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9  

UWAGI NA TEMAT WYBRANYCH PROBLEMÓW 

OCENY ODDZIAŁYWAŃ SPOŁECZNYCH 

INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW I TECHNOLOGII 

(„TECHNOLOGY ASSESSMENT”)  
Jan K AŹMIERCZAK, Joanna BART NICKA, Agnieszka JA NIK, Andrzej LOSK A, Agata PRADELA, A ndrzej WIECZOREK, Agnieszka ZIĘTKIEWICZ 

9.1  WPROWADZENIE  

Historia rozwoju ludzkości to także, a być może w głównej mierze, historia roz-

woju sztucznych wytworów (artefaktów), które człowiek/społeczeństwo tworzy, wy-

twarza i użytkuje. Twierdzi się, że taka aktywność generuje w otoczeniu człowieka odrę-

bny od środowiska naturalnego byt, nazywany przez niektórych autorów [12] „techno-

sferą”, rozumianą jako przeciwieństwo (a zarazem uzupełnienie) „biosfery”. 

Przez długi czas podstawowym wyznacznikiem rozwoju technosfery była idea 

postępu technicznego: nowe środki techniczne miały być lepsze od poprzednio użytko-

wanych przede wszystkim w świetle kryterium szeroko rozumianych parametrów 

technicznych. Kolejnym zbiorem kryteriów, który – w skali historii ludzkości – zaczął 

być poważnie brany pod uwagę stosunkowo niedawno, były kryteria natury ekonomi-

cznej. Następny etap ewolucji myślenia o technosferze to uwzględnienie w jej tworzeniu 

aspektów środowiskowych, co zresztą było wynikiem (konsekwencją) zaobserwowa-

nych już wcześniej, negatywnych oddziaływań techniki na środowisko naturalne. Ten 

element myślenia o tworzeniu i rozwoju techniki (rozumianej jako konglomerat produ-

któw i technologii) dobrze ilustruje idea „zrównoważonego rozwoju” (ang. Sustainable 

Development – SD). 

Wreszcie, mniej więcej w połowie ubiegłego wieku, wraz z coraz większym 

przyspieszeniem w procesach postępu technicznego w myśleniu środowisk nie tylko 

naukowych o skutkach rozwoju technosfery pojawiły się wątki związane z wpływem 

zwłaszcza nowych technologii i produktów na człowieka w jego środowisku społe-

cznym. Zwłaszcza w ostatnich dekadach, gdy wraz z rozwojem idei „gospodarki opartej 

na wiedzy” upowszechnia się w myśleniu o rozwoju techniki swoista apoteoza innowa-

cji, refleksja dotycząca oddziaływań innowacji na człowieka jako jednostkę i zarazem 

jako element większej/większych zbiorowości wydaje się być nie tylko potrzebna, ale 

wręcz konieczna. 

W literaturze, zagadnienia związane z identyfikacją oddziaływań elementów te-

chnosfery na człowieka (społeczeństwo) oraz z oceną realnych i potencjalnych skutków 
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takich oddziaływań są najczęściej opatrzone etykietą „Technology Assessment – TA”. 

Problemy TA są dość często przedmiotem komunikatów z badań, prowadzonych przez 

różne grupy naukowców (np. [43], [44], [37]). W badania takie angażują się socjolo-

gowie, psychologowie, prawnicy, ekonomiści czy filozofowie. Ze względu na rolę oczy-

wiście ważką rolę kwestii technicznych w takich rozważaniach, naturalne i oczywiste 

jest zaangażowanie w nich także przedstawicieli nauk technicznych. Dlatego też badania 

na temat oddziaływań społecznych nowoczesnych technologii zostały podjęte także 

przez autorów niniejszego referatu. W szczególności, badania te są prowadzone w Insty-

tucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 

w ramach projektu badan statutowych BK-223/ROZ3/2015 pt. „Znaczenie Inżynierii 

Produkcji w rozwoju innowacyjnych produktów i usług”. 

9.2  IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW ANALIZOWANYCH W RAMACH PROCESÓW 

TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Prace związane z zagadnieniami TA zostały zainicjowane w Instytucie Inżynierii 

Produkcji w 2012 roku. Opublikowane w ostatnich latach artykuły i referaty [26], [24], 

[22], [27], [25], oprócz rozważań o charakterze ogólnym, np. terminologicznym, 

zawierają przemyślenia dotyczące potrzeb badawczych widzianych z perspektywy nauk 

technicznych (zagadnienia metodologii i metodyki procesów TA) oraz potrzeb i możli-

wości wprowadzenia problematyki TA do programów kształcenia na studiach techni-

cznych. Zidentyfikowane wstępnie, a przynajmniej zasygnalizowane we wcześniejszych 

pracach problemy stały się podstawą dla sformułowania listy zadań, objętych wspo-

mnianym powyżej projektem badawczym. W szczególności, na obecnym etapie badań 

lista ta obejmuje: 

1)  Problemy identyfikacji i wyboru problemów analizowanych w ramach procesów TA. 

W tym zakresie zdecydowano dla potrzeb realizowanego projektu, że wykorzystane 

tu zostaną wyniki dotychczasowych badań prowadzonych przez wykonawców 

projektu. 

2)  Problemy pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych dla potrzeb procesów 

TA. 

3)   Problemy identyfikacji powiązań interdyscyplinarnych w procesach TA. 

4) Problemy oprzyrządowania procesów TA (metody i narzędzia) w powiązaniu z anali-

zą użyteczności tych metod i narzędzi we wskazanym obszarze, wraz z identyfikacją 

ograniczeń ich stosowania w procesach TA.  

W kolejnych rozdziałach tego opracowania przedstawiono w skróconej formie 

przede wszystkim kwestie mieszczące się w pierwszym z wymienionych powyżej obsza-

rów problemowych. Zwrócono w szczególności uwagę na specyficzne podejścia do za-

gadnień TA, związane np. z naukami ekonomicznymi czy środowiskowymi (rozdz. 9.3) 

oraz medycznymi (rozdz. 9.4). 
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9.3  PROBLEMY PROCESÓW TECHNOLOGY ASSESSMENT W ASPEKCIE 

EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYM 

Poniżej przedstawiono krótki przegląd zagadnień, związanych z możliwościami 

wyrażania, w wartościach pieniężnych, efektów ekologicznych generowanych przez 

wprowadzanie nowych technologii. 

Realizacja paradygmatu rozwoju zrównoważonego wpływa na proces 

podejmowania decyzji dotyczących wprowadzenia nowych technologii, w którym 

oprócz efektów ekonomicznych, powinno uwzględniać się również efekty społeczne 

i ekologiczne, jakie dana technologia może generować w całym cyklu życia. Podejście to 

znalazło zastosowanie w procedurze oceny technologii (ang. Technology Assessment – 

TA), w ramach której rozwinął się nurt Sustainability Assessment of Technologies (SAT). 

Ocenie poddawane są ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty wdrożenia lub 

stosowania danej technologii na każdym etapie cyklu jej życia. Początkowo podejście 

to stosowane było jedynie do oceny istniejących technologii [9],jednak obecnie dotyczy 

ono zarówno istniejących, jak i nowych technologii i obejmuje ocenę wpływu w pięciu 

obszarach, do których zalicza się [6]: 

 zdrowie ludzkie – ocenie podlega wpływ nowej technologii na zmianę w poziomie 

zachorowalności i śmiertelności mającej związek z wypadkami przy pracy lub cho-

robami zawodowymi, zmianą jakości środowiska, czy zagrożeniami powstającymi 

w wyniku użytkowania produktów wytwarzanych za pomocą ocenianej techno-

logii, 

 dobrobyt społeczny – ocenie poddaje się wpływ technologii na poziom autonomii 

(rozumiany przez pryzmat konieczności pracy pod przymusem), poziom bezpie-

czeństwa osobistego i mienia, występowanie sytuacji powodujących nadmierny 

stres, równość szans oraz poziom partycypacji społecznej, 

 dobrobyt gospodarczy – bada się wpływ technologii na produktywność pracy, 

kapitału i zasobów, 

 środowisko naturalne – obejmuje wpływ technologii na środowisko lądowe, słod-

kowodne i morskie ze względu na możliwość: tworzenia się dziury ozonowej, 

zmiany klimatu, tworzenia ozonu fotochemicznego, zakwaszenia, eutrofizacji, eko-

toksyczności, promieniowania jonizującego, zużycia wody oraz wykorzystania 

terenu, 

 wyczerpywanie zasobów naturalnych – dokonuje się określenia wpływu techno-

logii na wyczerpywanie się zasobów mineralnych oraz zasobów paliw kopalnych. 

Zidentyfikowane potencjalne efekty generowane wprowadzeniem nowych techno-

logii powinny zostać wyrażone w przyjętej dla każdego obszaru jednostce. Ich wykaz 

przedstawia tab. 9.1. Jak wynika z danych przedstawionych w tab. 9.1, tylko w dwóch 

obszarach oceny (dobrobyt gospodarczy i wyczerpywanie zasobów naturalnych) efekty 

generowane przez wprowadzenie nowej technologii są przedstawiane w wartościach 

pieniężnych. W pozostałych obszarach (zdrowie ludzkie, dobrobyt społeczny i środo-

wisko naturalne) są one przedstawione w jednostkach niepieniężnych. Mając na uwa-

dze, że decydenci najchętniej podejmują decyzje w oparciu o wyniki wyrażane w jed-
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nostkach pieniężnych, celowe wydaje się dokonywanie przeliczenia wszystkich jed-

nostek oceny wpływu ujętych w tab. 9.1 na wartości pieniężne.  

Tab. 9.1 Wykaz jednostek, w jakich powinien być wyrażany wpływ generowany 
wprowadzeniem nowych technologii w każdym z obszarów oceny  

Obszar oceny wpływu Jednostka oceny wpływu 

Zdrowie ludzkie 
Wskaźnik DALY (ang. disability adjusted life years) – ilość lat życia w 

niepełnym zdrowiu i niepełnosprawności 

Dobrobyt społeczny Ocena w skali Likerta 

Dobrobyt gospodarczy Zmiana w PKB wyrażona w wartościach pieniężnych 

Środowisko naturalne 
Wskaźnik PDF(ang. potentially disappeared fraction of species) – odsetek 
gatunków , które zniknęły z powodu zmiany jakości środowiska z danego 

obszaru/powierzchni przez jeden rok 

Wyczerpywanie 
zasobów naturalnych 

Wzrost kosztów marginalnych (wyrażone w wartościach pieniężnych) 

Źródło: [6] 

W odniesieniu do efektów generowanych w zdrowiu ludzkim i środowisku natu-

ralnym istnieją metody pozwalające na ich wycenę. Metody te ogólnie dzieli się na meto-

dy oparte na preferencjach deklarowanych (ang. Stated Preference Methods) i metody 

oparte na preferencjach ujawnionych (ang. Revealed Preference Methods). Do pierwszej 

grupy metod zalicza się metody oparte na rynkach hipotetycznych wykorzystujące tech-

niki bezpośredniego ankietowania oraz rangowania preferencji na podstawie obserwa-

cji zachowań konsumentów. Ich przykładem jest metoda wyceny warunkowej (ang. Con-

tingent Valuation Method – CVM) oraz metoda wyboru warunkowego (ang. Choice Expe-

riment – CE). W ramach tych metod ankietowani proszeni są o wskazanie, jaką kwotę 

pieniędzy byliby skłonni zapłacić (ang. Willingness to Pay – WTP) za poprawę jakości 

środowiska lub jaką kwotę pieniędzy byliby skłonni zaakceptować (ang. Willingness to 

Accept - WTA) jako rekompensatę za brak działań wpływających na poprawę jakości 

środowiska. Drugą grupę metod stanowią metody, w których na podstawie obserwowa-

lnych, determinowanych przez rynek cen dóbr rynkowych wnioskuje się o ukrytej war-

tości dobra nierynkowego. Do metod tych zalicza się: 

 metody oparte na rynkach zastępczych (jak metoda cen hedonicznych, metoda 

kosztów podróży, czy metoda funkcji produkcji) – metody te oparte są na informa-

cjach o cenach dóbr, których cena zależy od jakości środowiska (np. w metodzie 

cen hedonicznych szkody środowiskowe spowodowane hałasem, czy zanieczysz-

czeniem środowiska mogą być wartościowane poprzez określenie różnicy w cenie 

mieszkania, którego okna skierowane są na drogę szybkiego ruchu), 

 metody oparte na rynkach konwencjonalnych (jak metoda kosztów restytucji, ko-

sztów prewencji, kosztów zastąpienia itp.) – metody te wykorzystują informacje 

cenowe zebrane bezpośrednio na rynku przyjmując założenie, że pewne wydatki 

na dobra występujące na rynku można traktować, jako ekwiwalent wartości odno-

szącej się do danego zasobu środowiska z racji jego użytkowania i czerpania okre-

ślonych korzyści. 
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Szczegółowy opis poszczególnych metod można znaleźć w: [4],[20]. W przypadku 

efektów generowanych w dobrobycie społecznym obecnie brak jest metod pozwalają-

cych na przeliczanie ich na wartości pieniężne. Sugeruje się, by efekty te wyrażać w jed-

nostce QALY (ang. quality adjusted life year) oznaczającej wartość roku życia skorygo-

waną jakością życia [48]. Jednostka ta stanowi miarę oceny użyteczności procedur me-

dycznych i ma wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Jej zastosowanie do wyce-

ny efektów generowanych w obszarze dobrobytu społecznego wymaga jednak zmiany 

elementów podlegających ocenie w tym obszarze. 

9.4  PROBLEMY PROCESÓW TA W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA 

Interesującym obszarem wykorzystania filozofii „Technology Assessment” są prace 

ukierunkowane na wartościowanie technologii w medycynie. 

Rozwój technologiczny ingeruje w różne obszary działalności człowieka co prze-

kłada się zarówno na innowacyjne rozwiązania w danym obszarze jak również na spo-

sób funkcjonowania człowieka w tym środowisku. Nieodzownym elementem takiego 

stanu rzeczy są społeczne konsekwencje rozwoju technologicznego. Z tego też względu 

współcześnie dąży się do wzmocnienia roli instytucji i podmiotów  prowadzących bada-

nia w zakresie oceny i wartościowania technologii. 

Mając na uwadze fakt, iż technika wpływa na kształtowanie się spraw społeczno-

politycznych nie bez znaczenia pozostaje krytyczna ocena danego innowacyjnego roz-

wiązania pod względem następstw technicznych, ekonomicznych, prawnych, społe-

cznych, kulturowych, etycznych a prowadzenie badań w zespole interdyscyplinarnym, 

bazującym na wiedzy specjalistów z wielu obszarów pozwala na wypracowanie stano-

wiska łączącego korzyści i zagrożenia w wielu płaszczyznach. 

Podejmując, zatem decyzję o wprowadzeniu technicznych nowości należy wziąć 

pod uwagę fakt, iż wpływa to nie tylko na rynek pracy, lecz również na kwalifikacje za-

wodowe i systemy kształcenia. Technika stanowi wyraz określonej formacji cywiliza-

cyjnej, która nie ogranicza się jedynie do funkcjonowania sztucznie wytworzonych 

przedmiotów. Maszyny, aparaty i narzędzia właściwy sens uzyskują dopiero w konte-

kście antropologicznym, a więc wtedy gdy ludzie ich używają i wyniku ich stosowania 

wchodzą z nimi w różne interakcje, aż po ścisłą jedność współdziałania. Technika, zatem 

wymusza osobistą kompetencję użytkownika, który musi sprostać potędze przed-

miotów technicznych. Kompetencja osobista oznacza nie tylko możliwość sprawnego 

obsługiwania przedmiotów technicznych, lecz także zdolność analitycznego rozumienia 

funkcji i budowy. Jednakże najważniejsza jest zdolność do przewidywania skutków celo-

wego stosowania urządzeń technicznych [34]. 

Ochrona zdrowia jest jednym z tych obszarów, w ramach którego rozwój techno-

logiczny ingeruje w działalność człowieka. Rozwój ten stymulowany jest naturalną 

potrzebą człowieka do wydłużenia i poprawy jakości życia. Badania nad innowacyjnymi 

i przełomowymi rozwiązaniami w sferze medycyny niosą jednak ze sobą konieczność 

zaangażowania potężnych zasobów inwestycyjnych oraz wiążą się z wysokimi kosztami 

ich eksploatacji. Przy czym koszty te przybierają dwojaką formę:  
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a)  kosztów bezpośrednich, które dotyczą wprost wyceny mierzalnych składników 

technologii, jak wartość kapitału ludzkiego i wartości materialne;  

b)  kosztów pośrednich, które trudno wycenić tradycyjnymi metodami obliczeniowymi 

i które z reguły są odroczone w czasie [30].  

Powstaje zatem sprzeczność ekonomizacji decyzji w procesie wdrażania nowych 

technologii medycznych, w płaszczyźnie dokonania oceny koszt – korzyść i to zarówno 

w obszarze ekonomicznym, jak również społecznym i gospodarczym. Wartościowanie 

technologii staje się, zatem niezbędnym działaniem, które wspomniany dysonans powi-

nien rozwiązać a decydentom dostarczyć odpowiedniej wiedzy uzupełniającej do podej-

mowania właściwych scenariuszy postępowania.  

Ze względu na strategiczny charakter innowacyjnych technologii medycznych 

przekładający się na podejmowanie decyzji na różnych szczeblach funkcjonowania Pań-

stwa, w tym decyzji politycznych, powstała odrębna domena w ramach wartościowania 

technologii, mianowicie wartościowanie technologii medycznych (Health Technology 

Assessment HTA). 

W szczególności HTA należy zdefiniować jako multidyscyplinarną analizę w dzie-

dzinie polityki badająca medyczne, społeczne, etyczne i ekonomiczne implikacje 

rozwoju, rozpowszechniania i wykorzystania technologii medycznej [19] lub bardziej 

szczegółowo jako forma badań, które w sposób systematyczny analizują i oceniają 

krótko- i długotrwałe konsekwencje dotyczące zdrowia i zużycia zasobów a także 

zastosowania technologii medycznych lub też zestawu powiązanych technologii[8]. 

Biorąc powyższe pod uwagę można sformułować podstawowy cel HTA, którym 

jest wspieranie świadomego kształtowania polityki i oceny ekonomicznej rozwiązań 

w zakresie medycyny [5] a tym samym racjonalnej alokacji niezbędnych do rozwoju 

technologii medycznych zasobów stanowiąc swoisty “pomost między światem badań 

i światem podejmowania decyzji, a zwłaszcza tworzenia polityki” [3]. 

Tłem do rozważań nad HTA jest wieloaspektowość tego zagadnienia obejmująca 

m.in. samą technologię, która może przybrać zróżnicowaną formę, począwszy od le-

karstw a skończywszy na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych jakimi są np. ro-

boty medyczne a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa technologii zarówno w odnie-

sieniu do pacjenta oraz personelu medycznego, efektywność technologii, jak również 

wycenę procedury z zastosowaniem nowej technologii przy uwzględnieniu aspektów 

organizacyjnych, legislacyjnych czy też etycznych.  

9.5  PROBLEM STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA W PERSPEKTYWIE TA 

Dla zilustrowania sposobu postępowania, ukierunkowanego na wskazanie obsza-

rów wykorzystania metod i narzędzi Technology Assessment można wykorzystać przy-

kład badań, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów relacji „człowiek starszy – 

środek techniczny”. Nowy cyfrowy świat, w którym przychodzi ludziom żyć, stanowi 

naturalne środowisko młodego pokolenia, dla ludzi starszych jest przestrzenią obcą 

i tajemniczą. Pokolenie seniorów [2], [45] znacznie słabiej niż ludzie młodzi rozumie 

ideę technologii cyfrowych, z trudem posługuje się nowymi narzędziami i słabo dostoso-
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wuje się do warunków funkcjonowania. Często dodatkowym problemem jest ergonomi-

czne niedostosowanie narzędzi, takich jak telefony komórkowe, smartfony, odtwarzacze 

muzyczne, notebooki i inne (dopiero od niedawna problem ten staje się przedmiotem 

zainteresowania wytwórców takich środków technicznych). Niewielkie ekrany, mała 

czcionka i zbyt małe klawisze znacznie utrudniają osobom starszym posługiwanie się 

nimi [38]. Do mediów eksploatowanych przez seniorów można wyróżnić Internet. 

Często osoby starsze albo nie widzą potrzeby korzystania ze stron internetowych, albo 

nie posiadają umiejętności pozwalających na efektywne korzystanie ze stron webowych 

lub też nie posiadają odpowiedniego sprzętu, umożliwiającego korzystanie z takiej usłu-

gi. Wszystkie te problemy, na które zwrócono uwagę w [38], [28], [29], [36], [46] przy-

czyniają się do zjawiska, które określa się mianem wykluczenia cyfrowego seniorów. 

Krokiem w kierunku poprawy sytuacji osób starszych jako użytkowników środ-

ków technicznych jest racjonalnie prowadzony proces projektowo-konstrukcyjny, który 

gwarantuje powstawanie i eksploatację środków technicznych służącym takim osobom. 

Pojęciem, które w związku z tym się stosuje jest termin: projektowanie uniwersalne 

(ang. „design – for – all”), przedstawione w [7], [32], które zakłada opracowanie rozwią-

zań projektów ukierunkowanych dla różnych grup osób, w tym osób niepełnospra-

wnych oraz starszych. Kluczowym elementem tego procesu jest ocena środków techni-

cznych, użytkowanych przez osoby starsze. Przyjęcie odpowiednich rozwiązań projek-

tów ukierunkowanych na powstanie takich środków powinno być uwarunkowane 

sprzężeniem zwrotnym pomiędzy etapem projektowania/konstruowania i etapem użyt-

kowania/eksploatacji środków technicznych. Praktycznym efektem takiego sprzężenia 

może być wykonalność oceny środka technicznego, która powinna mieć charakter wie-

lokryterialny i obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne oraz środo-

wiskowe. 

Metodyka takiej oceny środków technicznych, dokonywanej np. przez ekspertów 

z uwzględnieniem opinii zainteresowanej grupy społecznej (w omawianym przypadku 

osób starszych) stanowi interesujący i dotychczas nie rozwiązany problem badawczy. 

Szczególną grupą metod, które mogą stanowić podstawę oceny stosowanych technologii 

są metody partycypacyjne. Za [23], [42] można do nich zaliczyć publikację informacji 

o konsultowanym problemie z prośbą o informację zwrotną, sondy uliczne czy ankiety 

internetowe, zwracanie się o opinię do organizacji zrzeszających osoby starsze. Informa-

cje o opiniach, wyrażanych przez osoby starsze, otrzymywane w wyniku stosowanych 

powyższych metod powinny być przedmiotem analizy, w tym z wykorzystaniem metod 

statystycznych i powinny wspomagać podejmowanie decyzji ukierunkowanych na do-

skonalenie eksploatacji środków technicznych, ale także decyzji podejmowanych przez 

projektantów i konstruktorów środków technicznych. 

9.6  ZAGADNIENIA OCHRONY PRZED HAŁASEM MIESZKAŃCÓW TERENÓW 

ZURBANIZOWANYCH W PERSPEKTYWIE TA 

Kolejnym, odmiennym od pokazanego w poprzednim rozdziale, przykładem spo-

sobu postępowania, związanego z wykorzystaniem także metod i narzędzi Technology 
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Assessment, może być zbiór przedsięwzięć, ukierunkowanych na zapewnienie współ-

czesnemu człowiekowi tzw. „komfortu akustycznego”. 

Narażenie człowieka na hałas miejski jest ważnym problemem naszej cywilizacji. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z tym rodzajem hałasu została wprowa-

dzona dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49 /EC [13]. Na mocy tej Dyrektywy duże 

miasta mają obowiązek tworzenia strategicznych map akustycznych i na ich podstawie 

władze jednostek samorządów terytorialnych są zobowiązane do tworzenia Programów 

Ochrony przed Hałasem. 

Mapy strategiczne obejmują informacje nt. najważniejszych i najbardziej uciążli-

wych źródeł hałasu: np. hałas drogowy, hałas kolejowy. Konsultacje społeczne – inte-

gralny element procesu tworzenia map akustycznych i programów ochrony przed hała-

sem – mają na celu pomoc w identyfikacji innych źródeł hałasu, dokuczliwych dla miesz-

kańców. Często jednak niedostosowany do zadania tryb i sposób prowadzenia takich 

konsultacji powodują, że ich wyniki nie są rzeczywiście użyteczne w rozwiązaniu tego 

zadania [50]. 

Wypracowanie kompleksowych i systemowych rozwiązań ochrony mieszkańców 

przed hałasem miejskim wymaga aktywnego i skutecznego zaangażowania wszystkich 

zainteresowanych podmiotów [14], [15], [18]. Należą do nich: eksperci – naukowcy; 

inwestorzy i władze odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzania 

nowych technologii i rozwoju już istniejących; obywatele, przedsiębiorstwa tworzące 

klimat akustyczny w poszczególnych miastach. Żaden program ochrony przed hałasem 

nie będzie skuteczny, jeśli w jego tworzenie i implementację nie będą włączeni przedsta-

wiciele ww. grup osób i podmiotów. Rozwiązywanie problemów zanieczyszczenia 

hałasem wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron [21], [49].  

Niejednokrotnie włączanie społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów 

jednostek samorządu terytorialnego jest jedynie formalnością. Samo ogłoszenie o spot-

kaniu i dyskusji z ekspertami umieszczone na stronę internetowych urzędów miast nie 

jest wystarczającą zachętą do włączenia się mieszkańców w rozwiązanie problemu. Za-

tem skuteczność takich konsultacji jest niewielka. Szczególne znaczenie ma głos miesz-

kańców w opracowywaniu strategicznych map hałasu, gdyż system i metodyka pomia-

rów nie jest w stanie wychwycić wszystkich uciążliwych źródeł hałasu dla poszczegól-

nych grup mieszkańców. Opinie mieszkańców pozwolą wskazać miejsce wykonania 

dodatkowych pomiarów i wprowadzić do dokumentów obszary uciążliwe akustycznie 

niezidentyfikowane w poprzez dotychczasowe pomiary. To z kolei pozwoli na opraco-

wanie programu ochrony przed hałasem adekwatnego do potrzeb mieszkańców, któRe-

go zadaniem jest minimalizacja skutków ubocznych hałasu miejskiego. Zadaniem władz 

miasta jest nie tylko powołanie gremium ekspertów, ale też podjęcia aktywnych działań 

zmierzających do zaangażowania mieszkańców. Powiązanie pracy specjalistów z jako-

ściowymi i ilościowymi wynikami konsultacji społecznych oraz skuteczne stosowanie 

metod partycypacji społecznej daje efekt synergii i pozwala na skutecznie rozwiązywa-

nie problemów hałasu miejskiego. 
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9.7  NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ 

(IDEA „SMART CITY”) W PERSPEKTYWIE TA 

Określenie „inżynieria miejska” jest związane z występowaniem sektorów techni-

cznych, stanowiących przedmiot budowy i funkcjonowania obiektów technicznych w ra-

mach tzw. systemu komunalnej (lokalnej) infrastruktury technicznej [11], [31], [35]. 

Wykorzystanie takiego systemu pozwala i/lub ułatwia realizację kluczowych zadań 

gospodarki komunalnej, czyli zaspokajania potrzeb materialno-bytowych ludności 

w środowisku miejskim[10], [39]. 

Realizacja zadań gospodarki komunalnej wymaga wykorzystania składników 

technicznych, które zlokalizowane są w obrębie podsystemów systemu komunalnej 

(lokalnej) infrastruktury technicznej [10], [33], wśród których do najważniejszych 

należą: podsystem wodociągowo-kanalizacyjny, podsystem energetyczny, podsystem 

transportowo-komunikacyjny, podsystem telekomunikacyjny, podsystem zagospodaro-

wania odpadów, podsystem czystości i zieleni miejskiej. 

Rozwój ośrodków miejskich, planowany i realizowany jest coraz częściej w ujęciu 

idei Smart City. Idea ta polega na odpowiednim doborze innowacyjnych rozwiązań tech-

nicznych, organizacyjnych i informacyjnych, zbudowanych na optymalnej kombinacji 

dotacji i działań, dla potrzeb zrównoważonego rozwoju lokalnej samodzielnej, niezależ-

nej i świadomej społeczności lokalnej [1], [16], [40], [41], [47]. W ten sposób, dąży się do 

rozwoju sześciu głównych obszarów, które zostały schematycznie przedstawione 

na rys. 9.1. 

 
Rys. 9.1 Ogólna struktura aspektów inteligentnego miasta według idei SmartCity  

Źródło: [17] 

Ocena miast w świetle idei SmartCity (stopnia podobieństwa do poziomu miasta 

inteligentnego „smart”), przybiera najczęściej charakter rankingowy, stanowiąc wynik 

szacowania definiowalnych wskaźników ilościowych (np. ograniczenie strat w dostawie 

ciepła do mieszkańców) i kwantyfikowalnych wskaźników jakościowych (np. opinia 

mieszkańców na temat jakości usług komunikacyjnych).  

Jako punkt wyjścia do rangowania miast w świetle idei SmartCity przyjmuje się 

istnienie i funkcjonowanie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury technicznej oraz ich 
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użytkowania przez członków społeczności lokalnej. Ocena prowadzona według takich 

uwarunkowań sprowadza się do głównie do analiz porównawczych w zakresie: 

 stopnia nasycenia miasta innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi z uwzględ-

nieniem poziomu ich wykorzystania, 

 stopnia poprawy wartości cech funkcjonalnych (użytecznych) działalności społe-

czności lokalnej (np. wzrost szybkości przesyłu danych w sieci telekomunikacyjnej, 

ograniczenie awarii sieci wodociągowej, zmniejszenie opóźnień pojazdów komuni-

kacji miejskiej). 

W myśl przedstawionej powyżej idei oceniania stopnia dojrzałości technicznej 

inżynierii miejskiej, istnieje potrzeba jej uzupełniania o aspekty oddziaływania nowo-

czesnych rozwiązań technicznych na społeczność lokalną. Także w tym przypadku moż-

liwym rozwiązaniem, może być zbiór metod i narzędzi TA. 

Ocena oddziaływania idei SmartCity na społeczność lokalną, powinna być prowa-

dzona w odniesieniu do szczegółowych innowacyjnych rozwiązań wszystkich podsys-

temów inżynierii miejskiej (infrastruktury technicznej): 

 w czterech kierunkach metodologicznych-technicznym, ekonomicznym, społe-

cznym i środowiskowym, 

 w obrębie dwóch warstw organizacyjnych obejmujących kolejno: służby miejskie 

zajmujące się obsługą poszczególnych innowacyjnych rozwiązań technicznych 

(pracownicy odpowiednich komórek organizacyjnych w obrębie służb miejskich), 

mieszkańcy stanowiący grupę użytkowników innowacyjnych rozwiązań techni-

cznych. 

Planowane w ten sposób badania będą składały się z trzech etapów: 

1. Identyfikacja, selekcja i strukturyzacja innowacyjnych składników technicznych 

podsystemów inżynierii miejskiej mających bezpośredni i pośredni wpływ na roz-

wój poziomu „smart”, 

2. Identyfikacja, selekcja i wybór metod i narzędzi gromadzenia i przetwarzania da-

nych o funkcjonowaniu składników technicznych inżynierii miejskiej i ich oddziałły-

wań na społeczność lokalną, 

3. Wybór metod i narzędzi dla potrzeb prowadzenia oceny, uwzględniające prowadze-

nie statystycznych analiz taksonomicznych, analiz ekspertowych, analiz prognosty-

cznych, kształtowania kierunku rozwoju oceny technologii w okresie długotermino-

wym (scenariusze). 

PODSUMOWANIE 

W treści poprzednich rozdziałów tego opracowania, oprócz wskazania prakty-

cznych przykładów dla potencjalnego wykorzystania metod i narzędzi TA, można zna-

leźć wyraźne odniesienia do innych wymienionych w rozdziale 2 obszarów problemo-

wych TA. W szczególności, pojawia się tam zarówno kwestia potrzeb edukacyjnych (roz-

działy 6 i 7), jak i zagadnienie dostępności i pozyskiwania danych (rozdział 7, z odniesię-

niem do metod partycypacyjnych). 
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Te właśnie odniesienia wskazują na dalszy tok badań, realizowanych w ramach 

przywołanego we wprowadzeniu do tego artykułu projektu badawczego. 

PODZIĘKOWANIA  

Artykuł jest wynikiem pracy statutowej o symbolu BK-223/ROZ-3/2015 pt.: Zna-

czenie inżynierii produkcji w rozwoju innowacyjnych produktów i usług, realizowanej 

w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Śląskiej.  
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UWAGI NA TEMAT WYBRANYCH PROBLEMÓW OCENY  

ODDZIAŁYWAŃ SPOŁECZNYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW  

I TECHNOLOGII („TECHNOLOGY ASSESSMENT”) 

Streszczenie: W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, 
związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono 
aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w 
Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statutowych. W tym zakresie skoncentrowano się 
na czterech głównych zadaniach, które w opinii autorów stanowią podstawę i przedmiot 
metodologii i metodyki badań procesów TA. Następnie podjęto próbę nakreślenia tych zadań w 
świetle aspektów ekonomicznych, środowiskowych, medycznych i technicznych. Podsumowanie 
zawiera kierunkowe propozycje dotyczące dalszych prac w omawianym obszarze. 

Słowa kluczowe: innowacje produktowe i technologiczne, społeczne oddziaływanie innowacji, 
Technology Assessment  

COMMENTS ON SELECTED PROBLEMS OF SOCIAL IMPACT EVALUATION 

OF INNOVATIVE PRODUCTS AND TECHNOLOGIES (“TECHNOLOGY ASSESSMENT”)  

Abstract: In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea 
of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly 
introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the 
statutory research. In this problematic regard reported the reported research project has focused 
on four main tasks which in the opinion of the authors are key elements of the methodology and 
methodic of TA processes. The summary of the paper contains some proposals for further research 
in this area. 

Key words: product and technology innovations, social impact of innovations, Technology 
Assessment  
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