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Słowa kluczowe 

Projektowanie usług, rozwiązanie innowacyjne, ocena dojrzałości wdrożenio-

wej, algorytm oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej usług. 

Streszczenie 

W funkcjonowaniu nowoczesnych, ekspansywnych gospodarek coraz 

większą rolę odgrywają usługi stanowiące kluczowe źródło dochodów budżetu. 

O jakości usług decyduje w zasadniczym stopniu udział innowacyjnych rozwią-
zań, w tym zaawansowanych technologii mechatronicznych, teleinformacyjnych 

i ekologicznych. Zgodnie z podejściem systemowym proces projektowania 

usługi ma charakter interdyscyplinarny i wymaga zastosowania odpowiednich 

metod modelowania, weryfikacji i oceny na kolejnych jego etapach, od opraco-

wania koncepcji do wdrożenia. W artykule zaprezentowano opracowaną metodę 
oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej usług ukierunkowanych głównie na 

obszary przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, technologii przemysłowych 

i technologii teleinformatycznych. W systemie oceny wykorzystywany jest algo-

rytm identyfikacji zaawansowania rozwiązania, przeprowadzany na kolejnych 

poziomach. Otwarta struktura systemu umożliwia modyfikację zestawu kryte-

riów oceny na kolejnych poziomach oraz rozszerzanie bazy kategorii usług. 
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Wprowadzenie 

Ostatnia dekada globalnego rozwoju ekonomicznego w skali światowej 

przyniosła zasadnicze zmiany w strukturze przychodów budżetów gospodarek 

państw, przede wszystkim wysoko rozwiniętych. Szacuje się, że źródłem ponad 

70% przychodów są usługi ze stałą tendencją wzrostu tej wielkości [7, 8, 14]. 

Zwiększająca się rola usług wynika przede wszystkim z rosnących potrzeb 

klientów i rozwoju technologii teleinformatycznych (ICT), mechatronicznych, 

ekologicznych. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza o zasięgu ponadregionalnym i glo-

balnym, dokonują zmian w profilu swojej działalności R&D i ukierunkowują ją 
na wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych w usługach towarzyszącym wy-

twarzanym produktom.  

Efektem zachodzących procesów jest coraz większy udział usług zoriento-

wanych na potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych. Ofertą komercyjną stała 

się „sprzedaż rozwiązań” [6], do której można zaliczyć m.in. usługi badawczo- 

-rozwojowe.  

W rozwijanych nowoczesnych metodach projektowania usług stosowane 

jest podejście interdyscyplinarne, uwzględniające różne obszary wiedzy i prak-

tyki, m.in. teorię systemów, badania operacyjne, zarządzanie, systemy informa-

cyjne, rachunek ekonomiczny, marketing, psychologię [6]. Podkreśla się, że 

podstawą prawidłowego procesu projektowania usług jest identyfikacja interak-

cji w złożonym układzie: klient, dostawca usługi, system, produkt. W pracy [12] 

zaprezentowano metodę zintegrowanego wielopoziomowego projektowania 

usług z uwzględnieniem doświadczeń klienta. Na potrzeby sprawnego projek-

towania usług opracowywane są kompleksowe procedury i poradniki. W syste-

mowym podejściu do usług i ich projektowania akcentuje się następujące obo-

wiązujące podstawowe zasady: ukierunkowanie na klienta, udział klienta 

w procesie projektowania, sekwencyjność w procesie realizacji usługi, niemate-

rialny charakter usługi, który powinien być opisany z wykorzystaniem termino-

logii stosowanej dla obiektów fizycznych, środowisko realizacji usługi powinno 

być rozpatrywane w podejściu holistycznym [16].  

W dobie „rewolucji usługowej” coraz więcej uwagi poświęca się zagadnie-

niom związanym z rozwojem usług wykorzystującym zaawansowane rozwiąza-

nia technologiczne. W kraju szybko wzrasta liczba przedsięwzięć, których ce-

lem jest zaprojektowanie i wdrożenie usług o charakterze innowacyjnym, będą-
cych przedmiotem preinkubacji w instytucjach wspierających tego rodzaju ini-

cjatywy, jak np. parki przemysłowo-technologiczne. Jednym z istotnych etapów 

procesu preinkubacji jest identyfikacja i ocena realizowanego rozwiązania pod 

względem przygotowania do wdrożenia. W przypadku produktów materialnych 

i zaawansowanych technologii stosowane są różne metody oceny, w tym meto-

dyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), opracowana w Instytucie 

Technologii Eksploatacji – PIB [10] we współpracy z Wydziałem Inżynierii 
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Produkcji Politechniki Warszawskiej [11]. Zalety metodyki SDW zostały po-

twierdzone w wielu praktycznych zastosowaniach do oceny rozwiązań innowa-

cyjnych [10].  

Brak podobnego narzędzia do oceny dojrzałości wdrożeniowej usług ukie-

runkowanych na obszar prac badawczo-rozwojowych, technologii przemysło-

wych i technologii teleinformatycznych był przyczynkiem podjęcia przez auto-

rów prac ukierunkowanych na system oceny usług, zaprezentowany w artykule 

w wersji modelowej. 

1. Ogólna charakterystyka usług. Stan wiedzy 

Specyfika usługi i jej zasadnicza odmienność w stosunku do działalności 

wytwórczej produktów materialnych sprawia, że badacze i specjaliści z tej dzie-

dziny nadal mają trudności z jednoznacznym zdefiniowaniem usługi. Od po-

czątku lat 90 ubiegłego stulecia, kiedy powstała nowa dyscyplina nazwana „pro-

jektowaniem usług”, w literaturze przedmiotu występuje wiele definicji 

i charakterystyk usług. Systemowe podejście do zagadnienia, jakim są usługi, 

przedstawiono m.in. w pracy [15]. W pracy [13] usługę zdefiniowano jako 

„każdą czynność zawierającą w sobie element niematerialności, która polega na 

oddziaływaniu na klienta lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się 
w jego posiadaniu, a która nie powoduje przeniesienia praw własności…”. 

Z kolei w pracy [5] usługa to „obiekt procesu transakcyjnego oferowany przez 

firmy i instytucje, które generalnie oferują usługi i które postrzegają się za orga-

nizacje usługowe”. Według definicji American Marketing Association „usługa 

to działalność, korzyść czy satysfakcja, która oferowana jest w procesie sprze-

daży lub dostarczana w powiązaniu ze sprzedażą towarów” [1].  

Ze wszystkich, w zasadzie, proponowanych definicji wynikają następujące 

najbardziej charakterystyczne cechy usług: 

− niematerialność (usługi nie mają materialnego charakteru); 

− heterogeniczność (usługi mają różnorodny charakter, co utrudnia m.in. ich 

systematyzację); 
− nierozdzielność (usługa jest nierozdzielnym procesem obejmującym wytwo-

rzenie usługi, jej dystrybucję i konsumpcję); 
− nietrwałość (usługi mają charakter bezpośredni i nie mogą być magazynowane). 

Ważną cechą usług, podkreślaną w wielu najnowszych publikacjach, jest 

interakcja z klientem – odbiorcą usługi.  

Wciąż dużym problemem jest standaryzacja usług. Według Polskiej Klasyfika-

cji Wyrobów i Usług (PKWiU), usługa oznacza „wszystkie czynności, jakie są 
świadczone na rzecz jednostek gospodarczych, które prowadzą działalność produk-

cyjną, jednocześnie nie wytwarzając nowych dóbr materialnych oraz wszystkie 

czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej, ludności, które są 
przeznaczone dla celów konsumpcji społecznej, zbiorowej czy indywidualnej”. Jest 
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jednocześnie znamienne, że klasyfikacja usług nie oddaje faktycznego stanu usług 

w zakresie ich różnorodności i obszarów występowania na rynku. Jest to poważne 

utrudnienie w próbach kategoryzacji usług na potrzeby opracowania komplekso-

wych narzędzi ich identyfikacji i oceny z uwzględnieniem różnych kryteriów.  

Rozwój badań naukowych w obszarze usług, w tym metodologii projekto-

wania usług, następuje w ostatniej dekadzie. Zgodnie z podejściem systemowym 

opracowywane są koncepcje systemów organizacyjnych zorientowanych na 

usługi oraz metody ich projektowania i wdrażania. Jednym z pierwszych modeli 

było podejście Blueprinting, wskazujące najbardziej istotne etapy projektowania 

i wdrożenia usługi [15]. Zastosowanie metody Blueprinting zapewniło zwięk-

szenie efektywności usług. W opracowaniu [2] przedstawiono model wdrażania 

usługi, w którym zidentyfikowano 5 podstawowych etapów procesu, od fazy 

wstępnej, poprzez etapy doskonalenia, do etapu końcowego, w którym zapew-

niona jest pełna sprawność i funkcjonalność systemu świadczenia usługi. Wraz 

z rozwojem różnych koncepcji wprowadzono terminy „Functional produkt” (FP) 

oraz „FP methodology”. Zgodnie z podejściem FP, system usług (service sys-

tem) określa się jako: „Wszystkie działania niezbędne dla zapewnienia określo-

nych funkcji dostarczanych do klienta. Usługi są ogólnym systemem, który za-

wiera: działania materialne, podejmowanie decyzji, prognozowanie, planowanie 

operacyjne, gromadzenie danych, własność intelektualna” [17]. Zgodnie 

z metodologią FP wyróżnia się 5 etapów rozwoju systemu: Opracowanie kon-

cepcji systemu świadczenia usług, Identyfikacja wymaganych podsystemów, 

Integracja podsystemów, Opracowanie modelowego systemu usług, Testowanie 

i implementacja. Jednocześnie wskazano na przydatność modelu V (waterfall 

model) w projektowaniu usług, w którym wyróżniono następujące etapy rozwo-

ju: Identyfikacja wymagań, Wstępny projekt koncepcyjny, Projekt funkcjonalny 

i strukturalny, Projekt szczegółowy i testy, Implementacja, Testy i ewaluacja, 

Wdrożenie i eksploatacja. Etapowe ujęcie procesu projektowania i oceny doj-

rzałości wdrożeniowej usług w branży teleinformatycznej przedstawiono 

w pracy [3]. Metodykę oceny realizowanych projektów w zakresie usług przed-

stawiono w pracy [4]. Zgodnie z zaproponowaną metodyką ocena projektu jest 

przeprowadzana w ramach 11 zdefiniowanych obszarów, w przyjętej skali od 

1 (całkowitej niezgodności) do 7 (pełnej zgodności). Kwestionariusz oceny za-

wiera łącznie 78 pytań (kryteriów). Opracowany system jest dedykowany do 

oceny usług finansowych. Wartą podkreślenia cechą opracowanego systemu jest 

znaczny poziom ogólności zastosowanych kryteriów, co umożliwia jego wyko-

rzystanie do oceny innych usług wykazujących cechy podobieństwa do usług 

z branży finansowej. W literaturze przedmiotu podkreśla się także cechę dużej 

zmienności usług, które są wrażliwe na efekty interakcji z klientem i zmiany 

sytuacji rynkowej. W konsekwencji ma to znaczący wpływ na kryteria, które są 
stosowane w systemach identyfikacji i oceny usług, zarówno na etapach ich 

projektowania, jak i dystrybucji.  
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2. Metoda oceny usługi w ujęciu koncepcyjnym 

Niematerialny charakter usług, jednocześnie występujące „rozmycie” na 

styku usługa–produkt materialny utrudniają jednoznaczną identyfikację kolej-

nych kamieni milowych i celów cząstkowych. Zadaniem zaproponowanej meto-

dy jest efektywna ocena realizowanych projektów, w tym identyfikacja stopnia 

zaawansowania rozwiązań i zakresu dodatkowych wymagań merytorycznych 

i nakładów inwestycyjnych.  

Opracowując koncepcję metody oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej 

projektów usług, autorzy wykorzystali własny dorobek w zakresie metod oceny 

rozwiązań materialnych (produktów i technologii) [10], a także uwzględnili stan 

wiedzy światowej w tym zakresie. Przyjęto, że opracowana metoda jest dedy-

kowana przede wszystkim dla usług naukowo-badawczych oraz usług związa-

nych z innowacyjnymi zaawansowanymi technologiami i produktami. Podsta-

wowe założenie stanowiło  włączenie kategorii usług do opracowanego systemu 

oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej SDW jako zintegrowanego modułu 

tego systemu. W efekcie powstał kompleksowy system oceny SDW obejmujący 

wszystkie obszary działalności wytwórczej. W ramach kategorii usług zidenty-

fikowano najbardziej istotne podkategorie, uwzględniając m.in. wyniki forsightu 

technologicznego na rzecz wspomagania zrównoważonego rozwoju [9] oraz 

klasyfikację PKWiU (rys. 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Kategoryzacja rozwiązań z w strukturze systemu SDW z uwzględnieniem usług  
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Struktura opracowanej klasyfikacji ma charakter otwarty (rys. 1), co umoż-
liwia jej rozszerzanie o kolejne podkategorie.  

Proces projektowania usług, w ogólnym ujęciu, przebiega analogicznie, jak 

w przypadku rozwiązań, których efektem mają być produkty materialne. Zgod-

nie z tym założeniem algorytm oceny powinien obejmować kolejne etapy proce-

su projektowego; od koncepcji rozwiązania do implementacji. Uwzględniając 

jednak aspekty związane ze specyfiką procesów przygotowania usług, autorzy 

uznali, że  w ocenie tej kategorii produktów poziomy: 1, 4, 7 i 9 nie znajdują 
zastosowania, zatem faktycznej ocenie będzie podlegać sześć poziomów metody 

SDW.  

Kolejne etapy występujące w algorytmie oceny rozwiązań w zakresie usług 

przedstawiono w tab. 1. W ramach poszczególnych etapów zdefiniowano kryte-

ria odgrywające istotną rolę w procesie identyfikacji stanu zaawansowania 

przedsięwzięcia. Zaproponowane kryteria dotyczą zagadnień w następujących 

obszarach: naukowym, technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, społecz-

nym. Do szczególnie ważnych kryteriów należą wymienione w tabeli zagadnie-

nia związane z udziałem klienta, jako decydujące o charakterze usługi i jej 

funkcjonowaniu na rynku.  
 

 
Tab. 1. Etapowa ocena stopnia dojrzałości wdrożeniowej usługi z uwzględnieniem zdefiniowa-

nych kryteriów 
 

Poziom 
SDW 

Etap 
rozwoju 

Ogólny opis 
poziomu 

Kryteria kwalifikacji do poziomu 

10 

T
ra

n
sf

er
 Produkt jest 

przystosowany 
do praktycznego 

zastosowania 

− Osiągnięto poziom organizacyjny i techniczny zapewniający 
wdroŜenie usługi 

− WdroŜono metody monitorowania procesów w trakcie realizacji 
usługi w celu zapewnienia właściwego poziomu jakości 

− Zidentyfikowano i opisano główne czynniki ryzyka wdroŜenia 

− Opracowano program przeciwdziałania zagroŜeniom na etapie 
wdroŜenia 

− Opracowano program wdroŜenia usługi 

− Opracowano program monitorowania jakości usługi w trakcie 
uŜytkowania 

− WdroŜono procedury monitorowania jakości usługi w trakcie 
uŜytkowania 

− Zidentyfikowano problemy związane z bezpieczeństwem realiza-
cji usługi i oddziaływaniem na otoczenie oraz opracowano meto-
dy ich rozwiązania 

− Opracowano program szkoleń i przygotowano do wdroŜenia 

− Uzyskano wymagane certyfikaty i zezwolenia 

− ZłoŜono wnioski dotyczące ochrony praw autorskich 

9  

− NIE MA ZASTOSOWANIA 
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8 

W
er

yf
ik

ac
ja

 

Produkt 
sprawdzono 

w rzeczywistych 
warunkach 
eksploatacji 

− Produkt sprawdzono w rzeczywistych warunkach eksploatacji 

− Potwierdzono zgodność uzyskanych parametrów ze specyfikacją 
wymagań 

− Opracowano wstępną dokumentację na potrzeby ochrony praw 
autorskich 

− Opracowano wstępną dokumentację na potrzeby certyfikacji 
produktu (usługi) 

− Opracowano wstępny program wdroŜenia produktu (usługi) 

− Opracowano dokumentację szkoleniową w wersji wstępnej 

− Opracowano dokumentację wytworzenia produktu (usługi) 
w wersji końcowej 

− Przeprowadzono weryfikację kosztów przedsięwzięcia 

− Uzyskano akceptację klienta w zakresie osiągniętego poziomu 
rozwiązania 

7  NIE MA ZASTOSOWANIA 

6 

Prototyp 
sprawdzono 

w rzeczywistych 
warunkach 
eksploatacji 

− Opracowano dokumentację wytworzenia usługi 

− Opracowano wersję pilotaŜową usługi posiadającą pełną funk-
cjonalność operacyjną 

− Wersję pilotową usługi sprawdzono w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji lub w warunkach zbliŜonych 

− Potwierdzono osiągnięcie docelowego poziomu rozwiązania dla 
elementów produktu (usługi) 

− Ustalono poziomy jakości i niezawodności dla elementów pro-
duktu (usługi) 

− Opracowano program końcowych testów i doskonalenia rozwią-
zania 

− Opracowano dokumentację projektową produktu w wersji wstęp-
nej 

− Osiągnięto gotowość do wytworzenia produktu (usługi) w wersji 
finalnej 

− Zidentyfikowano koszty przedsięwzięcia od fazy projektowania 
do etapu wdroŜenia 

− Opracowano końcowy plan realizacji przedsięwzięcia 

− Uzyskano aprobatę klienta w zakresie warunków umowy 
o transferze 

5 

P
ro

to
ty

p
 

Model sprawdzono 
w warunkach 
uŜytkowania, 
zbliŜonych do 
rzeczywistych 

− Przeprowadzono integrację modelu 

− Przeprowadzono modelowanie i symulacje współdziałania 
wytypowanych elementów 

− Sprawdzono działanie modelu w warunkach uŜytkowania, 
zbliŜonych do rzeczywistych 

− Opracowano wstępny program integracji produktu (usługi) 

− Opracowano dokumentację projektową prototypu 

− Opracowano wstępny program testów i doskonalenia rozwiąza-
nia 

− Opracowano program analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem 
przedsięwzięcia 

− Zweryfikowane parametry funkcjonalne uzgodniono 
z uŜytkownikiem końcowym 

− Uzyskano formalne zamówienie od klienta 

− Powołano formalnie zespół realizujący projekt 

− Przedstawiciela klienta włączono do zespołu projektowego 

− Przyjęto harmonogram określający terminy realizacji etapów 
przedsięwzięcia 
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4  NIE MA ZASTOSOWANIA 

3 

Przeprowadzono 
weryfikację 
koncepcji 

rozwiązania 

− Przewidywane elementy rozwiązania zweryfikowano w ramach 
modelowania i symulacji 

− Zidentyfikowano lub opracowano techniki projektowania przewi-
dziane do zastosowania 

− Potwierdzono wykonalność przedsięwzięcia 

− Opracowano dokumentację projektową usługi 

− Zidentyfikowano i opisano główne obszary ryzyka 

− Zaproponowano metody ograniczenia ryzyka przedsięwzięcia 

− Uwzględniono udział klienta w opracowaniu listy wymagań 

− Podstawowe wymagania klienta przedstawiono w sposób 
formalny 

− Zidentyfikowano wszystkie wymagania uŜytkownika w zakresie 
rozwiązania 

− Ustalono kryteria wyjściowe przedsięwzięcia od strony bizneso-
wej 

− Zidentyfikowano decydujące czynniki kosztowe przedsięwzięcia 

− Przyjęto miary do oceny podstawowych parametrów usługi 

2 
Sformułowanie 

koncepcji 
rozwiązania 

− Zdefiniowano główny cel i ogólne zasady działania usługi 

− Zidentyfikowano potencjalny obszar zastosowania 

− Określono potencjalnych klientów 

− Zidentyfikowano moŜliwości i warunki wykonania niezbędnych 
badań i analiz 

− Przeprowadzono analizy potwierdzające poprawność wstępnej 
koncepcji rozwiązania 

− W trakcie analiz potwierdzono moŜliwość wykorzystania pomysłu 
w praktyce 

− Wyniki studiów analitycznych opisano w formalnym dokumencie 

− Przedstawiono ogólną koncepcję rozwiązania 

− Zidentyfikowano podstawowe funkcje usługi 

− Opisano strukturę usługi pod kątem podstawowych funkcji 

− Zidentyfikowano i opisano podstawowe składniki usługi 

− Opracowano ogólną koncepcję wdroŜenia i komercjalizacji 

− Zidentyfikowano moŜliwości i ograniczenia zespołu wykonawców 
i zaplecza badawczego 

− Przeprowadzono analizę ryzyka przedsięwzięcia w zakresie 
efektów końcowych, harmonogramu i kosztów 

− Stwierdzono zainteresowanie klienta proponowaną innowacyjną 
usługą 

1 

K
o

n
ce

p
cj

a 

NIE MA ZASTOSOWANIA 

 

Z punktu widzenia potencjalnego ryzyka przedsięwzięcia kluczowym eta-

pem jest faza rozwiązania prototypowego, kiedy następuje weryfikacja opraco-

wanej usługi w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskanie wysokiego 

poziomu zgodności na tym etapie daje wysokie prawdopodobieństwo osiągnię-
cia zamierzonego celu końcowego.  

Tak jak w przypadku produktów materialnych, dla usług zastosowano ter-

miny: model, prototyp, produkt. Jest to zgodne z podejściem prezentowanym 

w literaturze przedmiotu [17]. Zdaniem autorów, spójność stosowanych okre-

śleń w ramach ogólnego systemy oceny SDW ułatwi ich jednoznaczną interpre-
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tację, przy zachowaniu odrębnych cech usług w porównaniu z pozostałymi pro-

duktami o materialnym charakterze.  

Na rys. 3 przedstawiono algorytm oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej 

dla usług.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Algorytm oceny poziomu dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań innowacyjnych 

 

Zakwalifikowanie ocenianego rozwiązania do danego poziomu jest możli-
we po spełnieniu warunku osiągnięcia umownego poziomu zgodności kryteriów. 

W modelowym systemie operacyjnym przyjęto poziom 80%.  

Stopień zaawansowania rozwiązania na danym poziomie jest wyznaczany 

z zależności: 
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gdzie:  

Pn – stopień wypełnienia wymagań poziomu n [%]; 

Zi  – współczynnik wagowy kryterium; 

Wi – poziom wypełnienia kryterium [%]; 

k – liczba kryteriów; 

n – numer poziomu. 

 

Zapisz wynik: 
SDW-s = 6 

wypełnienie 

Pn ≥ 80%  
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Zapisz wynik: 
SDW-s = n - 1 

START 

Zestaw kryteriów 
dla poziomu n: 

Zkn 

n < 6 

gdzie: 
 k – numer podkategorii 
 n – numer poziomu SDW 
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Stosując współczynniki wagowe przypisane indywidualnie do poszczegól-

nych kryteriów, można dostosować system oceny do specyfiki ocenianych roz-

wiązań.  

3. System informatyczny 

W systemie operacyjnym zastosowano opracowany program w aplikacji 

funkcjonującej z poziomu przeglądarki internetowej (rys. 4).  

 

 
 

Rys. 4.  Widok okna aplikacji systemu komputerowego dla oceny stopnia dojrzałości wdrożenio-

wej przykładowego rozwiązania w zakresie usług 

 

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 

umożliwienia wyszukiwania informacji w bazie danych w aplikacjach zaimple-
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mentowano specjalne formularze ekranowe pozwalające na wprowadzenie kry-

teriów wyszukiwania (np. odnoszących się do właściwości produktów, wyników 

oceny itp.) i filtrowanie danych. Do gromadzenia i przetwarzania informacji 

wykorzystywany jest serwer relacyjnych baz danych Oracle. Interfejs użytkow-

nika stanowi aplikacja wykorzystująca platformę NET Framework 2.0. Aplika-

cja 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. 

Podsumowanie 

Opracowany system oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej rozwiązań 
w zakresie usług stanowi element wspomagający transformację wiedzy i transfer 

innowacyjnych rozwiązań, w ramach podejmowanych przedsięwzięć na rzecz 

poprawy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Metoda oceny SDW 

może być wykorzystywana na różnych poziomach w trakcie procesu projekto-

wania usług. Otwarta struktura bazy kryteriów w systemie umożliwia dostoso-

wanie kryteriów do szczególnych i wysoko specjalistycznych rozwiązań. Opra-

cowany metoda oceny ma typowo aplikacyjny charakter i może być stosowana 

do ewaluacji przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacyjnych usług 

w wielu dziedzinach gospodarki. Zaprezentowane narzędzie jest dedykowane 

dla jednostek zajmujących się profesjonalnym projektowaniem usług,  

a w szczególności dla instytucji wspierających przedsięwzięcia o charakterze 

innowacyjnym, m.in. parków przemysłowo-technologicznych. 

 

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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Operational System for the Assessment of Implementation Maturity of 
Innovative Solutions in the Area of Services 

Key words 

Service design, innovative solution, implementation maturity assessment,  

services implementation maturity level assessment algorithm. 

Summary 

In contemporary developing and expansive economies, the role and  

importance of services is significantly growing as they constitute one of the key 

income sources for the national budget. What decides on the quality of services 

is, to great extent, the level of contribution of innovative solutions, i.e. advanced 

mechatronic technologies, information and communication technologies, and 

environmental technologies. According to the systems approach, the services, 

the services design process is of interdisciplinary nature and requires appropriate 

modelling, verification and assessment methods to be applied at its consecutive 

stages, from the very idea to practical implementation. The article presents the 

developed method of implementation maturity assessment of service aiming 

particularly at R&D undertakings, industrial technologies and information and 

communication technologies. The algorithm for the identification of the  

advancement of the solution applying to the consecutive stages of the  

assessment is used in the original assessment system. The open structure of the 

system enables modification of the set of assessment criteria on consecutive 

levels of the assessment and also allows to expand the services category  

database.  
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