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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożenio-
wej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych, opracowaną w ramach 
Projektu Badawczego Zamawianego pn. „Rozwój metod transformacji wiedzy 
i transferu technologii”. Metoda SDW została zweryfikowana w trakcie oceny 
280 innowacyjnych rozwiązań, będących rezultatem Programu Wieloletniego 
PW-004 pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji 
i eksploatacji w latach 2004−2008”. Opracowane narzędzie stanowi istotny 
element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowa-
nych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Metoda SDW jest przydatna na 
różnych etapach powstawania innowacji, głównie poprzez ewaluację rozwiązań 
z ukierunkowaniem na ich dojrzałość wdrożeniową oraz potencjał aplikacyjny. 
Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez bardziej efek-
tywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań 
praktycznych. Walory metody SDW zostały potwierdzone w kolejnych aplika-
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cjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych związanych z zastosowaniem 
zaawansowanych technologii warstwy wierzchniej w przemyśle. 

Wprowadzenie 

Przeprowadzone analizy krajowych strategii innowacyjnych i badawczych 
[1−7] wskazują na występującą wciąż dużą lukę pomiędzy fazami badań na-
ukowych, opracowaniami prototypu, aplikacją przemysłową a komercjalizacją 
zaawansowanych produktów i technologii.  

Realizowane w ramach programów badawczych projekty najczęściej nie 
uwzględniają etapu praktycznego zastosowania nowatorskich rozwiązań, a ich 
wyniki nie są również oceniane ze względu na potencjał aplikacyjny oraz sku-
teczność wdrożeń gospodarczych. Stąd efektywność praktycznego wykorzysta-
nia wyników badań naukowych jest w Polsce zdecydowanie niezadowalająca 
[8, 9]. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią zarówno w niedoskonałości mechani-
zmów wspomagających fazy implementacji i komercjalizacji, jak i w niskim 
poziomie dojrzałości wdrożeniowej opracowanych rozwiązań innowacyjnych. 
Dlatego też modele transformacji wiedzy do zastosowań praktycznych i transfe-
ru technologii do gospodarki powinny obejmować elementy oceny stopnia tech-
nicznego zaawansowania rozwiązania oraz gotowości produktu do wdrożenia 
przemysłowego i komercjalizacji. Efektywność aplikacyjna rozwiązania może 
być istotnie zwiększona, gdy będzie wprowadzona realna ocena stopnia rozwoju 
technicznego oraz zaproponowane będą działania ukierunkowane na jego wdro-
żenie w praktyce [10].  

Analiza dyfuzji wyników badań naukowych oraz doskonalenie procedur ich 
wykorzystania w zastosowaniach praktycznych były przedmiotem zadania ba-
dawczego, zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego PW-004 [11]. 
Celem prac badawczych było opracowanie i praktyczne zweryfikowanie metod 
monitorowania etapów rozwoju nowego produktu oraz stopnia przygotowania 
transferu rozwiązań innowacyjnych do praktyki gospodarczej.  

1.  Ogólny algorytm oceny dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań  
innowacyjnych (SDW) 

Opracowana metoda SDW służy do identyfikacji fazy zaawansowania 
i precyzyjnej oceny poziomu innowacyjności oraz gotowości danego rozwiąza-
nia do wdrożenia. Ocena ta dotyczy aspektów technicznych oraz zaawansowania 
prac badawczo-rozwojowych. Nie jest natomiast brany pod uwagę sposób, 
w jaki dokonywane będzie wdrożenie opracowanego innowacyjnego wyrobu 
czy technologii (tzw. model biznesowy) oraz stopień przygotowania użytkowni-
ka do wdrożenia i użytkowania technologii. Ocena SDW umożliwia zaplanowa-
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nie racjonalnego (z punktu widzenia ryzyka, czasu i kosztów) toku dalszego 
postępowania z uzyskanym innowacyjnym rozwiązaniem. 

Przeprowadzono analizę stosowanych w świecie metod służących do oceny 
stopnia zaawansowania programów badawczych i technologicznych. Do opra-
cowania metodyki SDW wykorzystano założenia i podstawy opracowanych 
przez NASA metodyk: Technology Readiness Levels (TRL) [12] oraz bardziej 
zaawansowanej – Engineering Manufacturing Readiness Levels (EMRL), które 
pierwotnie były wykorzystywane w sektorze obronnym USA, Kanady i Wielkiej 
Brytanii [13]. Efektem doskonalenia metodyki TRL jest kompleksowa metoda 
oceny stopnia dojrzałości technologii i ryzyka związanego z jej wdrożeniem –
Technology Readiness and Risk Assessement (TRRA). Zaadaptowane do zasto-
sowań specjalistycznych tego rodzaju metodyki są coraz szerzej stosowane do 
oceny dojrzałości rozwiązań na etapach prowadzonych prac badawczych i opra-
cowania technologii [14−16]. W zaawansowanych technologicznie i złożonych 
organizacyjnie przedsięwzięciach wykorzystanie metody TRL jest obecnie po-
wszechną praktyką wyróżniającą gospodarki innowacyjne [17−19].  

Wykorzystując ogólne założenia metody TRL oraz dotychczasowe efekty 
jej specjalistycznych zastosowań na świecie, w Instytucie Technologii Eksplo-
atacji – PIB opracowano oryginalną metodykę oceny stopnia dojrzałości wdro-
żeniowej (SDW) produktów stanowiących rezultaty Programu Wieloletniego 
PW-004. Metodyka uwzględnia zarówno rodzaje ocenianych rozwiązań, jak 
i stopień zaawansowania procesu rozwoju innowacji. Przeprowadzona weryfi-
kacja umożliwiła dostosowanie metodyki do specyfiki projektów PW-004, za-
chowując jednocześnie jej uniwersalność.  

W metodzie wykorzystywane są dwa sprzężone algorytmy służące do oce-
ny wstępnej i szczegółowej rozwiązań innowacyjnych, zawierające specjalnie 
dostosowane zestawy pytań kontrolnych. Odpowiedzi na pytania umożliwiają 
skuteczną ocenę, w jakiej fazie prac badawczo-rozwojowych znajduje się dany 
projekt. Stanowią zatem podstawę do precyzyjnej oceny, czy aktualny poziom 
rozwoju rozwiązania innowacyjnego pozwala na jego praktyczne wykorzysta-
nie. Zasadniczym celem oceny jest więc minimalizacja ryzyka związanego z wy-
borem rozwiązań niedopracowanych, wymagających przeprowadzenia dodat-
kowych badań, uzyskania certyfikatów dopuszczających produkt do eksploatacji 
itp. Oceny poziomu SDW dokonuje zespół ekspertów, złożony ze specjalistów 
z danej dziedziny oraz specjalistów w zakresie opracowanej metodyki, wyko-
rzystując opracowany do tego celu autorski program komputerowy. 

Ocena ogólna (rys. 1) jest ekspercką metodyką szybkiego określenia stop-
nia gotowości rozwiązań innowacyjnych do wdrożenia, umożliwiającą wstępne 
ustalenie jednego z 10 poziomów stopnia zaawansowania rozwiązania. Podsta-
wą oceny jest opis poziomu zaawansowania technicznego oraz ogólna wiedza 
eksperta o ocenianym rozwiązaniu i jego faktycznym przystosowaniu do podję-
cia działań operacyjnych związanych z aplikacją gospodarczą. 
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Rys. 1. Ogólny schemat dwuetapowej metody (SDW) oceny dojrzałości innowacyjnego produktu 

do wdrożenia w funkcji zaawansowania prac badawczych i rozwojowych 
 
 
Procedury oceny stopnia dojrzałości rozwiązania innowacyjnego przy za-

stosowaniu algorytmu ogólnego rozpoczyna się od najwyższego poziomu tak, 
aby został zidentyfikowany poziom, który najpełniej odzwierciedla rzeczywisty 
stan rozwiązania i stopień przygotowania do wdrożenia. Ocena ogólna ma cha-
rakter wstępnego określenia poziomu zaawansowania rozwiązania. 

W celu ułatwienia skutecznego stosowania SDW oraz ujednolicenia rezul-
tatów metody zaproponowano zbiór ogólnych kryteriów przypisanych do po-
szczególnych poziomów (tab. 1). Poziomy klasyfikacji SDW wyznaczają osiąg-
nięcie określonego etapu rozwoju rozwiązania innowacyjnego, w tym zaawan-
sowania prac B+R. W przyjętym ujęciu produktem jest zarówno konkretny wy-
rób, jak też technologia wykorzystana do tworzenia innych wyrobów lub świad-
czenia usług.  

Poziomy 1÷3 obejmują rozwój wariantów koncepcyjnych i opracowanie 
projektu rozwiązania (faza koncepcji). Na poziomie 3, finalizującym etap oceny 
poprawności przyjętej koncepcji rozwiązania, zostają zaproponowane kryteria 
i opracowane analitycznie i technicznie modele ukierunkowane na praktyczne 
zastosowania produktu. Poziomy 4÷6 – to modelowe rozwiązania produktu 
i testy doświadczalne zarówno modułów składowych, jak i pełnej, doświadczal-
nej wersji rozwiązania (faza prototypu). Na poziomie 4 funkcjonalny model 
produktu jest testowany w warunkach laboratoryjnych, a na poziomach 5 i 6 
przeprowadzane są badania testowe komponentów i zintegrowanego prototypu 
w symulowanych warunkach eksploatacji, zbliżonych do rzeczywistych.  

W ramach poziomów 7÷9 realizowana jest weryfikacja prototypu w trakcie 
badań eksploatacyjnych w rzeczywistych warunkach użytkowania (faza weryfi-
kacji), przy czym na poziomie 7 jest testowany kompletny prototyp produktu. Od 
poziomu 8 eliminowane są błędy i usterki wersji prototypowej oraz przeprowa-
dzane są procedury certyfikacji. Na poziomie 10 następuje finalne wdrożenie 
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Tabela 1. Ogólny algorytm oceny SDW 
 

Poziom 
SDW 

Faza 
rozwoju 

Ogólny opis poziomu Kryteria kwalifikacji do poziomu 

10 

F
az

a 
tr

an
sf

er
u 

Przygotowanie produk-
tu do produkcji 
i sprzedaży na zasa-
dach komercyjnych 

• osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego, 
zapewniającego realizację powtarzalnego procesu 
wytwarzania produktu, 

• analiza ekonomiczna i opracowanie procedur 
komercjalizacji produktu, 

• wdrożenie systemu sprzedaży produktu, 
• opracowanie i wdrożenie procedur monitorowania 

jakości produktu w trakcie użytkowania celem 
wykorzystywania gromadzonej wiedzy w procesie 
doskonalenia produktu; 

9 

Wykonanie serii prób-
nej i uzyskanie certyfi-
katów zgodności pro-
duktu oraz zezwoleń 
dopuszczenia do użyt-
kowania 

• wytworzenie serii próbnej produktu do badań 
certyfikacyjnych, 

• przeprowadzenie badań certyfikacyjnych 
potwierdzających zgodność produktu z odpowiednimi 
normami, 

• opracowanie końcowej dokumentacji techniczno- 
-eksploatacyjnej; 

8 Wykonanie finalnej 
wersji produktu 

• opracowanie i wykonanie produktu w finalnej wersji 
użytkowej, w ramach docelowego procesu 
technologicznego, 

• analiza kosztów wytwarzania produktu, 
• przeprowadzenie testów produktu i weryfikacja 

wszystkich parametrów techniczno-eksploatacyjnych 
z ukierunkowaniem na przyszłego użytkownika; 

7 

F
az

a 
w

er
yf

ik
ac

ji
 

Sprawdzenie działania 
prototypu produktu w 
docelowych warunkach 
eksploatacji 

• opracowanie i wykonanie docelowej lub bliskiej 
docelowej wersji produktu, 

• pełna integracja sprzętowa i programowa, 
• pełne sprawdzenie funkcjonalności produktu 

w rzeczywistych warunkach eksploatacji, 
• wyznaczenie i weryfikacja parametrów pracy, 
• opracowanie wymagań eksploatacyjnych  

(w tym serwisowych), 
• opracowanie wstępnej dokumentacji techniczno- 

-eksploatacyjnej; 

6 

F
az

a 
pr

ot
ot

yp
u Wykonanie i spraw-

dzenie działania proto-
typu produktu w symu-
lowanych warunkach 
zbliżonych do rzeczy-
wistych 

• opracowanie i wykonanie prototypowej wersji 
produktu z zastosowaniem, przynajmniej w części, 
elementów docelowych, 

• przeprowadzenie testów prototypu w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych w zakresie istotnych 
parametrów pracy, symulowanych w laboratorium lub 
innym otoczeniu, 

• przeprowadzenie testów prototypu w ramach 
istniejącego systemu technicznego, niekoniecznie 
docelowego; 

 
 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 1-2010 
 

10

Poziom 
SDW 

Faza 
rozwoju Ogólny opis poziomeu Kryteria kwalifikacji do poziomu 

5 

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

• opracowanie i wykonanie podstawowych składników 
modelu eksperymentalnego,  

• integracja modelu eksperymentalnego i sprawdzenie 
działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 
(w laboratorium lub innym otoczeniu),  

• wysoki poziom wiarygodności wyznaczonych 
parametrów funkcjonalnych produktu,  

• ocena przydatności produktu; 

4 

 

Sprawdzenie 
funkcjonowania 
podstawowych 
elementów 
i podzespołów modelu 
w warunkach 
laboratoryjnych 

• sprawdzenie działania podstawowych elementów 
modelu, 

• integracja modelu laboratoryjnego z dostępnych 
elementów,  

• sprawdzenie działania podzespołów w warunkach 
laboratoryjnych,  

• niski poziom wiarygodności wyznaczonych 
parametrów funkcjonalnych modelu; 

3 

Potwierdzenie 
poprawności koncepcji 
rozwiązania na drodze 
analitycznej 
i doświadczalnej  

• analizy teoretyczne z wykorzystaniem modelowania 
i symulacji,  

• badania laboratoryjne prowadzące do potwierdzenia 
modeli teoretycznych, 

• eksperymenty i badania cząstkowe potwierdzające 
realność osiągnięcia zakładanych funkcji lub 
parametrów rozwiązania; 

2 Sformułowanie 
koncepcji rozwiązania  

• opracowanie koncepcji rozwiązania oraz możliwości 
jego technicznej realizacji,  

• opracowania analityczne, 
• analiza możliwości zastosowania projektowanego 

rozwiązania w praktyce; 

1 

F
az

a 
ko

nc
ep

cj
i 

Identyfikacja i opis 
podstawowych zasad 
działania 

• badania w zakresie naukowych podstaw problemu,  
• opracowanie modelu opisowego,  
• wstępna analiza sformułowanych koncepcji,  
• identyfikacja podstawowych własności rozwiązania, 
• sformułowanie wariantów rozwiązania (wybór 

najlepszego wariantu lub kilku do dalszych badań). 

 
przemysłowe (faza transferu). Zakłada się, że produkty zakwalifikowane do 
poziomów od 6 do 10 mogą zostać objęte procedurami przygotowania do wdro-
żenia i określenia warunków komercjalizacji. 

Metodę SDW można stosować do oceny kompletnych systemów, jak rów-
nież, w przypadku złożonych rozwiązań, poszczególnych komponentów 
i modułów. Im osiągnięty poziom SDW jest wyższy, tym niższe jest ryzyko nie-
powodzenia wdrożenia rozwiązania i rośnie prawdopodobieństwo uzyskania pozy-
tywnych wyników jego aplikacji. 

Przy rygorystycznych kryteriach finansowania etapu wdrożenia przedsię-
wzięcia innowacyjnego, zazwyczaj bardzo kosztownego, wymagany jest wysoki 
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poziom SDW. Ponieważ sprawdzenie technologii czy produktu w warunkach 
rzeczywistych następuje na 7 poziomie SDW, dopiero wtedy mogą ujawnić się 
istotne ograniczenia i problemy techniczne. Zatem osiągnięcie tego poziomu 
znacząco ogranicza ryzyko niepowodzenia komercjalizacji i stanowi finalny 
etap testowania prototypu, którego zasadniczym celem jest potwierdzenie prak-
tycznych walorów proponowanej innowacji technicznej i wykazanie jej przewa-
gi nad istniejącymi rozwiązaniami. Na tym etapie zazwyczaj nie są planowane 
istotne zmiany w charakterystykach technicznych i funkcjonalnych produktu, 
jednak mogą być one wymuszone w wyniku pojawienia się dodatkowych wy-
magań ważnych w aspekcie akceptacji innowacyjnego rozwiązania przez jego 
potencjalnych użytkowników. Dlatego też decyzja o uruchomieniu produkcji na 
dużą skalę powinna być podjęta dopiero po uzyskaniu przez rozwiązanie pozio-
mu dojrzałości wdrożeniowej 8, a jeżeli jest to niezbędne ze względów formal-
nych, nawet poziomu 9, który obejmuje przeprowadzenie zarówno obligatoryj-
nych, jak i dobrowolnych badań certyfikacyjnych, np. potwierdzających jakość 
produktu. Osiągnięcie poziomu 9 może wiązać się z koniecznością dostosowa-
nia niektórych charakterystyk technicznych i parametrów do obowiązujących 
wymogów formalnych, dlatego też w celu uniknięcia kosztownych modyfikacji 
produktu spełnianie wymagań odnośnie do certyfikatów i norm powinno być na 
bieżąco sprawdzane na wcześniejszych etapach procesu oceny SDW.  

2. Algorytm szczegółowej oceny SDW 

Do przeprowadzenia szczegółowej oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej 
(SDW) rozwiązań innowacyjnych opracowano autorską metodykę, umożliwia-
jącą dokonanie oceny z uwzględnieniem specjalistycznych algorytmów, obej-
mujących zestaw kryteriów przypisanych poszczególnym, wyróżnionym grupom 
i podgrupom produktów. Poddawane ocenie produkty zostały sklasyfikowane 
według następujących głównych kategorii: Materiały (M), Technologie (T), Urzą-
dzenia (U), Systemy (S), które mogą być podzielone na podkategorie (rys. 2).  

Przyjęta kategoryzacja rozwiązań stanowiła podstawę opracowanego algo-
rytmu szczegółowej oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań inno-
wacyjnych (rys. 3). Rozwiązania oceniane są z uwzględnieniem tych samych 
poziomów co na etapie pierwszym. Prowadzona ocena jest bardzo szczegółowa 
i dotyczy następujących aspektów: dojrzałości technicznej produktu (techno-
logy), możliwości procesu wytwarzania (manufacturing) oraz przygotowania 
organizacyjnego (organization) realizowanego przedsięwzięcia innowacyjnego. 

Ocenie szczegółowej należy poddawać produkty, które uzyskały co naj-
mniej poziom 6 w wyniku oceny z wykorzystaniem algorytmu ogólnego (pierw-
sza, kompletna wersja prototypu produktu), ponieważ dopiero ten stopień za-
awansowania rozwiązania rokuje realne możliwości jego wdrożenia i warto je 
poddać drobiazgowej analizie. Procedura oceny obejmuje blisko 200 pytań kon-
trolnych dostosowanych dla każdej z wyróżnionych kategorii rozwiązań inno- 
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Rys. 2. Kategoryzacja rozwiązań innowacyjnych na specjalistyczne kategorie i podkategorie 
 
 

wacyjnych (specjalistycznych grup lub podgrup innowacyjnych produktów) 
i umożliwia standaryzację uzyskanych wyników oraz porównywanie ocenianych 
rozwiązań w ramach danej kategorii pod względem ich zaawansowania w proce-
sie rozwoju technicznego. Zakwalifikowanie rozwiązania do danego poziomu 
następuje po pozytywnej weryfikacji co najmniej 80% kryteriów oceny przypi-
sanych do tego poziomu. Spełnienie wymienionego warunku umożliwia prze-
prowadzenie oceny na kolejnym wyższym poziomie, determinowanym procedu-
rami algorytmu szczegółowego SDW. 
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Rys. 3. Algorytm szczegółowej oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań innowacyjnych 
 
 
W trakcie testowania algorytmu stwierdzono, że przyjęta pierwotnie zero-

jedynkowa metoda oceny nie uwzględniała zarówno częściowego spełnienia 
kryteriów, jak i różnego ich znaczenia (wagi) dla rozwoju ocenianego rozwiąza-
nia, co w wielu przypadkach nie oddawało w pełni rzeczywistego poziomu za-
awansowania rozwiązania. W związku z tym zaproponowano model oceny, 
w którym uwzględniono współczynnik wagowy kryterium i procentowy wskaź-
nik jego wypełnienia.  

Stopień zaawansowania rozwiązania na danym poziomie PX przedstawia za-
leżność:  

Zapisz wynik: 
SDW-s = 10 

Ogólna ocena poziomu 
(SDW-o) 
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ocenianego rozwiązania 
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gdzie: 
 k – numer podkategorii 
 n – numer poziomu SDW 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 1-2010 
 

14

∑

∑

=

=

⋅
= n

i
i

n

i
ii

X

Z

WZ
P

1

1  

gdzie:  
PX – stopień wypełnienia wymagań danego poziomu SDW-s [%]; 
Zi   – współczynnik wagowy kryterium; 
Wi – poziom wypełnienia kryterium [%]; 
n – liczba kryteriów; 
X – numer poziomu. 

 
Opracowany system oceny ma charakter otwarty, z możliwością modyfika-

cji jego struktury i zakresu, a algorytmy oceny dostosowano do specyfiki przyję-
tych kategorii rozwiązań. Zmodyfikowano klasyfikację poszczególnych pozio-
mów zaawansowania oraz przeprowadzono weryfikację zestawu kryteriów wy-
stępujących w poszczególnych algorytmach oceny. Efektem prac jest autorska 
metoda oceny dojrzałości wdrożeniowej (SDW), przystosowana do szczegóło-
wej oceny rozwiązań innowacyjnych w przyjętych kategoriach, otwarta na nowe 
kategorie rozwiązań innowacyjnych 

3. System informatyczny 

Zaprojektowano i wykonano informatyczny system wspomagający opraco-
waną, zintegrowaną metodę oceny dojrzałości wdrożeniowej produktów inno-
wacyjnych SDW. Program funkcjonuje w aplikacji typu desktop oraz aplikacji 
internetowej (rys. 4).  

Pierwszym etapem oceny jest wybór poziomu dojrzałości wdrożeniowej 
rozwiązania (SDW-o), dokonywany z wykorzystaniem algorytmu ogólnego. Po 
zakwalifikowaniu rozwiązania do co najmniej 6 poziomu SDW następuje przej-
ście do etapu oceny szczegółowej. Ocena szczegółowa polega na określeniu 
w skali procentowej, stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów, na kolejnych 
poziomach zaawansowania rozwiązania. Przejście do kolejnego poziomu oceny 
szczegółowej jest możliwe jedynie wówczas, jeżeli wskaźnik zaawansowania 
rozwiązania PX na weryfikowanym poziomie osiągnie co najmniej wartość 80%. 
Program automatycznie zapisuje najwyższy zweryfikowany poziom (SDW-s) 
w bazie danych. Wygenerowany arkusz oceny może być wydrukowany 
w postaci raportu z bazy danych lub zapisany do pliku w kilku formatach, w tym 
PDF, DOC, HTML oraz RTF. 

System jest wyposażony w narzędzia umożliwiające generowanie raportów 
z bazy danych, w tym: arkusz oceny produktu, listę produktów, listę kryteriów 
szczegółowych dla wybranych kategorii lub podkategorii rozwiązań. W celu 
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Rys. 4.  Przykład aplikacji systemu komputerowego dla oceny dojrzałości wdrożeniowej (SWD) 
innowacyjnego produktu (aplikacja internetowa)  

 
 

umożliwienia wyszukiwania informacji w bazie danych, w aplikacjach zaim-
plementowano specjalne formularze ekranowe pozwalające na wprowadzenie 
kryteriów wyszukiwania (np. odnoszących się do właściwości produktów, wy-
ników oceny itp.) i filtrowanie danych. Do gromadzenia i przetwarzania infor-
macji wykorzystywany jest serwer relacyjnych baz danych Oracle. Interfejs 
użytkownika stanowi aplikacja typu desktop, wykorzystująca platformę NET 
Framework 2.0, opracowana w języku programowania C#. Aplikacja umożliwia 
pracę z bazą danych w sieci intranet i Internet. Do korzystania z aplikacji jest 
wymagane jej zainstalowanie na stacji roboczej użytkownika oraz instalacja 
oprogramowania klienckiego do komunikacji z bazą danych Oracle. System jest 
zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.  
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4. Weryfikacja i aplikacja metodyki 

Opracowaną metodykę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej produktów 
innowacyjnych oraz narzędzie w postaci systemu informatycznego poddano 
weryfikacji w trakcie przeprowadzonej oceny innowacyjnych rozwiązań stano-
wiących efekt zrealizowanego Programu Wieloletniego PW-004. Weryfikacja 
obejmowała m.in.: efektywność opracowanej metody w zastosowaniach dla 
wyznaczonych kategorii rozwiązań, adekwatność kryteriów oceny na poziomie 
oceny ogólnej i szczegółowej oraz dobór wag dla poszczególnych kryteriów.  

Zgodnie z opracowaną metodyką oceny SDW (rys. 2), na pierwszym etapie 
dokonywano oceny ogólnej rozwiązania według kryteriów zawartych w tab. 1. 
Rozwiązaniem poddanym ocenie był profilometr laserowy 3D-XY, który we-
dług przyjętej kategoryzacji należy do kategorii Urządzenia (U), podkategorii 
Aparatura badawcza i pomiarowa (U3). Na etapie oceny ogólnej uznano, że 
stopień zaawansowania rozwiązania odpowiada poziomowi 8. Przykładowy 
proces oceny rozwiązania przedstawiają wybrane okna programu SODW. 

W ramach oceny szczegółowej przeprowadzono ocenę urządzenia z uwzglę-
dnieniem przyjętych kryteriów. Poziom realizacji każdego kryterium szczegóło-
wego oszacowano w skali procentowej. Łączny wskaźnik realizacji kryteriów 
(min. 80%) decydował o dopuszczeniu rozwiązania do oceny na kolejnym wyż-
szym poziomie. Rozwiązanie osiągnęło poziom 8 w ocenie szczegółowej, po-
twierdzając wynik oceny ogólnej SDW. Brak spełnienia istotnych kryteriów na 
poziomie 9, dotyczących uzyskania certyfikatów spowodował, że ogólny po-
ziom realizacji wyniósł na tym poziomie około 57% i jest niższy od przyjętego 
minimum (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 5.  Okno oceny szczegółowej stopnia dojrzałości wdrożeniowej SDW dla Profilometru lase-
rowego 3D-XY (poziom 8) 
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Elastyczna struktura oprogramowania umożliwia jego modyfikację w ra-
mach doskonalenia systemu i adaptacji do zastosowań specjalistycznych. Po-
twierdzają to przykłady zewnętrznych wdrożeń metody, w tym m.in. w zadaniu 
pt. „Promowanie instrumentów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw” 
zrealizowanym dla Ministerstwa Gospodarki przez zespół z Instytutu Technolo-
gii Eksploatacji – PIB w Radomiu [20].  

Innym przykładem wdrożenia metody jest ocena przedsięwzięcia Politech-
niki Łódzkiej i Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technolo-
gicznego pn. „Zmniejszenie kosztów nawęglania – technologia Pre NIT LPC” 
[21]. Wykorzystując wnioski z przeprowadzonej oceny innowacyjnej technolo-
gii nawęglania, dokonano kolejnych modyfikacji, dotyczących głównie precy-
zyjnego dostosowania pytań kontrolnych oceny szczegółowej, przewidzianych 
dla innowacyjnych technologii w inżynierii powierzchni. 

Podsumowanie 

Opracowane, kompleksowe rozwiązanie w postaci metody, procedur wy-
konawczych oraz realizującego je systemu informatycznego, stanowi element 
wspomagający transformację wiedzy i transfer technologii, w ramach podejmo-
wanych przedsięwzięć na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki, poprzez bardziej efektywne wykorzystanie wyników badań nauko-
wych. Metoda oceny SDW może być wykorzystywana na różnych poziomach 
procesu powstawania rozwiązania innowacyjnego, od planowania prac badaw-
czo-rozwojowych i opracowania koncepcji rozwiązania, po szczegółowe zasto-
sowania do oceny produktów innowacyjnych na różnych etapach zaawansowa-
nia. Metoda ma typowo aplikacyjny charakter i może być stosowana w syste-
mach opracowywania i wdrażania wyników badań naukowych do praktyki, 
przede wszystkim do ewaluacji dojrzałości technologii oraz nowych produktów, 
w uczelniach, instytutach naukowo-badawczych oraz oceny realizacji przedsię-
wzięć o charakterze rozwojowym w przemyśle.  

Efektywność metody i opracowanej procedury SDW została zweryfikowa-
na podczas przeprowadzonej oceny ponad 280 innowacyjnych produktów sta-
nowiących rezultat Programu Wieloletniego PW-004, potwierdzając trafność 
przyjętych założeń i kryteriów oceny oraz skuteczność metody. Metoda oceny 
SDW umożliwia wnikliwą analizę zaawansowania wyników projektów badaw-
czo-rozwojowych i stopnia ich przystosowania do zastosowań praktycznych, 
w istotnym stopniu ograniczając ryzyko niepowodzenia przy wdrażaniu innowa-
cyjnych rozwiązań. Wyróżniającym walorem opracowanej metody i jej procedur 
operacyjnych jest otwarta struktura systemu oceny, umożliwiająca modyfikację 
stosowanych kryteriów oraz przyjętej kategoryzacji innowacyjnych produktów. 
Opracowane rozwiązanie jest ważnym elementem systemu ewaluacji strategicz-
nych programów badawczych realizowanych w ITeE − PIB w Radomiu. 
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Metoda SDW jest obecnie podstawowym narzędziem służącym do bieżą-
cego monitorowania i oceny zaawansowania realizowanych prac badawczych 
i rozwojowych w ramach Programu Strategicznego POIG 2007−2013 pt. „Inno-
wacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospo-
darki”. Autorzy metody przewidują jej dalsze doskonalenie i opracowanie 
opcjonalnych rozwiązań dla innych kategorii rezultatów prac badawczych, 
w tym również innowacji organizacyjnych. 

 
Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego 

pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwo-
ju gospodarki” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.  
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Summary 

This article presents a method of conducting the implementation maturity 
assessment of innovative technological solutions, which has been devised within 
the Targeted Research Project ‘Development of Knowledge Transformation and 
Technology Transfer Methods’ and later verified through the evaluation of the 
280 innovative solutions resulting from the PW-004 Multi-year Programme 
‘Development of Innovative Systems of Manufacturing and Maintenance 2004– 
–2008’ 

The method devised is a crucial support element of the knowledge 
transformation and transfer of advanced process and product technologies 
within the manufacturing and maintenance of the technological machines and 
devices.  It can be used at different stages of innovation creation, mainly 
through systems evaluation focused on their implementation maturity and 
practical application potential. 

When used for the evaluation of newly created systems, the method results 
in the development of the innovation and competitiveness of economy, because 
it constitutes a more effective monitoring system over the implementation of the 
results of scientific research into practice. The advantages of the method of 
conducting technology implementation maturity assessment have been proven in 
practical applications, i.e. the evaluation of innovative systems connected with 
the use of the advanced surface engineering technologies in industry. 




