2,767 4,345 7,523 13,298 

Odchylenie standardowe: 2,626 3,778 5,844 14,168 

Mediana: 2 4 6 8 

1. Kwartyl (q1): 0 1 1 1 

3. Kwartyl (q3): 5 10 13 20 

q3/q1: - 10 13 20 

q3-q1: 5 9 12 19 
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Rysunek 3.83. Ilustracja wyników dla pytania 13.5. Na osi pionowej oznaczono liczb�
dziedzin twórczo�ci dla których powstan� komercyjne specjalistyczne systemy wspomagaj�ce 

kreatywno�� do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Najcz��ciej wymieniane przez ekspertów w komentarzach dziedziny, dla których 

powstan� komercyjne specjalistyczne systemy wspomagaj�ce kreatywno�� to: grafika 

komputerowa, reklama, malarstwo, muzyka, beletrystyka. Na ogół eksperci byli 

sceptyczni wobec prawdopodobie�stwa powstania tego rodzaju systemów 

w perspektywie roku 2025. 

Pytanie 13.6. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo powstania 

powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych procesy 

kreatywnego podejmowania decyzji  

Odpowied� na powy�sze pytanie polegała na podaniu odr�bnych odpowiedzi na 

nast�puj�ce pytania szczegółowe 13.6a-13.6f: 
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Pytanie 13.6a. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co) 

powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych 

procesy kreatywnego podejmowania decyzji które wykorzystuj� sensory okre�la-

j�ce na podstawie parametrów fizjologicznych u�ytkownika jego mo�liwo�ci 

percepcji 

Tabela 3.132.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.6a 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 10,781 17,719 25,094 37,344 

Odchylenie standardowe: 9,645 12,891 15,177 16,897 

Mediana: 5 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 25 

3. Kwartyl (q3): 15 25 37,5 60 

q3/q1: 5 5 3,75 2,4 

q3-q1: 12 20 27,5 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 11,21 19,165 28,759 41 

Odchylenie standardowe: 10,062 13,362 15,473 15,53 

Mediana: 5 15 20 35 

1. Kwartyl (q1): 3 5 15 25 

3. Kwartyl (q3): 15 30 45 60 

q3/q1: 5 6 3 2,4 

q3-q1: 12 25 30 35 

Przykładowy komentarz dotycz�cy powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które 

okre�laj� mo�liwo�ci percepcji u�ytkownika: 

„My�l�, �e na podstawie niektórych parametrów b�dzie mo�liwe okre�lenie 

poziomu percepcji. Konieczne mo�e by� monitorowanie aktywno�ci mózgu, gdy�
dałoby to najbardziej wiarygodne rezultaty.” 



220   ©2014 Fundacja Progress & Business

Rysunek 3.84. Ilustracja wyników dla pytania 13.6a. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które wykorzystuj� sensory 

okre�laj�ce na podstawie parametrów fizjologicznych u�ytkownika jego mo�liwo�ci percepcji 

do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono 

kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników 

wiarygodno�ci respondentów. 

Pytanie 13.6b. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co) 

powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych 

procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które s� w stanie w prosty sposób 

bada� poziom koncentracji u�ytkownika na rozwi�zaniu problemu decyzyjnego 

Tabela 3.133.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.6b 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 15,906 23,969 33,5 45,156 

Odchylenie standardowe: 13,397 16,12 15,755 18,564 

Mediana: 10 17,5 27,5 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 17,5 20 
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3. Kwartyl (q3): 30 40 50 60 

q3/q1: 6 4 2,86 3 

q3-q1: 25 30 32,5 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17,561 25,928 36,022 50,321 

Odchylenie standardowe: 14,89 17,108 15,224 15,785 

Mediana: 10 20 35 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 25 

3. Kwartyl (q3): 35 50 55 65 

q3/q1: 7 5 2,75 2,6 

q3-q1: 30 40 35 40 

Rysunek 3.85. Ilustracja wyników dla pytania 13.6b. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które s� w stanie 

w prosty sposób bada� poziom koncentracji u�ytkownika na rozwi�zaniu problemu 

decyzyjnego do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej 

zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia 

współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowy komentarz dotycz�cy powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które s�
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w stanie w prosty sposób bada� poziom koncentracji u�ytkownika na rozwi�zaniu 

problemu decyzyjnego: 

„Badanie koncentracji jest zło�onym zagadnieniem, dlatego uproszczenie metod 

pozwalaj�cych na jednoznaczne okre�lenie tego zjawiska zajmie jeszcze sporo 

czasu.” 

Pytanie 13.6c. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co) 

powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych 

procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które �ledz� post�p procesu 

rozwi�zywania problemu i dokonuj� pomiaru jego efektywno�ci 

Tabela 3.134.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.6c 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
37 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 16,774 26,563 35,938 46,25 

Odchylenie standardowe: 12,646 15,94 17,336 19,303 

Mediana: 10 22,5 30 42,5 

1. Kwartyl (q1): 5 10 17,5 25 

3. Kwartyl (q3): 28,75 40 55 70 

q3/q1: 5,75 4 3,14 2,8 

q3-q1: 23,75 30 37,5 45 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 17 29,888 40,906 49,69 

Odchylenie standardowe: 12,916 15,982 16,823 19,364

Mediana: 10 30 35 50 

1. Kwartyl (q1): 5 10 20 30 

3. Kwartyl (q3): 35 45 60 70 

q3/q1: 7 4,5 3 2,33 

q3-q1: 30 35 40 40 
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Rysunek 86. Ilustracja wyników dla pytania 13.6c. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które �ledz� post�p procesu 

rozwi�zywania problemu i dokonuj� pomiaru jego efektywno�ci do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów.  

Przykładowy komentarz dotycz�cy powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które 

�ledz� post�p procesu rozwi�zywania problemu i dokonuj� pomiaru jego 

efektywno�ci: 

„Systemy kognitywne, które �ledz� post�p procesu rozwi�zywania problemu ju�
istniej� i b�d� si� rozwija�. Je�eli rozwi�zanie problemu nie jest  algorytmiczne 

i wymaga kreatywno�ci u�ytkownika to system mo�e nie mie� mo�liwo�ci okre�lenia 

rozwi�zania optymalnego, a co za tym idzie mo�liwo�ci ocenienia efektywno�ci tego 

rozwi�zania.” 

Pytanie 13.6d. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co) 

powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych 

procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które mierz� ogóln� kreatywno��
u�ytkownika w rozwi�zywaniu problemów okre�lonego typu, tworz� profil krea-

tywno�ci okre�laj�cy zale�no�� poziomu kreatywno�ci od rodzaju rozwi�zywane-

go problemu, stanu psychofizjologicznego i ró�nych okoliczno�ci zewn�trznych 
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Tabela 3.135.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.6d 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny pozytywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,906 14,688 20,938 28,125 

Odchylenie standardowe: 6,87 10,494 9,867 12,131 

Mediana: 10 15 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 12,5 20 30 40 

q3/q1: 6,25 4 3 2,67 

q3-q1: 10,5 15 20 25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,266 15,262 21,021 28,204 

Odchylenie standardowe: 6,962 9,928 9,303 11,468 

Mediana: 10 15 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 40 

q3/q1: 5 4 3 2 

q3-q1: 8 15 20 20 

Przykładowy komentarz dotycz�cy powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które 

mierz� ogóln� kreatywno�� u�ytkownika w rozwi�zywaniu problemów okre�lonego 

typu, tworz� profil kreatywno�ci okre�laj�cy zale�no�� poziomu kreatywno�ci od ro-

dzaju rozwi�zywanego problemu, stanu psychofizjologicznego i ró�nych okoliczno�ci 

zewn�trznych:  

„Modele tego typu funkcjonuj� ju� w psychologii, dziedzina rozpoznawania 

ró�nych typów kreatywno�ci jest obecnie intensywnie eksplorowana, co rokuje du�e 

szanse na pozyskanie funduszy na badania i dalszy rozwój, równie� w obszarze 

systemów informatycznych.” 
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Rysunek 3.87. Ilustracja wyników dla pytania 13.6d. Na osi pionowej oznaczono skumulowa-

ne prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które mierz� ogóln� kreatyw-

no�� u�ytkownika w rozwi�zywaniu problemów okre�lonego typu, tworz� profil kreatywno�ci 

okre�laj�cy zale�no�� poziomu kreatywno�ci od rodzaju rozwi�zywanego problemu, stanu 

psychofizjologicznego i ró�nych okoliczno�ci zewn�trznych do ko�ca okresu oznaczonego na 

osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów. 

Pytanie 13.6e. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co) 

powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych 

procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które rekomenduj� czynno�ci 

zwi�kszaj�ce kreatywno�� i efektywno�� rozwi�zywania problem 

Tabela 3.136.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.6e 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny Pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny Pozytywny pozytywny 

�rednia: 8 13,563 19,031 26,406 

Odchylenie standardowe: 5,903 9,036 10,975 13,052 

Mediana: 5 10 15 22,5 

1. Kwartyl (q1): 1 5 10 10 
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3. Kwartyl (q3): 10 20 30 42,5 

q3/q1: 10 4 3 4,25 

q3-q1: 9 15 20 32,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 7,142 13,278 17,848 25,88 

Odchylenie standardowe: 5,302 8,052 9,693 12,812 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 1 5 10 10 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 45 

q3/q1: 10 4 3 4,5 

q3-q1: 9 15 20 35 

Rysunek 3.88. Ilustracja wyników dla pytania 13.6e. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które rekomenduj� czynno�ci 

zwi�kszaj�ce kreatywno�� i efektywno�� rozwi�zywania problemu do ko�ca okresu 

oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle 

i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów. 
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Eksperci sugerowali, �e powstanie powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które rekomenduj�
czynno�ci zwi�kszaj�ce kreatywno�� i efektywno�� rozwi�zywania problemu zale��
w głównej mierze od rozwoju technologii wymienionych w poprzednich 

podpunktach, st�d niskie prognozowane warto�ci procentowe.  

Pytanie 13.6f. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (narastaj�co) 

powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspomagaj�cych 

procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które stymuluj� rozwój 

kreatywno�ci ogólnej u�ytkownika 

Tabela 3.137.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.6f 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,469 18,906 27,5 37,188 

Odchylenie standardowe: 7,112 9,564 12,357 14,421 

Mediana: 10 20 25 40 

1. Kwartyl (q1): 5 5 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 40 52,5 

q3/q1: 4 6 2,67 2,63 

q3-q1: 15 25 25 32,5 

�rednia: 12,93 19,596 27,893 39,041 

Odchylenie standardowe: 6,867 8,78 11,202 13,756 

Mediana: 10 20 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 25 

3. Kwartyl (q3): 20 30 40 55 

q3/q1: 4 3 2,67 2,2 

q3-q1: 15 20 25 30 
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Rysunek  89. Ilustracja wyników dla pytania 13.6f. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które stymuluj� rozwój 

kreatywno�ci ogólnej u�ytkownika do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na 

lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów. 

Eksperci sugerowali, �e powstanie powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji które stymuluj� rozwój 

kreatywno�ci ogólnej b�dzie jeszcze trudniejszym zadaniem ze wzgl�du na 

wykorzystanie procesów i technologii opisanych w poprzednich podpunktach. 

Pytanie 13.7. Prosz� poda� spodziewan� liczb� obszarów tematycznych i rodza-

jów wspomagania decyzji, dla których powstan� specjalistyczne systemy wspo-

magaj�ce kreatywno�� procesu decyzyjnego. W kolumnie "Uwagi" prosz� poda�
jakie - zdaniem respondenta - b�d� to obszary i typy decyzji? Dla jakich dziedzin 

powstanie takich aplikacji mo�e napotka� na szczególne trudno�ci i dlaczego? 

Tabela 3.138.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.7

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: jednostka 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
35 35 35 35 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 
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�rednia: 2,862 4,966 8,379 12,276 

Odchylenie standardowe: 2,875 5,455 8,969 13,341 

Mediana: 1 2 4 5 

1. Kwartyl (q1): 1 1 1 1,75 

3. Kwartyl (q3): 5 11 14,25 21,5 

q3/q1: 5 11 14,25 12,29 

q3-q1: 4 10 13,25 19,75 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 3,421 6,61 10,592 15,978 

Odchylenie standardowe: 3,184 6,136 9,646 15,013 

Mediana: 2 4 10 12 

1. Kwartyl (q1): 0 1 1 1 

3. Kwartyl (q3): 5 11 20 30 

q3/q1: - 11 20 30 

q3-q1: 5 10 19 29 

Rysunek 3.90. Ilustracja wyników dla pytania 13.7. Na osi pionowej oznaczono liczb�
obszarów tematycznych i rodzajów wspomagania decyzji, dla których powstan� specjalistyczne 

systemy wspomagaj�ce kreatywno�� procesu decyzyjnego do ko�ca okresu oznaczonego na osi 

poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). 

Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 
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Najcz��ciej wymieniane przez ekspertów w komentarzach obszary i tematyczne 

rodzaje wspomagania decyzji dla których powstan� specjalistyczne systemy wspoma-

gaj�ce kreatywno�� procesu decyzyjnego to: IT (np. decyzje o podj�ciu realizacji 

okre�lonego projektu), finanse, zarz�dzanie przedsi�biorstwem, aplikacje diagnos-

tyczne, gospodarka, zarz�dzanie zasobami ludzkimi. 

Pytanie 13.8g Dla ka�dego okresu prosz� poda� w % skumulowane 

prawdopodobie�stwo powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji 

grupowych i strategicznych, które dokonuj� pomiaru intensywno�ci 

poszukiwania konsensusu przez ka�dego z decydentów 

Tabela 3.139.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.8g 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,125 10,219 16,5 26,531 

Odchylenie standardowe: 3,064 5,399 8,648 11,224 

Mediana: 5 10 15 25 

1. Kwartyl (q1): 1,5 3,5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 15 20 40 

q3/q1: 6,67 4,29 2 2,67 

q3-q1: 8,5 11,5 10 25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 5,497 11,178 17,262 27,509 

Odchylenie standardowe: 2,99 4,831 8,596 10,852 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 15 20 40 

q3/q1: 3,33 3 2 2,67 

q3-q1: 7 10 10 25 
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Rysunek 3.91. Ilustracja wyników dla pytania 13.8g. Na osi pionowej oznaczono skumulowa-

ne prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji, które dokonuj� pomiaru 

intensywno�ci poszukiwania konsensusu przez ka�dego z decydentów do ko�ca okresu ozna-

czonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów. 

Przykładowe odpowiedzi respondentów na temat powstania powszechnie dost�pnych 

systemów kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania 

decyzji, które dokonuj� pomiaru intensywno�ci poszukiwania konsensusu przez 

ka�dego z decydentów: 

„Poziom rozwoju tego typu systemów zale�y od oczekiwanej dokładno�ci 

systemów. Mo�na okre�la� np. jak cz�sto u�ytkownik zgadza si� z innymi, albo jak 

cz�sto zadaje im pytania, zamiast narzuca� swoj� wol�. Proste systemy 

prawdopodobnie powstan� ju� w najbli�szych latach.” 

„Automatyczna analiza i przetwarzanie j�zyka mówionego s� rozwijane bardzo 

intensywnie od wielu lat, a techniki te mog� znale�� zastosowanie równie� w 

zagadnieniu analizy intencji osób wypowiadaj�cych si�”. 

13.8h. Dla ka�dego okresu prosz� poda� w % skumulowane 

prawdopodobie�stwo powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji 

grupowych i strategicznych, które wykrywaj� ukryte preferencje decydentów 
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Tabela 3.140.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.8h 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,063 11,281 17,875 25,844 

Odchylenie standardowe: 3,374 7,345 10,205 15,249 

Mediana: 5 10 15 25 

1. Kwartyl (q1): 1 3 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 20 27,5 42,5 

q3/q1: 10 6,67 5,5 4,25 

q3-q1: 9 17 22,5 32,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 5,349 12,702 19,993 27,943 

Odchylenie standardowe: 3,297 7,233 10,472 15,162 

Mediana: 5 15 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 45 

q3/q1: 5 4 3 3 

q3-q1: 8 15 20 30 

Przykładowy komentarz respondenta na temat powstania powszechnie dost�pnych 

systemów kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania 

decyzji grupowych i strategicznych, które wykrywaj� ukryte preferencje decydentów: 

„System tego typu musiałby analizowa� decyzje podejmowane przez u�ytkowni-

ków oraz ich reakcje fizjologiczne zwi�zane z tymi decyzjami. Jest to zagadnienie 

zbyt skomplikowane na aktualny stan wiedzy i rozwoju technologicznego, jednak 

w ci�gu kilku lat takie systemy mog� powsta�.” 
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Rysunek 3.92. Ilustracja wyników dla pytania 13.8h. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów 

kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji grupowych i 

strategicznych, które wykrywaj� ukryte preferencje decydentów do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów.  

Pytanie 13.8i. Dla ka�dego okresu prosz� poda� w % skumulowane prawdopodo-

bie�stwo powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych wspoma-

gaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji grupowych i strategicz-

nych, które dla ka�dego z uczestników procesu wskazuj� strategie decyzyjne 

zmierzaj�ce do efektywnego rozwi�zania problemu 

Tabela 3.141.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.8i 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
38 38 38 38 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 5,969 10,781 17,281 24,594 

Odchylenie standardowe: 4,2 6,373 9,611 13,268 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 1,5 4 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 15 25 30 

q3/q1: 6,67 3,75 2,5 2 
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q3-q1: 8,5 11 15 15 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,71 12,607 18,092 25,594 

Odchylenie standardowe: 4,314 5,527 9,004 12,755 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 10 15 25 30 

q3/q1: 2 1,5 2,5 2 

q3-q1: 5 5 15 15 

Rysunek 3.93. Ilustracja wyników dla pytania 13.8i. Na osi pionowej oznaczono skumulowane 

prawdopodobie�stwo (w %) powstania powszechnie dost�pnych systemów kognitywnych 

wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania decyzji grupowych i strategicznych, 

które dla ka�dego z uczestników procesu wskazuj� strategie decyzyjne zmierzaj�ce do 

efektywnego rozwi�zania problemu do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na 

lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez 

uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów. 

Przykładowy komentarz respondenta na temat powstania powszechnie dost�pnych 

systemów kognitywnych wspomagaj�cych procesy kreatywnego podejmowania 

decyzji grupowych i strategicznych, które dla ka�dego z uczestników procesu 

wskazuj� strategie decyzyjne zmierzaj�ce do efektywnego rozwi�zania problemu: 

„System taki musiałby analizowa� wszystkie podejmowane w grupie, jak równie�
wszystkie dost�pne w danej sytuacji decyzje. Okre�lenie zbioru tych decyzji, jak 

równie� ich analiza jest niemo�liwa przy aktualnym poziomie wiedzy.” 
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Pytanie 13.9. Prosz� poda� spodziewan� liczb� obszarów tematycznych wspoma-

gania strategicznych decyzji grupowych, dla których powstan� specjalistyczne 

systemy wspomagaj�ce kreatywno�� procesu decyzyjnego. W kolumnie "Uwagi" 

prosz� poda�, jakie - zdaniem respondenta - b�d� to obszary i typy decyzji? Dla 

jakich dziedzin powstanie takich aplikacji mo�e napotka� na szczególne 

trudno�ci i dlaczego? 

Tabela 3.141.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.9

Kod pytania: Q Jednostka miary w odpowiedziach: jednostka 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
35 35 35 35 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 3 5,483 8,31 13,552 

Odchylenie standardowe: 3,191 5,481 8,073 13,903 

Mediana: 2 3 5 10 

1. Kwartyl (q1): 0 1 1 1,75 

3. Kwartyl (q3): 4,25 11,25 13,5 21,25 

q3/q1: - 11,25 13,5 12,14 

q3-q1: 4,25 10,25 12,5 19,5 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 3,728 6,424 10,189 18,315 

Odchylenie standardowe: 3,609 6,107 8,586 15,563 

Mediana: 2 4 7 10 

1. Kwartyl (q1): 1 1 2 2 

3. Kwartyl (q3): 10 12 20 25 

q3/q1: 10 12 10 12,5 

q3-q1: 9 11 18 23 

Najcz��ciej wymieniane przez ekspertów w komentarzach obszary tematyczne 

wspomagania strategicznych decyzji grupowych, dla których powstan�
specjalistyczne systemy wspomagaj�ce kreatywno�� procesu decyzyjnego to: finanse 

i bankowo��, zarz�dzanie przedsi�biorstwem, gospodarka, wspomaganie podczas 

działa� kryzysowych, zwalczanie terroryzmu. 
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Rysunek 3.94. Ilustracja wyników dla pytania 13.9. Na osi pionowej oznaczono obszarów 

tematycznych i rodzajów wspomagania decyzji grupowych, dla których powstan� specjalisty-

czne systemy wspomagaj�ce kreatywno�� procesu decyzyjnego do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Pytanie 13.10a. Prosz� okre�li� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %), �e 

w prognozowanym okresie powstan� autonomiczne systemy zdolne do pracy 

twórczej, tak aby 95% procent odbiorców nie potrafiło odró�ni� efektów pracy 

aplikacji od pracy twórców w dziedzinie zagadnie� konstrukcyjnych i architek-

tonicznych 

Tabela 3.143.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.10a 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 6,848 13,727 22,818 31,061 

Odchylenie standardowe: 5,012 8,828 13,328 16,82 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 2 5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 20 36,25 41,25 

q3/q1: 5 4 7,25 4,13 
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q3-q1: 8 15 31,25 31,25 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 6,94 14,109 22,597 30,415 

Odchylenie standardowe: 5,409 9,404 12,551 14,312 

Mediana: 5 10 20 30 

1. Kwartyl (q1): 2 5 5 10 

3. Kwartyl (q3): 10 20 35 40 

q3/q1: 5 4 7 4 

q3-q1: 8 15 30 30 

Rysunek 3.95. Ilustracja wyników dla pytania 13.10a. Na osi pionowej oznaczono skumulowa-

ne prawdopodobie�stwo ( w %) powstania autonomicznych systemów zdolnych do pracy twór-

czej, tak aby 95% odbiorców nie potrafiło odró�ni� efektów pracy aplikacji od pracy twórców 

w dziedzinie zagadnie� konstrukcyjnych i architektonicznych do ko�ca okresu oznaczonego na 

osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwar-

tyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Znaczna cz��� respondentów uwa�ała, �e powstanie autonomicznych systemów 

zdolnych do pracy twórczej tak aby 95% odbiorów nie potrafiło odró�ni� efektów 

pracy aplikacji od pracy twórców w dziedzinie zagadnie� konstrukcyjnych i archite-

ktonicznych jest bardzo trudnym zadaniem, ale nie wykluczała takiej mo�liwo�ci. 

Powstanie takich systemów jest przewidywane przez ekspertów na w odległej 

przyszło�ci.  

Przykładowe komentarze respondentów: 
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„Generowanie automatyczne zagadnie� konstrukcyjnych i architektonicznych jest 

problemem mocno zło�onym i wymaga ogromnych nakładów bada�.” 

„W przypadku prostych, standardowych projektów prawdopodobie�stwo 

powstania takich systemów jest bardzo wysokie. Łatwo wyobrazi� sobie system, 

który stworzy projekt bazuj�c na referencyjnych przykładach i uzupełniony o nie-

zb�dne wyliczenia gwarantuj�ce poprawno�� konstrukcji.” 

Pytanie 13.10b. Prosz� okre�li� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %), �e 

w prognozowanym okresie powstan� autonomiczne systemy zdolne do pracy 

twórczej, tak aby 95% procent odbiorców nie potrafiło odró�ni� efektów pracy 

aplikacji od pracy twórców w dziedzinie form przemysłowych  

Tabela 3.144. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.10b 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny negatywny negatywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,606 15,545 23,697 30,879 

Odchylenie standardowe: 5,598 10,104 13,519 15,097 

Mediana: 5 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 8,75 10 

3. Kwartyl (q3): 11,25 20 36,25 45 

q3/q1: 3,75 4 4,14 4,5 

q3-q1: 8,25 15 27,5 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,28 16,873 24,45 31,687 

Odchylenie standardowe: 5,782 10,493 13,098 13,967 

Mediana: 10 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 15 20 35 45 

q3/q1: 5 4 3,5 2,25 

q3-q1: 12 15 25 25 
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Rysunek 3.96. Ilustracja wyników dla pytania 13.10b. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo ( w %) powstania autonomicznych systemów zdolnych do 

pracy twórczej, tak aby 95% odbiorców nie potrafiło odró�ni� efektów pracy aplikacji od pracy 

twórców w dziedzinie form przemysłowych, do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej 

prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia 

bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Podobnie jak w przypadku zagadnie� konstrukcyjnych i architektonicznych, eksperci 

byli zdania, �e powstanie autonomicznych systemów zdolnych do pracy twórczej 

w dziedzinie form przemysłowych b�dzie trudnym zadaniem. 

Pytanie 13.10c. Prosz� okre�li� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %), �e 

w prognozowanym okresie powstan� autonomiczne systemy zdolne do pracy 

twórczej, tak aby 95% procent odbiorców nie potrafiło odró�ni� efektów pracy 

aplikacji od pracy twórców w dziedzinie noweli i powie�ci 

Tabela 3.145.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.10c 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
34 34 34 34 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 7,107 11,143 16,929 22,357 

Odchylenie standardowe: 6,166 7,535 13,54 17,138 
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Mediana: 5 10 15 17,5 

1. Kwartyl (q1): 0,5 3,5 4,5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 17,5 30 40 

q3/q1: 20 5 6,67 8 

q3-q1: 9,5 14 25,5 35 

�rednia: 7,506 12,263 18,951 24,625 

Odchylenie standardowe: 6,782 7,576 13,696 17,224 

Mediana: 5 10 15 20 

1. Kwartyl (q1): 3 4 5 5 

3. Kwartyl (q3): 10 20 30 40 

q3/q1: 3,33 5 6 8 

q3-q1: 7 16 25 35 

Rysunek 3.97. Ilustracja wyników dla pytania 13.10c. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo ( w %) powstania autonomicznych systemów zdolnych do 

pracy twórczej, tak aby 95% odbiorców nie potrafiło odró�ni� efektów pracy aplikacji od pracy 

twórców w dziedzinie noweli i powie�ci, do ko�ca okresu oznaczonego na osi poziomej 

prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia 

bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Jeszcze cz��ciej, ni� w przypadku dziedzin wymienionych w pytaniach 13.10a 

i 13.10b eksperci byli zdania, �e powstanie autonomicznych systemów zdolnych do 
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twórczo�ci nieodró�nialnej od pracy literatów b�dzie trudnym zadaniem, mo�liwym 

do zrealizowania ewentualnie po okresie obj�tym badaniami w ramach projektu 

SCETIST, tj. po roku 2025. 

Przykładowy komentarz respondenta: 

„Generowanie wypowiedzi w j�zyku naturalnym jest intensywnie badane od wielu 

lat, niestety bez spektakularnych rezultatów, dlatego s�dz� �e w najbli�szych latach 

tendencja ta nie ulegnie zmianie, szczególnie w przypadku długich form wypowiedzi 

takich jak nowele i powie�ci. Realne jest natomiast automatyczne generowanie 

poezji.” 

Pytanie 13.11a. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %), �e 

w ka�dym z horyzontów prognozy w systemach wspomagaj�cych kreatywno��
zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szczególno�ci w systemach 

wspomagaj�cych kreatywne uczenie si�

Tabela 3.146.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.11a 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: negatywny negatywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 12,242 21,606 30,909 42,727 

Odchylenie standardowe: 7,506 11,816 16,657 17,885 

Mediana: 10 15 25 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 35 46,25 60 

q3/q1: 4 3,5 3,08 3 

q3-q1: 15 25 31,25 40 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 12,157 21,671 33,097 42,727 

Odchylenie standardowe: 6,504 10,013 16,521 15,785 

Mediana: 10 15 30 40 

1. Kwartyl (q1): 5 15 20 25 

3. Kwartyl (q3): 20 35 50 60 

q3/q1: 4 2,33 2,5 2,4 

q3-q1: 15 20 30 35 
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Rysunek 3.98. Ilustracja wyników dla pytania 13.11a. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo ( w %), �e w ka�dym z horyzontów prognozy w systemach 

wspomagaj�cych kreatywno�� zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szcze-

gólno�ci w systemach wspomagaj�cych kreatywne uczenie si�, do ko�ca okresu oznaczonego 

na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median�
(2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Przykładowe komentarze respondentów na temat mo�liwo�ci zastosowania interfej-

sów neurokognitywnych w systemach wspomagaj�cych kreatywno��, w szczególno-

�ci w systemach wspomagaj�cych kreatywne uczenie si�: 
„Systemy wspomagaj�ce kreatywne uczenie mog� udost�pnia� konkretne metody 

uczenia si�. Wspomaganie tych metod interfejsami neurokognitywnymi polepszy 

osi�gni�cia odbiorców, np. poprzez dostosowywanie metod do aktualnego stanu 

wiedzy, mo�liwo�ci zapami�tywania i innych współczynników okre�lonych dla 

danego u�ytkownika.” 

„W przypadku systemów wspomagaj�cych kreatywne my�lenie, prac� twórcz� czy 

podejmowanie decyzji nowe interfejsy mog� sta� si� kluczowym elementem, który 

wspiera istot� działania tych systemów.” 

Pytanie 13.11b. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %), �e 

w ka�dym z horyzontów prognozy w systemach wspomagaj�cych kreatywno��
zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szczególno�ci w systemach 

wspomagaj�cych ogóln� działalno�� twórcz� (nauka, sztuka) 
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Tabela 3.147. Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.11b 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
39 39 39 39 

Test Shapiro Wilka: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 8,606 15,091 21,667 30,455 

Odchylenie standardowe: 6,819 10,406 10,614 16,819 

Mediana: 5 10 20 25 

1. Kwartyl (q1): 2 5 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 20 35 50 

q3/q1: 7,5 4 3,5 3,33 

q3-q1: 13 15 25 35 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 8,676 15,997 21,894 32,907 

Odchylenie standardowe: 6,576 9,834 9,84 16,368 

Mediana: 5 15 20 30 

1. Kwartyl (q1): 5 10 10 15 

3. Kwartyl (q3): 15 20 35 50 

q3/q1: 3 2 3,5 3,33 

q3-q1: 10 10 25 35 

Wi�kszo�� ekspertów była sceptycznie nastawiona do tego, �e w systemach wspoma-

gaj�cych kreatywno�� zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szczegól-

no�ci w systemach wspomagaj�cych ogóln� działalno�� twórcz� (nauka, sztuka).  

Przykładowe  komentarze ekspertów: 

„Wspomaganie działalno�ci twórczej przez interfejsy kognitywne jest trudniejsze 

ni� w przypadku opisanym w pytaniu 13.11a. Działalno�� twórcza bazuje głównie na 

wyobra�ni człowieka i jego talencie.” 

„Tego typu zastosowania zale�� od rodzaju działalno�ci twórczej. W niektórych 

dziedzinach powi�zanych ze sztuk� ci��ko sobie wyobrazi� zastosowanie interfejsów 

neurokognitywnych, ale we wspomaganiu nauki jest to mo�liwe.” 
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Rysunek 3.99. Ilustracja wyników dla pytania 13.11b. Na osi pionowej oznaczono 

skumulowane prawdopodobie�stwo ( w %), �e w ka�dym z horyzontów prognozy w systemach 

wspomagaj�cych kreatywno�� zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szcze-

gólno�ci w systemach wspomagaj�cych ogóln� działalno�� twórcz� (nauka, sztuka), do ko�ca 

okresu oznaczonego na osi poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne 

kwintyle i median� (2.kwartyl). Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci 

respondentów 

Pytanie 13.11c. Prosz� poda� skumulowane prawdopodobie�stwo (w %), �e 

w ka�dym z horyzontów prognozy w systemach wspomagaj�cych kreatywno��
zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szczególno�ci w systemach 

wspomagania kreatywnych decyzji  

Tabela 3.148.  Analiza odpowiedzi na pytanie nr 13.11c 

Kod pytania: R Jednostka miary w odpowiedziach: % 

Charakterystyka 

statystyczna 

Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Ilo�� uwzgl�dnionych 

odpowiedzi: 
40 40 40 40 

Test Shapiro Wilka: pozytywny negatywny pozytywny pozytywny 

Test unimodalno�ci: pozytywny pozytywny pozytywny pozytywny 

�rednia: 9,094 15,344 22,031 32,5 

Odchylenie standardowe: 6,566 8,879 10,105 15,584 

Mediana: 5 12,5 20 27,5 

1. Kwartyl (q1): 3 5 10 20 

3. Kwartyl (q3): 15 20 35 50 

q3/q1: 5 4 3,5 2,5 
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q3-q1: 12 15 25 30 

Obliczenia z uwzgl�dnieniem współczynników wiarygodno�ci respondentów: 

�rednia: 9,838 17 25,069 36,733 

Odchylenie standardowe: 6,774 9,083 10,144 16,045 

Mediana: 10 15 20 40 

1. Kwartyl (q1): 5 10 15 20 

3. Kwartyl (q3): 20 30 35 55 

q3/q1: 4 3 2,33 2,75 

q3-q1: 15 20 20 35 

Rysunek 3.100. Ilustracja wyników dla pytania 13.11c. Na osi pionowej oznaczono skumulo-

wane prawdopodobie�stwo ( w %), �e w ka�dym z horyzontów prognozy w systemach 

wspomagaj�cych kreatywno�� zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szcze-

gólno�ci w systemach wspomagania kreatywnych decyzji, do ko�ca okresu oznaczonego na osi 

poziomej prawej. Na lewej osi poziomej zaznaczono kolejne kwintyle i median� (2.kwartyl). 

Obliczenia bez uwzgl�dnienia współczynników wiarygodno�ci respondentów 

Wi�kszo�� ekspertów była sceptycznie nastawiona do tego, �e w systemach wspoma-

gaj�cych kreatywno�� zastosowane zostan� interfejsy neurokognitywne, w szczegól-

no�ci w systemach wspomagaj�cych ogóln� działalno�� twórcz� (nauka, sztuka).  
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Przykładowe  komentarze ekspertów: 

„Wspomaganie działalno�ci twórczej przez interfejsy kognitywne jest trudniejsze 

ni� w przypadku opisanym w pytaniu 13.11a. Działalno�� twórcza bazuje głównie na 

wyobra�ni człowieka i jego talencie.” 

„Tego typu zastosowania zale�� od rodzaju działalno�ci twórczej. W niektórych 

dziedzinach powi�zanych ze sztuk� ci��ko sobie wyobrazi� zastosowanie interfejsów 

neurokognitywnych, ale we wspomaganiu nauki jest to mo�liwe.” 

Teza 14. Pojawi� si� nowe technologie, trendy, zdarzenia i nowe 

zjawiska społeczne, które b�d� mie� znacz�cy wpływ na trendy 

opisane w pytaniach szczegółowych poprzednich tez 

W wyja�nieniu do Tezy 14 zamieszczono nast�puj�ce przykłady zdarze� mog�cych 

wywoła� nieoczekiwane zmiany trendów: 

• Odkrycia naukowe o małym prawdopodobie�stwie i du�ym wpływie na 

trendy i scenariusze rozwoju ICT (np. prosty w budowie komputer 

kwantowy) 

• Fenomeny biologiczne, ekonomiczne i społeczne o małym i �rednim 

prawdopodobie�stwie (powstanie nowych powszechnych filozofii i 

pogl�dów, które zaprzeczaj� tezie, �e u�ywanie technologii informacyjnych 

lub długoterminowa ekspozycja na oddziaływanie słabego pola 

elektromagnetycznego mo�e powodowa� zaburzenia psychiczne,...) 

• Polityczne oraz naturalne zjawiska o �rednim i wysokim prawdopo-

dobie�stwie (konflikty militarne, katastrofy naturalne i antropogeniczne,...). 

W rundzie I badania respondenci odpowiadali na nast�puj�ce pytanie.  

Pytanie 14.1. Prosz� poda� opis zjawisk, a nast�pnie okre�li� dystrybuant�
(sumaryczne prawdopodobie�stwo) ich wyst�pienia w kolejnych okresach 

(maks. 10 zjawisk) 

Tabela 3.149.. Przykładowe odpowiedzi na pytanie 14.1 

Opis Stan w roku 

2015 

Stan w roku 

2020 

Stan w roku 

2025 

Dalszy rozwój 

do roku 2030 

Konflikt 

mi�dzynarodowy 

na szersz� skal�
10% 10% 15% 15% 

Wybuch 

epidemii nowego 

schorzenia 

3% 5% 10% 15% 
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Tabela 3.150. Zestawienie wszystkich odpowiedzi na pytanie 14.1 

Opis zdarzenia lub 

zagro�enia 

Liczba 

odpowiedzi 

wskazuj�-

cych to 

zdarzenie 

lub zagro-

�enie 

Szczegółowe okre�lenia w odpowiedziach ekspertów 

Konflikty zbrojne 7 

a) zbrojny konflikt �wiatowy, b) konflikt nuklearny Izrael-Pakistan, 

c) eskalacja obecnych konfliktów militarnych (Korea, Bliski 
Wschód) 

Ogólno�wiatowy 

kryzys gospodarczy 
5 

a) globalny kryzys gospodarczy, b) kryzys ekonomiczny,  

c) destabilizacja �wiatowych rynków finansowych 

Zagro�enia 

biologiczne, 
epidemie 

5 

a) pandemia; b) wysokie ska�enie powietrze powoduj�ce epidemi�
chorób grzybicznych układu oddechowego, c) pandemia 

zmutowanych wirusów grypy, d) inne, regularnie si� powtarzaj�ce 

epidemie, e) wzrost wyst�powania chorób psychicznych 

Rozwój technologii 

medycznych 

przedłu�aj�cych 
�ycie społecze�stwa 

4 
a) wynalezienie skutecznego lekarstwa na raka, b) odkrycie 
lekarstw/sposobów leczenia niektórych typów raka, c) znaczne 

opó�nienie starzenia jako rezultat nowych odkry�, 

Zagro�enie 

cybernetyczne 
4 

a) hacking, b) cybernetyczne ataki, wycelowane w rz�dy i ich 

badania c) atak na jedno z wielkich pa�stw z wykorzystaniem 

parali�u elektronicznego, d) podskórne wszczepianie układów 
mikroprocesorowych słu��cych do identyfikacji ludno�ci 

Zmiany technologii 
transportu 

4 

a) profesjonalne systemy prowadz�ce samochody bez udziału ludzi 

(autopilot) b) opracowanie taniego substytutu ropy naftowej dla 
transportu c) "ogniwa wodorowe" w silnikach samochodów,  

d) znaczne wyczerpanie surowców nieodnawialnych 

Protesty i 

demonstracje 
4 

a) protesty społeczne, b) konflikty na tle narodowo�ciowym z 
imigrantami w dobrze rozwini�tych pa�stwach c) zagro�enia 

społeczne – spadek przyrostu naturalnego 

Przełomowe 

odkrycia w zakresie 
nauk podstawowych 

4 

a) odkrycia zwi�zane z LHC, b) powstanie tranzystora 

balistycznego c) powstanie komputera modułowego opartego o 
logik� kwantow�, d) odkrycie nowych �ródeł energii 

Ataki terrorystyczne 3 a) ataki terrorystyczne z u�yciem tzw. „brudnej bomby” 

Zakłócenia ł�cz-

no�ci elektronicznej 
3 a) awaria sieci, b) parali� Internetu w skali globalnej 

Katastrofy naturalne 3 

a) zalewanie du�ych terenów nadmorskich z powodu globalnego 

ocieplenia, b) zderzenie asteroidy z Ziemi�, c) wybuch 

superwulkanu 

Przesuni�cie si�
centrów �ycia 

gospodarczego 

i politycznego 

3 

a) intensywne bogacenie si� krajów azjatyckich,  

b) dominacja Chin w gospodarce �wiatowej,  
c) dezintegracja Unii Europejskiej 

Zmiany preferencji 
społecznych 

2 

a) ruchy społeczne sprzeciwiaj�ce si� dalszej informatyzacji (ochro-

na danych osobowych) b) rozczarowanie społecze�stwa nowoczes-

nymi technologiami, Internetem i urz�dzeniami mobilnymi 

Nowe cele i hory-
zonty rozwoju 

cywilizacyjnego 

2 
a) kolonizacja Ksi��yca, b) odkrycie pozaziemskiej cywilizacji,  
c) upowszechnienie ideologii lub religii definiuj�cej nowe cele 

rozwojowe ludzko�ci  

Na podstawie zestawienia w tabeli 3.150 w drugiej rundzie ankiety delfickiej pytanie 

14.1 zostało przeredagowane w celu skupienia uwagi respondentów na kilku 

najwa�niejszych zagadnieniach. Pytanie 14.1 w rundzie II wygl�dało nast�puj�co: 
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Pytanie 14.1 (runda II) W poprzedniej rundzie okre�lone zostały prawdopodo-

bie�stwa ró�nych zdarze� lub nasilenia si� trendów w prognozowanym okresie. 

Prosz� okre�li� ich wpływ na dost�pno�� sieci Internet, społecze�stwo informa-

cyjne, roboty autonomiczne oraz e-health 

Rysunek 3.101. Zrzut z ekranu formularza pytania nr 14.1 z drugiej rundy ankiety delfickiej. 

Uczestnicy rundy II z reguły podtrzymywali lub nieznacznie modyfikowali swoje 

odpowiedzi udzielone w rundzie I, co oznacza, �e swoje wcze�niejsze wypowiedzi 

opierali głównie na ju� ugruntowanych pogl�dach. 



Rozdział 4.  

Scenariusze technologiczne  

i wnioski ko�cowe 

4.1. Zakres prognoz scenariuszowych 

Konstrukcja i prezentacja scenariuszy nale�y do głównych i najbardziej charakterys-

tycznych elementów bada� foresightowych [3]. Niniejszy rozdział zawiera przegl�d 

scenariuszy, które wynikaj� z analizy odpowiedzi ekspertów w przedstawionym 

wcze�niej badaniu delfickim. Podajemy tak�e kilka najwa�niejszych wniosków 

wypływaj�cych z tych bada�. Dalsze scenariusze, wnioski i rekomendacje mo�na 

znale�� w szczegółowych opracowaniach tematycznych ze wszystkich dziedzin 

obj�tych badaniami, projektu. S� to m.in.: 

1. Scenariusze procesów ekonomiczno-społecznych oraz podstawowych aplikacji, 

produktów i wybranych technologii społecze�stwa informacyjnego zorientowa-

nych na u�ytkownika ko�cowego obj�te Zadaniem 3 projektu, takich jak e-health, 

e-learning i e-commerce [20,14]. 

2. Scenariusze rozwoju technologicznego i perspektyw rynkowych zaawansowanego 

oprogramowania obj�tego badaniami prowadzonymi w ramach Zadania 4 projektu 

SCETIST, tj. systemów wspomagania decyzji i systemów eksperckich [16,25], 

3. Scenariusze rozwoju naukowo-technologicznego i implikacji społecznych syste-

mów neurokognitywnych i wizyjnych, oraz powi�zane z nimi scenariusze rozwoju 

systemów autonomicznych opartych o metody sztucznej inteligencji, w których 

znajd� zastosowanie technologie b�d�ce przedmiotem bada� w Zad. 4 i 5 [25], 

4. Scenariusze rozwoju naukowo-technologicznego systemów informatyki kwanto-

wej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem rozwoju bada� naukowych w zakresie infor-

matyki kwantowej w Polsce, z odniesieniem do wybranych zagadnie� informatyki 

molekularnej, które to zagadnienia były badane w ramach Zadania 6 [36]. 

4.2. Metody konstrukcji scenariuszy  

W ramach projektu SCETIST zaproponowany został oryginalny, opracowany na 

potrzeby tego projektu zestaw metod analizy scenariuszowej oparty o tzw. scenariu-

sze elementarne i sieci antycypacyjne [15,23]. Na podstawie analizy scenariuszy 

elementarnych tworzona mo�e by� metod� klasteryzacji okre�lona z góry ilo��
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scenariuszy głównych (por. np. [31]). W celu ujednolicenia prezentacji scenariuszy 

z ró�nych dziedzin technologicznych, za standardow� ilo�� scenariuszy głównych 

przyj�to 3. Ujednolicona została tak�e stosowana terminologia, przy czym jeden ze 

scenariuszy nosi nazw� głównego, najbardziej prawdopodobnego lub neutralnego, 

a pozostałe dwa – optymistycznego lub pesymistycznego. Opracowany model filtracji 

scenariuszy odpowiadaj�cych racjonalnym i optymalnym w sensie Pareto sekwenc-

jom przyszłych decyzji stanowi istotny wkład do metodologii foresightu, b�d�c nowo-

�ci� w skali �wiatowej. Zaproponowano te� oryginalny sposób wizualizacji scenariu-

szy poprzez umieszczenie kilku diagramów z wybranymi zmiennymi na osi czasu. 

Scenariuszom głównym odpowiadaj� wtedy obwiednie główne tych diagramów. 

Zagadnienia konstrukcji i filtracji scenariuszy przedstawione s� w kilku rozdzia-

łach opracowania [25]. Ponadto rezultatem Projektu jest szereg opracowa� nauko-

wych analizuj�cych i prognozuj�cych popyt na wybrane usługi i technologie informa-

cyjne do 2025 roku, w szczególno�ci w zakresie: e-commerce, e-health, e-learning, e-
entertainment, portali społeczno�ciowych, integracji systemów zarz�dzania przedsi�-
biorstwami, głównych kierunków rozwoju sztucznej inteligencji oraz sektora ICT. 

W scenariuszu optymistycznym nast�pi dalszy stabilny rozwój wymienionych wy�ej 

technologii w Polsce, bez zauwa�alnych w szerszej ni� dot�d skali negatywnych kon-

sekwencji społecznych i przy wzrastaj�cym udziale rodzimych firm software’owych 

w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania. Stały i około dwukrotnie wi�kszy od 

wzrostu PKB b�dzie tak�e wzrost rynku oprogramowania. Scenariusz podstawowy 

zakłada dalsz� ekspansj� w Polsce firm globalnych, takich jak Facebook, Google, czy 

e-Bay, przy zachowaniu status quo przez wi�kszo�� rodzimych firm. Rynek rodzime-

go software’u b�dzie musiał skoncentrowa� wysiłki na wyszukiwaniu kolejnych nisz i 

na ekspansji na nowe rynki. Natomiast w scenariuszu negatywnym nast�pi kumulacja 

i gwałtowne uzewn�trznienie zagro�e� internetowych, w tym zwłaszcza negatywnych 

skutków alienacji internetowej dla podstawowych struktur społecznych. Trudny do 

opanowania b�dzie tak�e rozwój przest�pczo�ci internetowej. Wszystko to wpłynie na 

wzrost kosztów zabezpieczenia systemów informatycznych, spadek zaufania do syste-

mów sieciowych w�ród ogółu u�ytkowników oraz zahamowanie wzrostu rynku ICT 

w Polsce do �redniego tempa wzrostu PKB lub nawet poni�ej. 

4.3. Scenariusze Rozwoju Inteligentnych Systemów Eksperckich 

i Wspomagania Decyzji 

Dla systemów wspomagania decyzji i systemów eksperckich funkcjonuj�cych w tzw. 

chmurze, uwzgl�dniono trzy scenariusze zwi�zane z rozwojem Internetu. „Internet 
u�ytkownika” jest scenariuszem optymistycznym, „Internet dostawcy”, zakłada 

wi�kszy udział usług płatnych, oraz przewag� reklamy nad dostarczaniem informacji 

zobiektywizowanej, natomiast „Fragmentacja Internetu” jest scenariuszem pesymis-

tycznym powoduj�cym wolniejszy od pozostałych przypadkach rozwój tej grupy 

technologii i zastosowa�. 
Oprócz wyników ankiety delfickiej przedstawionych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej 

monografii, na ostateczny kształt scenariuszy wpłyn�ły równie� rezultaty dyskusji 

panelowych oraz analiza trendów bibliometrycznych, webometrycznych i patentomet-

rycznych. Wynikiem analizy trendów przeprowadzonej w ramach Podzadania 4.2 
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projektu SCETIST było zwłaszcza wskazanie jako perspektywicznych technologii 

u�ytkowych o najwi�kszym potencjale rozwojowym rekomenderów edukacyjnych 

oraz rekomenderów do wspomagania decyzji osobistych opartych na analizie wielo-

kryterialnej, tworzonych z punktu widzenia u�ytkownika ko�cowego, a nie dostaw-

ców usług, czy produktów. Natomiast z punktu widzenia stosowanych metod i tech-

nologii szczególnie istotny b�dzie rozwój SWD opartych o analiz� wielokryterialn�
i technologie mobilne. Istotnym trendem o charakterze warunkowym, wyst�puj�cym 

w scenariuszu rozwoju SWD wyró�niaj�cym si� wzrastaj�cym znaczeniem preferenc-

ji u�ytkowników Internetu („scenariusz: Internet dla U�ytkownika”) jest powstanie 

tzw. Electronic Preference Record (EPR) na wzór ju� istniej�cego Electronic Health 
Record (EHR). Realizacja potrzeb artykułowanych przez spontanicznie tworzone 

ruchy u�ytkowników odbywa� si� b�dzie tak�e poprzez tworzenie opensource’owych 

repozytoriów wiedzy, maj�cych charakter inteligentnych systemów eksperckich, 

wyszukuj�co-doradczych. Wa�nym trendem jest równie� rozwój systemów podejmu-

j�cych autonomicznie decyzje (tzw. Artificial Autonomous Decision Systems, AADS). 

W ramach projektu sformułowano definicje 3 poziomów autonomii decyzji[ 22], któ-

re pozwalaj� na klasyfikacj� oprogramowania typu SWD/AADS. Analizowane były 

tak�e trajektorie technologiczne [25] i zapotrzebowanie na SWD do zastosowa�
w systemach zarz�dzania zagro�eniami i do planowania strategicznego.  

Wyniki te odnosz� si� zarówno do scenariuszy ogólnego rozwoju Społecze�stwa 

Informacyjnego w Polsce, jak i do specyficznych scenariuszy zwi�zanych z zale�no�-
ciami pomi�dzy rozwojem oprogramowania eksperckiego i Internetu. W scenariuszu 

„Internet dostawcy”, zakładaj�cym wi�kszy udział usług płatnych, oraz przewag�
reklamy nad dostarczaniem informacji zobiektywizowanej, rozwój mobilnych SWD 

b�dzie wolniejszy ze wzgl�du na brak akceptacji dla płatno�ci za tego typu usługi. 

Nast�pi te� wi�ksza dywersyfikacja tematyczna i nierównomierny rozwój SWD, 

z przewag� systemów tworzonych w ramach zamówie� publicznych oraz systemów 

off-line implementowanych w systemach zarz�dzania, zwłaszcza klasy ERP. Scena-

riuszem pesymistycznym jest „Fragmentacja Internetu”, zakładaj�ca równie� łatwiej-

szy dost�p do prywatnych informacji przechowywanych i transmitowanych w Inter-

necie przez wzrastaj�c� ilo�� słu�b i organów. Interoperacyjno�� aplikacji byłaby 

wówczas zagro�ona, co w poł�czeniu ze spadkiem zaufania do komunikacji 

internetowej doprowadziłoby do stagnacji technologii sieciowych, w tym SWD.  

4.4.Scenariusze rozwoju naukowo-technologicznego systemów 

neurokognitywnych i wizyjnych 

Rozwój systemów wizyjnych zale�ny jest w wi�kszym stopniu, ni� w przypadku inte-

rfejsów neurokognitywnych, od ogólnej koniunktury gospodarczej, chocia� ich 

zakresy zastosowa� tych dziedzin w du�ej mierze si� pokrywaj�, zwłaszcza w obsza-

rze robotyki. Czynnikami ró�nicuj�cymi opracowane scenariusze s� przede wszyst-

kim zapotrzebowanie na systemy wizyjne powszechnego u�ytku, w tym na systemy 

monitoringu oraz potrzeby robotyki. Rozwój globalnych systemów monitoringu oraz 

globalnych systemów eksperckich [22] integruj�cych heterogeniczne dane z rozpro-

szonych baz danych i sensorów stwarzaj� nowe wyzwania w zakresie analizy du�ych 

strumieni danych, tzw. big data. Kolejnym istotnym parametrem dla analizy przyszłe-
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go rozwoju systemów monitoringu wizyjnego jest warto�� rynku tych systemów. 

Ogólnie, dzi�ki szybkiemu post�powi technologicznemu, który zapewnił osi�gniecie 

jako�ci granicznej dla mo�liwo�ci ludzkiego wzroku przez podstawowe komponenty 

i systemy optoelektroniczne, na rynku systemów wizyjnych w nadchodz�cej dekadzie 

decyduj�c� rol� odgrywa� b�dzie koszt poszczególnych systemów, a w mniejszym 

stopniu parametry techniczne ich elementów konstrukcyjnych. 

Analiza trendów rozwojowych systemów neurokognitywnych koncentrowała si�
na zastosowaniach zwi�zanych z komunikacj� z inteligentnym oprogramowaniem, 

a tak�e z autonomicznymi systemami robotyki. Zidentyfikowano dwie grupy 

zastosowa� szczególnie istotne dla polskich firm. S� to zwłaszcza robotyka górnicza 

i rehabilitacyjna. Scenariusze rozwoju systemów neurokognitywnych w stopniu 

wi�kszym, ni� pozostałe technologie analizowane w ramach projektu zale�� od 

rezultatów bada� naukowych. Wyró�niono scenariusze rozwoju oparte na dominacji 

interfejsów inwazyjnych, bezinwazyjnych oraz hybrydowych [25]. W ka�dym z tych 

scenariuszy istotne jest osi�gni�cie okre�lonego poziomu niezawodno�ci komunikacji 

w warunkach specyficznych dla ka�dej klasy zastosowa�. 
Dalszym rezultatem bada� delfickich i bibliograficznych przeprowadzonych 

w ramach projektu SCETIST jest m.in. ustalenie, �e jednoczesne zastosowanie BCI 

i metod wspomagania kreatywno�ci b�dzie coraz szersze w zaawansowanych sys-

temach oprogramowania, a w perspektywie roku 2025 stanie si� jedn� z wa�niejszych 

cech decyduj�cych o konkurencyjno�ci systemów eksperckich, jak równie� systemów 

wspomagania decyzji (Decision Support Systems, DSS) i uczenia si� (tzw. Learning 
Support Systems, LSS). Polskim przedsi�biorstwom software’owym stawia to wyso-

kie wymagania w zakresie wiedzy o metodach kognitywnych i rozwoju technologii 

umo�liwiaj�cych oferowanie funkcjonalno�ci zwi�zanych z zarz�dzaniem kreatywno-

�ci�. Problematyka ta b�dzie tak�e jednym z priorytetów wspólnotowej polityki 

naukowej w nast�pnej perspektywie bud�etowej UE 2014-2020, w tym tak�e w prog-

ramie ramowym Horizon 2020. Natomiast polskie instytucje finansuj�ce badania 

powinny wzi�� pod uwag� zwi�kszaj�ce si� w latach 2014-2020 potrzeby badawczo-

rozwojowe polskich przedsi�biorstw w tym zakresie. 

4.5. Scenariusze rozwoju systemów i aplikacji m-Health 

Scenariusze: optymistyczny, podstawowy i pesymistyczny rozwoju systemów eksper-

ckich zwi�zanych z m-health/m-cloud sformułowane zostały dla Polski w odniesieniu 

do trendów globalnych, technologicznych i aplikacyjnych, które jednak nie wskazuj�, 
by w ci�gu najbli�szych 10-15 lat powstały du�e odchylenia od głównego trendu 

rozwojowego. Powodem tej stabilno�ci jest stopniowe i systematyczne uzyskiwanie 

du�ych oszcz�dno�ci i korzy�ci socjalnych zwi�zanych zastosowaniami m-health.  

Na podstawie wyników badania delfickiego - zwłaszcza pyta� Tezy 11 „e-zdro-

wie”, wyodr�bniony został trend „od m-health do m-cloud”, który b�dzie dominowa�
w globalnym rozwoju takich systemów do roku 2025 tworz�c główny komponent 

scenariusza optymistycznego. Okre�lono te� wyzwania natury technologicznej, orga-

nizacyjnej oraz w zakresie zapewnienia prywatno�ci i bezpiecze�stwa danych pacjen-

tów i innych osób korzystaj�cych z m-health. O realizacji poszczególnych scenariuszy 

w naszym kraju decydowa� b�dzie głównie polityka Pa�stwa w zakresie słu�by zdro-
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wia, w tym niebezpiecze�stwo monopolizacji usług medycznych przez jednostki słu�-
by zdrowia posiadaj�ce kontrakt z monopolist� ubezpieczeniowym (scenariusz pesy-

mistyczny), a tak�e gotowo�� operatorów telekomunikacyjnych do mocniejszego 

zaanga�owania si� w dostarczanie usług m-health (scenariusz podstawowy oparty jest 

na zało�eniu istnienia takiego zaanga�owania). W scenariuszu optymistycznym roz-

wój m-health odbywa si� głównie w oparciu o rodzime firmy innowacyjne i o zało�e-

nie akceptacji przez operatorów telekomunikacyjnych tworzonych przez te firmy 

specjalistycznych aplikacji. Wielko�� rynku oprogramowania zwi�zanego z e-zdro-

wiem zale�e� b�dzie bezpo�rednio od kształtu przyszłej polityki Pa�stwa w zakresie 

rozwoju społecze�stwa informacyjnego [30] oraz finansowania i dost�pno�ci usług 

medycznych, które w du�ej mierze zale�� od czynników subiektywnych. 

4.6 Wnioski ko�cowe  

Poni�ej podajemy skrót najwa�niejszych wniosków wynikaj�cych z analizy 

rezultatów bada� delfickich. Bardziej szczegółow� dyskusj� wyników badania mo�na 

znale�� w opracowaniach tematycznych projektu dotycz�cych poszczególnych 

technologii społecze�stwa informacyjnego i ich obszarów aplikacyjnych: 

• Podstaw� do formułowania optymistycznych scenariuszy dla poszczególnych 

zaawansowanych technologii badanych w ramach projektu SCETIST jest 

istnienie w naszym kraju znacznej ilo�ci małych lub �rednich firm innowacyj-

nych działaj�cych w sektorze IT. Firmy te prowadza cz�sto własne badania lub 

współpracuj� – z reguły nieformalnie – z o�rodkami naukowymi, a sukces we 

wdra�aniu nowych technologii jest w wi�kszej mierze odzwierciedleniem 

pozaekonomicznych warunków działania tych firm ni� sytuacj� makroekono-

miczn� naszego kraju. Wskazania ekspertów-respondentów ankiety co do 

warto�ci wska�ników wzrostu lub zaawansowania badanych technologii do 

roku 2025 tylko w niewielkim stopniu zwi�zane były z korelacjami z podsta-

wowymi wska�nikami makroekonomicznymi badanymi w Dziale 1 ankiety. 

W zwi�zku z tym stwarzanie korzystanego klimatu dla inwestycji technolo-

gicznych w sektorze MSP mo�e okaza� si� kluczowym czynnikiem dla 

konkurencyjno�ci polskich zaawansowanych technologii informatycznych.  

• Ponadto o konkurencyjno�ci oprogramowania produkowanego przez polskie 

firmy software’owe w perspektywie roku 2020 i pó�niej decydowa� b�dzie ich 

adaptacja do nowych trendów rozwojowych inteligentnego oprogramowania, 

zwłaszcza systemów eksperckich i wspomagania decyzji. Według responden-

tów ankiety delfickiej projektu SCETIST produktami daj�cymi najwi�cej 

szans na ekspansje rynkow� do roku 2025 s� m.in. systemy wspomagania 

kreatywno�ci i zarz�dzania kreatywno�ci�, równie� w kontek�cie wykorzysta-

nia mo�liwo�ci druku 3D, metody analityki predykcyjnej, holistyczne metody 

zarz�dzania zaufaniem, traktuj�ce w homogeniczny sposób wszystkie �ródła 

przetwarzanej informacji, metody analizy zdarze� dyskretnych, zintegrowane 

w skali globalnej bazy wiedzy wykorzystuj�ce inteligentne i du�ej mierze 

autonomiczne sposoby wyszukiwania, selekcji i prezentacji znalezionej infor-

macji. Dalsze szanse rozwojowe dla polskich firm informatycznych zwi�zane 
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b�d� z produkcj� aplikacji wirtualnej rzeczywisto�ci, które upowszechnia� si�
b�d� w kontek�cie rozwoju e-commerce i gier, udział w rozwoju i produkcji 

wizyjnych dla robotyki dla górnictwa oraz robotów rehabilitacyjnych, a tak�e 

produkcja oprogramowania dla autonomicznych systemów decyzyjnych. 

• W perspektywie roku 2025 zmianie mog� ulec powszechne sposoby korzys-

tania z technik informacyjnych, zarówno do celów zawodowych, jak i prywat-

nych. Wyniki analizy trendów technologicznych m.in. w zakresie systemów 

wspomagania decyzji, rekomenderów i aplikacji e-health wskazuj� na potrzeb�
wprowadzenia dalszych regulacji legislacyjnych dotycz�cych ochrony wra�li-
wych danych u�ytkowników sieciowych systemów informacyjnych praz ich 

ochrony przed innymi nieuczciwymi praktykami, takimi jak nierzetelna rekla-

ma w sieci, wprowadzanie w bł�d co do �ródeł przekazywanych informacji, 

nierzetelna selekcja i priorytetyzacja informacji przekazywanej u�ytkownikom 

Internetu.  

• Wraz z powstawaniem kolejnych, coraz doskonalszych, wersji darmowych 

aplikacji i systemów tworzenia oprogramowania open-source, w�ród u�ytko-

wników prywatnych oraz w�ród przedsi�biorstw mikro i małych wzrasta�
b�dzie znaczenie takiego oprogramowania, co w pewnych segmentach rynku 

zagrozi� mo�e wzrostowi przychodów dostawców oprogramowania komer-

cyjnego, resellerów i firm serwisuj�cych to oprogramowanie. Szczególnie 

interesuj�cy jest zbadany w ramach projektu trend w rozwoju oprogramowania 

do zarz�dzania firmami, polegaj�cy na rozwoju serwisów informacyjnych 

małych firm w kierunku ich integracji z bazami danych i modułami do zarz�-
dzania zasobami firmy (ERM/ERP). Te ostatnie były do tej pory domen�
specjalistycznych dostawców oprogramowania posiadaj�cego równie� funk-

cjonalno�ci zwi�zane z obsług� systemów ksi�gowych firm. Najmniejsze 

przedsi�biorstwa nie nabywaj� jednak oprogramowania ksi�gowego, zlecaj�c 

prowadzenie rachunkowo�ci biurom ksi�gowym, posiadaj� natomiast serwisy 

internetowe oparte najcz��ciej na darmowym systemie do zarz�dzania tre�ci�
(CMS) oraz potrzeby w zakresie e-commerce, które zaspokajane mog� by�
równie� przez oprogramowanie oparte na open-source’owych CMS. Trend ten, 

w przypadku obj�cia nim tak�e firm �rednich, stanowi� mo�e wa�n� wskazów-

k� rynkow� dla polskich firm informatycznych w okresie do roku 2025. 

Oprócz przedstawionych wy�ej wniosków celowe jest równie� �ledzenie global-

nych trendów w zakresie informatyki kwantowej i molekularnej, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na prace aplikacyjne i na wspieranie polskich firm biotechnolo-

gicznych i informatycznych wchodz�cych na rynek oblicze� DNA. Obserwowa�
nale�y równie� post�py w praktycznej implementacji komputerów kwantowych o 

du�ej liczbie qubitów. W ramach podzadania analizowano wyzwania aplikacyjne, 

dokonano analizy potrzeb i zestawiono potencjalne zastosowania algorytmów kwan-

towych do roku 2025 z oczekiwanymi do tego czasu mo�liwo�ciami implementa-

cyjnymi. Analiza scenariuszy zastosowa� oparta została o zebranie i opracowanie 

informacji patentowych na temat informatyki kwantowej i oblicze� molekularnych 

Szczegółowa prezentacja badania delfickiego w zakresie informatyki kwantowej, 

bada� patentometrycznych oraz scenariuszy rozwoju i wypływaj�cych z nich wnios-

ków zawarta jest w odr�bnych opracowaniach z wynikami Zadania 6 (por. np. [36]).  
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Wykaz skrótów

AADS 
Artificial Autonomous Decision Systems [sztuczne systemy 

podejmuj�ce autonomicznie decyzje] 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

AI Artificial Intelligence [sztuczna inteligencja] 

CMS Content Management System [(sieciowy) system zarz�dzania tre�ci�] 

DSS Decision Support System(s) [System(y) Wspomagania Decyzji] 

EHR Electronic Health Record [elektroniczny rekord pacjenta] 

EPR Electronic Preference Record [elektroniczny rekord preferencji] 

ERM 
Enterprise Resource Management [(systemy) zarz�dzania zasobami 

przedsi�biorstw] 

ERP 
Enterprise Resource Planning [(systemy) planowania zasobów 

w przedsi�biorstwach] 

ERkM 
Enterprise Risk Management [(systemy) zarz�dzania ryzykiem 

w przedsi�biorstwach] 

FSS Foresight Support System(s) [System(y) Wspomagania Foresightu] 

ICT 
Information and Communication Technologies [technologie 

informacyjne i komunikacyjne] 

IT Information Technology [technologie informacyjne] 

IQR Interquartile Range – rozst�p kwartylowy 

IQVR Interquintile Range – rozst�p kwintylowy 

M�P (Sektor) Małych i �rednich Przedsi�biorstw  

NPF Narodowy Program Foresight 

PPF Pilota�owy Program Foresight 

PAN Polska Akademia Nauk 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

SVM Support Vector Machine [maszyna wektorów no�nych] 

SWD System(y) Wspomagania Decyzji
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