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FORESIGHT PRIORYTETOWYCH, INNOWACYJNYCH 
TECHNOLOGII NA RZECZ AUTOMATYKI, ROBOTYKI  

I TECHNIKI POMIAROWEJ 
Celem projektu „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz 
automatyki, robotyki i techniki pomiarowej” jest wskazanie priorytetowych, 
innowacyjnych technologii, ich scenariuszy oraz kierunków bada� o znaczeniu 
strategicznym, których rozwój w nast�pnych 20 latach b�dzie mia� kluczowe 
znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce. 
Realizacja projektu b�dzie ukierunkowana przede wszystkim na potrzeby 
krajowych przedsi�biorstw oraz sfery badawczo-rozwojowej. W referacie 
przedstawiono g�ówne za�o�enia projektu oraz unikatow� metodyk� realizacji 
projektów typu foresight opracowan� w Przemys�owym Instytucie Automatyki 
i Pomiarów. 

FORESIGHT OF PRIORITY, INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FAVOR OF 
AUTOMATION, ROBOTICS AND THE TECHNIQUES OF MEASUREMENT 

The purpose of project ‘Foresight of priority, innovative technologies in favor of 
automation, robotics and the techniques of measurement’ is indication innovative 
technologies, ways of its development and directions of strategic research, the 
development (progress, evolution) of which will have a key meaning in next 20 
years in a range of automation, robotics techniques of measurement in Poland. 
Realization of the project will be mainly directed on the requirements of domestic 
enterprises and research and development area. Paper presents main ideas of the 
project as well as unique foresight methodology developed in Industrial Research 
Institute for Automation and Measurements. 

1. WST�P
Poj�cie foresight w j�zyku polskim oznacza „przewidywanie”. Mo�na je rozumie� jako 
spojrzenie lub si�gni�cie w przysz�o��, przy czym nie chodzi tu tylko prognoz�, ale tak�e
o mo�liwo�� wp�ywu na bieg wydarze� [1]. Foresight ma na celu wskazanie i ocen�
przysz�ych potrzeb, szans i zagro�e� zwi�zanych z rozwojem spo�ecznym i gospodarczym 
oraz przygotowanie odpowiednich dzia�a� wyprzedzaj�cych z dziedziny nauki i techniki. 
Foresight to systematyczny, przysz�o�ciowy sposób docierania do informacji w celu 
budowania �rednio- lub d�ugookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów [2].
Foresight tworzy j�zyk debaty spo�ecznej oraz kultur� budowania spo�ecznej wizji my�lenia
o przysz�o�ci. W przypadku projektów typu foresight analizy i oceny przeprowadzane s� przy 
szerokim udziale podmiotów spo�ecznych, takich jak: przedsi�biorcy, naukowcy, 
przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarz�dowych i spo�ecznych, politycy. 



Pomiary Automatyka Robotyka  2/2009

231automation 2009automation 2009

Maj� oni bezpo�redni kontakt z nauk� i gospodark� oraz regulacjami prawnymi, dlatego 
szybko przewiduj� i opisuj� problemy oraz wskazuj� na mo�liwo�ci ich rozwi�zania [3]. 
Wynikiem analiz i prognoz jest wiedza o nowych tendencjach rozwojowych, które pomog�
uzgodni� scenariusze rozwoju, pozwol� zharmonizowa� dzia�ania partnerów spo�ecznych 
oraz s�u�� pomoc� w ustaleniu kryteriów finansowania nauki i techniki. Zarówno sam proces 
foresightu, jak i jego wyniki, s� wykorzystywane przede wszystkim jako sposób tworzenia, 
a nast�pnie realizacji polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej pa�stwa oraz jako 
narz�dzie rozwijania w spo�ecze�stwie kultury my�lenia o przysz�o�ci [4]. 
Projekty typu foresight wpisuj� si� w polityk� Unii Europejskiej. UE w 2000 r. sta�a
w obliczu przemian wynikaj�cych z globalizacji i wyzwa� nowej, opartej na wiedzy 
gospodarki. Uzasadnia�o to potrzeb� okre�lenia przez Uni� przejrzystego i strategicznego
programu rozwoju. Takim dokumentem sta�a si� Strategia Lizbo�ska, która jest obecnie 
najwa�niejszym programem spo�eczno-gospodarczym krajów cz�onkowskich. Jej celem jest 
uczynienie z UE wiod�cej gospodarki �wiata w perspektywie do 2010 r. tj. konkurencyjnej, 
opartej na wiedzy, zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego i zapewniaj�cej
wi�ksz� liczb� miejsc pracy w warunkach wi�kszej spójno�ci spo�ecznej [5]. 
Projekt „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki 
i techniki pomiarowej” (okre�lany dalej skrótowo jako Foresight ARP) ma na celu dokonanie 
szczegó�owej oceny potencja�u polskiej gospodarki i jej potrzeb w obszarze innowacji. 
Projekt zdefiniuj� podstawowe bariery ograniczaj�ce rozwój województw oraz zaproponuje 
dzia�ania maj�ce na celu ich eliminacj� w przysz�o�ci.
Polska dysponuje ogromnym potencja�em zgromadzonym w zasobach intelektualnych, 
naukowo-badawczych i materialnych, w tradycji oraz kulturze przemys�owej. Odpowiednie 
wykorzystanie tego potencja�u mo�e stworzy� now� jako��, gwarantuj�c� mi�dzynarodow�
pozycj� pa�stwa. B�dzie to wymaga�o twórczej dezorganizacji systemu opartej na 
d�ugookresowych, spójnych inwestycjach w kluczowej technologie. 

2. CEL I ZAKRES PROJEKTU FORESIGHT ARP 
G�ównym celem projektu Foresight ARP jest identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych 
technologii oraz kierunków bada� o znaczeniu strategicznym, których rozwój w nast�pnych
20 latach b�dzie mia� kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki 
pomiarowej. Technologie te wykorzystywane s� do sterowania i optymalizacji procesów 
produkcyjnych w zakresie wydajno�ci, powtarzalno�ci, jako�ci, bezpiecze�stwa oraz z punktu 
widzenia potrzeb ekologicznych. 
Automatyka, robotyka i technika pomiarowa to nierozerwalnie zwi�zane ze sob�,
przenikaj�ce si� dziedziny techniczne, obecne we wszystkich obszarach dzia�alno�ci
gospodarczej, o du�ym znaczeniu ekonomicznym i spo�ecznym, jak równie� o wielkim 
potencjale innowacyjnym i wci�� niezaspokojonej potrzebie praktycznego wykorzystania 
innowacyjnych rozwi�za�. Dlatego w projekcie planowana jest równoczesna analiza tych 
obszarów przy zastosowaniu zunifikowanej metodyki. 
Projekt obejmie zasi�giem nie tylko otoczenie wiod�cych o�rodków przemys�owych czy 
badawczych, ale obszar ca�ej Polski. Prace w trakcie projektu b�d� koncentrowa�y si� wokó�
praktycznego zastosowania metody Delphi oraz krzy�owej analizy wp�ywów, których 
skuteczno�� w zastosowaniach w zakresie foresightu zosta�a praktycznie zweryfikowana 
w trakcie realizacji foresightu technologicznego dla województwa mazowieckiego 
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Wskazanie priorytetowych technologii z obszaru automatyki, robotyki i systemów 
pomiarowych umo�liwi ukierunkowanie wzrostu innowacyjno�ci polskich przedsi�biorstw
produkcyjnych. Natomiast wskazanie kierunków bada� o znaczeniu strategicznym 
(powi�zanych z priorytetowymi technologiami) otworzy drog� do zwi�kszenia roli nauki 
polskiej w zrównowa�onym rozwoju gospodarczym kraju. W�a�ciwie ukierunkowany wzrost 
innowacyjno�ci przedsi�biorstw i rozwój bada� naukowych spowoduje wzrost udzia�u
innowacyjnych produktów w polskiej gospodarce, a w rezultacie umo�liwi tworzenie 
nowych, trwa�ych miejsc pracy zwi�zanych z budow� gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. 
Dodatkowym celem jest opracowanie scenariuszy rozwoju wskazanych innowacyjnych 
technologii i kierunków bada� strategicznych w zakresie automatyki, robotyki i systemów 
pomiarowych w Polsce. Kolejnym, dodatkowym celem realizacji projektu jest stworzenie 
bazy danych obejmuj�cej ekspertów odgrywaj�cych wiod�c� rol� w rozwoju technologii 
uznanych za priorytetowe. Otwarty dost�p do tej bazy ekspertów umo�liwi szybkie 
i skuteczne realizowanie prac rozwojowych. 
Ponadto projekt Foresight ARP doprowadzi do zainicjowania i animowania szerokiej debaty 
publicznej, obejmuj�cej zarówno przedstawicieli przedsi�biorstw jak i �wiata naukowego 
i administracji publicznej. W rezultacie wyniki projektu b�d� uwzgl�dnia�y najwa�niejsze
oczekiwania naukowców i praktyków, a wzrost �wiadomo�ci proinnowacyjnej obu tych grup 
poprawi mo�liwo�ci skutecznego wdro�enia wyników projektu do praktyki. 
W aspekcie praktycznego wykorzystania wyników planuje si�, �e w ramach projektu 
opracowane b�d� tak�e specyficzne wytyczne rozwojowe dla konkretnych przedsi�biorstw 
i przedsi�biorców. Udost�pnienie w ten sposób, w trakcie trwania projektu, jego wyników 
b�dzie nieodp�atne. Rezultatem tej dzia�alno�ci b�dzie tak�e pog��bienie wspó�pracy sfery 
badawczo-rozwojowej i przedsi�biorców w formie rzeczywistego zbli�enia ich dzia�alno�ci
pod k�tem wykorzystania innowacyjnych technologii w praktyce gospodarczej. 
Planuje si�, �e prace realizowane w projekcie obejm� nast�puj�ce trzy obszary badawcze: 

�� Automatyka: zaawansowana automatyzacja procesów przemys�owych i wytwarzania, 
zaawansowana automatyzacja procesów pozaprzemys�owych, systemy inteligentnego 
sterowania i systemy wspomagania podejmowania decyzji (w tym systemy 
ekspertowe i systemy typu inteligentnych oblicze� „soft computing”), nap�dy
i sterowanie nap�dami, bezpiecze�stwo technologiczne, w tym bezpiecze�stwo
funkcjonalne oraz inne zastosowania automatyki technicznej. 

�� Robotyka: Robotyka inspekcyjn�, przemys�owa, medyczna i rehabilitacyjna, robotyka 
do powszechnego u�ytku, robotyka na rzecz bezpiecze�stwa, robotyka us�ugowa oraz 
inne zastosowania robotyki (w tym np. edukacyjne zabawki robotyczne). 

�� Technika Pomiarowa: Sensory przetworniki pomiarowe i systemy pomiarowe do 
automatycznej kontroli i badania wyrobów, sensory, przetworniki pomiarowe 
i systemy pomiarowe w uk�adach kontroli i sterowania procesami przemys�owymi 
i wytwarzaniem, sensory, przetworniki pomiarowe i systemy pomiarowe 
w monitorowaniu infrastruktury krytycznej (w tym pomiary bezinwazyjne 
i nieniszcz�ce), rozproszone systemy pomiarowe, w tym systemy monitorowania 
�rodowiska i zagro�e� naturalnych, inne zastosowania elementów i systemów techniki 
pomiarowej. 
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3. METODYKA ORAZ PLAN REALIZACJI PROJEKTU 
Projekt Foresight ARP b�dzie realizowany w latach 2008-2010 przez Konsorcjum w sk�adzie:
�� Przemys�owy Instytut Automatyki i Pomiarów (Jednostka Wiod�ca Konsorcjum), 
�� Instytut Bada� Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 
�� Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i In�ynierii Biomedycznej. 
W projekcie Foresight ARP zostan� wykorzystane dotychczasowe do�wiadczenia zdobyte 
w trakcie realizacji projektu „Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, 
innowacyjnych technologii dla zrównowa�onego rozwoju województwa mazowieckiego” 
zrealizowanego w latach 2006-2008 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost 
Konkurencyjno�ci Przedsi�biorstw”. W trakcie realizacji tego projektu w Przemys�owym
Instytucie Automatyki i Pomiarów opracowano unikaln� metodyk� realizacji projektów 
foresight dostosowan� do polskich warunków. Projekt Foresight ARP b�dzie realizowany 
zgodnie z t� metodyk�, za� schemat blokowy jego g�ównych zada� podano na rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat blokowy g�ównych zada� projektu Foresight ARP 
Analiza stanu obecnego rozwoju technologii oraz uwarunkowa� ekonomiczno-spo�ecznych
w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce, zrealizowana w projekcie 
Foresight ARP obejmie: 

�� analiz� danych statystycznych GUS, 
�� wst�pn� analiz� trendów, 
�� analizy SWOT w ka�dym z trzech obszarów badawczych, 
�� analiz� potrzeb, 
�� analiz� sytuacji przyk�adowych, reprezentatywnych, krajowych form b�d�cych

zarówno producentami, jak i integratorami automatyki, robotyki i techniki 
pomiarowej. 

Realizowana w kolejnym etapie projektu Metoda Delphi to ustrukturyzowany proces 
zbierania i syntetyzowania wiedzy od grupy ekspertów za pomoc� serii kwestionariuszy 
po��czonych z kontrolnym zbieraniem opinii zwrotnych. Kwestionariusze s� przedstawiane 
w formie anonimowej i wielokrotnie powtarzanej procedury konsultacyjnej w trakcie badania 
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4. SPÓJNO�� PROJEKTU FORESIGHT ARP Z CELAMI POLSKICH 
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Zgodnie z za�o�eniami projekt Foresight ARP wniesie trwa�y wk�ad do ukierunkowania 
w sposób zrównowa�ony wzrostu i poprawy konkurencyjno�ci polskich regionów. 
W szczególno�ci przyczyni si� on do stworzenia warunków sprzyjaj�cych rozwojowi 
dzia�alno�ci gospodarczej oraz inwestycji. Szczególny nacisk k�adziony jest zatem na 
dzia�ania przyczyniaj�ce si� do tworzenia i absorpcji wiedzy poprzez rozwój innowacji, 
a tak�e przez stymulowanie dzia�alno�ci innowacyjnej w sektorach strategicznych rozwoju 
regionu oraz w tych, które charakteryzuj� si� najwi�kszym potencja�em i mo�liwo�ciami 
rozwoju.
Diagnoza obecnego poziomu innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci jest budowana o za�o�enia  
i priorytety nast�puj�cych dokumentów strategicznych: 

�� Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójno�ci),
�� Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, 
�� Regionalne Strategie Innowacji, 
�� Regionalne Programy Operacyjne, 
�� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

Dokumenty te, maj� na celu odpowiednie ukierunkowanie dzia�a� realizowanych w ramach 
polityk Unii Europejskiej. Dzia�ania te maj� na celu promowanie zrównowa�onego
i harmonijnego rozwoju ca�ego terytorium Polski poprzez zmniejszanie dysproporcji  
w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójno�ci gospodarczej, 
spo�ecznej i terytorialnej. Kluczowym dokumentem wspieraj�cym wzrost gospodarczy  
i zatrudnienie w Polsce jest Narodowa Strategia Spójno�ci na lata 2007-2013 (NSS). Powsta�a
ona na podstawie wytycznych UE okre�laj�cych g�ówne cele polityki spójno�ci oraz 
uwzgl�dniaj�c uwarunkowania spo�eczno - gospodarcze Polski. Celem strategicznym ww. 
dokumentów jest stworzenie w perspektywie najbli�szych lat warunków na rzecz wzrostu 
konkurencyjno�ci nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsi�biorczo�ci, 
zapewniaj�cej trwa�y wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójno�ci spo�eczno-gospodarczej.
Realizowany projekt jest w pe�ni spójny z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz Narodow� Strategi� Spójno�ci i innymi dokumentami strategicznymi 
szczebla narodowego. Projekt jest tak�e w pe�ni zgodny z I priorytetem POIG: Badania 
i Rozwój Nowoczesnych Technologii. 
Narodow� Strategi� Spójno�ci nale�y traktowa�, jako jedno z narz�dzi realizacji Narodowego 
Planu Rozwoju, a Regionalne Programy Operacyjne, jako narz�dzia realizacji Regionalnych 
Strategii Innowacji. Oznacza to, �e wszystkie programy strategiczne wzajemnie si�
uzupe�niaj� i s� komplementarne oraz przyczyniaj� si� ma do osi�gni�cia celów w nich 
okre�lonych. W zakresie projektu Foresight ich kluczowym, horyzontalnym celem jest: 
Podniesienie konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci polskiej gospodarki oraz przedsi�biorstw.
Polska, jak ka�dy z pozosta�ych krajów cz�onkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialna 
jest za budow� spo�ecze�stwa informacyjnego oraz tworzenie ram dla funkcjonowania 
gospodarek i regionów opartych na wiedzy. Dlatego niezb�dna jest analiza celów 
i wytycznych zawartych w Regionalnych Strategiach Innowacji i Regionalnych Programach 
Operacyjnych w ramach realizacji projektu Foresight ARP.  
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5. DOTYCHCZASOWE WYNIKI PROJEKTU  
Dotychczasowa realizacja projektu Foresight obejmowa�a szereg prac, analiz oraz 
szczegó�owych dzia�a�, które pozwoli�y, mi�dzy innymi na dokonanie szczegó�owej oceny 
potencja�u i potrzeb regionów w obszarze innowacji, zdefiniowanie podstawowych barier 
ograniczaj�cych rozwój województw oraz zaproponowanie dzia�a� maj�cych na celu ich 
eliminacj� w przysz�o�ci.
Podczas diagnozy stanu obecnego rozwoju technologii oraz uwarunkowa� ekonomiczno-
spo�ecznych w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce 
zidentyfikowano mi�dzy innymi g�ówne potrzeby w obszarach badawczych projektu. Nale��
do nich m.in.: 

�� podniesienie standardu �ycia ludno�ci poprzez zwi�kszenie dochodów, dost�p do 
ró�nego rodzaju us�ug (socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych) oraz zwi�kszenie
mobilno�ci ludno�ci,

�� rozwój infrastruktury badawczo – naukowej (wdra�anie nowych technologii, zakup 
nowej aparatury), 

�� zwi�kszenie wspó�pracy sfery B + R z przemys�em (komercjalizacja wyników prac 
badawczych na potrzeby przemys�u, dostosowanie tematyki prac badawczych do 
bie��cych i rzeczywistych potrzeb krajowego przemys�u),

�� radykalne zwi�kszenie wydatków na edukacj� oraz dzia�alno�� naukowo-badawczo-
rozwojow�,

�� zwi�kszenie finansowania prac badawczo-rozwojowych przez prywatny kapita�
w stosunku do finansowania publicznego, 

�� wzrost innowacyjno�ci oraz �wiadomo�ci proinnowacyjnej w�ród przedsi�biorców,
�� likwidacja barier hamuj�cych rozwój gospodarki i przedsi�biorczo�ci w zakresie 

infrastruktury, edukacji, reformy rynku pracy, zmniejszenie kosztów pracy, obni�enia
stawek podatków bezpo�rednich oraz ograniczenia zakresu i uci��liwo�ci regulacji 
prawnych,

�� wp�ywanie na zmniejszenie emigracji zarobkowej najbardziej wykwalifikowanych 
specjalistów (brain drain) poprzez zwi�kszenie atrakcyjno�ci zarobkowej 
wykonywanych przez nich zawodów, 

�� regulacje prawne zach�caj�ce inwestorów zagranicznych do tworzenia w Polsce 
o�rodków rozwojowych. 

Ponadto podczas realizacji projektu przeprowadzono wyjazdy studialne do wybranych 
polskich producentów i integratorów dzia�aj�cych w zakresie automatyki, robotyki i techniki 
pomiarowej. W ramach tych spotka� przeprowadzono bezpo�rednie wywiady, których 
g�ównym celem by�o zdefiniowanie podstawowych barier ograniczaj�cych rozwój 
i innowacyjno�� tych przedsi�biorstw. Do najcz�stszych czynników utrudniaj�cych
dzia�alno�� wskazywano: 

�� brak �rodków w�asnych i zewn�trznych na finansowanie dzia�alno�ci innowacyjnej,  
w szczególno�ci na finansowanie obarczonych podwy�szonym ryzykiem 
przedsi�wzi�� innowacyjnych, 

�� utrudniony dost�p do �rodków zewn�trznych w wyniku uci��liwej biurokracji, 
�� zbyt wysokie koszty wdra�ania innowacji, 
�� brak potrzeby podejmowania dzia�alno�ci innowacyjnej, 
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�� brak odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, 
�� problemy ze znalezieniem odpowiednich partnerów (zw�aszcza w krajach wysoko 

rozwini�tych), 
�� niepewny popyt na produkowane produkty. 

6. ANALIZA WYJ�CIOWA POTENCJA�U NAUKOWO-GOSPODARCZEGO 
Charakteryzuj�c uwarunkowania spo�eczne i gospodarcze zwi�zane z automatyk�, robotyk�
i technik� pomiarow� nale�y stwierdzi�, �e podstawowym czynnikiem, od którego zale�y
dynamika rozwoju gospodarczego jest zdolno�� innowacyjna przedsi�biorstw. Obecnie 
g�ównymi �ród�ami przewagi konkurencyjnej przedsi�biorstw, dzia�aj�cych w Polsce, s�
niskie koszty pozyskania wysoko wykwalifikowanej si�y roboczej oraz du�a ch�onno�� rynku 
wewn�trznego. Trendy rozwojowe oraz post�puj�ca globalizacja powoduj� jednak, �e trwa�y
rozwój mo�e zagwarantowa� jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej przez 
przedsi�biorstwa opieraj�ce swoj� dzia�alno�� na innowacjach. Dlatego te� wyzwaniem jest 
znacz�ce podniesienie innowacyjno�ci przedsi�biorstw za pomoc� wzmocnienia znaczenia 
innowacji w dzia�alno�ci przedsi�biorstw oraz stymulowanie wzrostu nak�adów 
inwestycyjnych.
Nak�ady finansowe na dzia�alno�� B + R w gospodarce narodowej, zarówno ze �rodków
bud�etowych, jak i pozabud�etowych wynios�y w 2006 r. 5892,8 mln z� i by�y wy�sze ni�
w 2005 roku o 5,7 %. Relacja nak�adów na dzia�alno�� B + R do PKB ukszta�towa�a si� na 
poziomie 0,56 % (w UE-25 - 1,85 %) i nadal nale�a�a do najni�szych w Unii Europejskiej. 
Zak�ada si�, �e w 2008 r. osi�gnie ona w Polsce poziom 1,65 % [7]. Wi�kszo�� �rodków na 
B+R w Polsce pochodzi z bud�etu pa�stwa (57,5% ogó�u nak�adów w 2006 r.), natomiast 
udzia� podmiotów gospodarczych - to 25,1 %, za� �rodków z zagranicy – 7 %. W 2005 r. 37,4 
% ogólnej kwoty wydatków bie��cych na B+R przeznaczono na badania podstawowe, 
finansowane g�ównie ze �rodków bud�etowych. Na prace rozwojowe wydatkowano 38,4%, 
a na badania stosowane 24,2 % [8]. 
Analizuj�c dane statystyczne GUS mo�na stwierdzi�, i� nak�ady na B + R w Polsce 
charakteryzuje strefowo��. Najmniejsze s� w województwach wschodniej Polski, czyli na 
terenach, gdzie wiod�cym sektorem gospodarki jest rolnictwo i przemys� rolno – spo�ywczy.
Ponadto niskie nak�ady na dzia�alno�� badawczo – rozwojow�, charakteryzuje województwa,  
w których dzia�a�y Pa�stwowe Gospodarstwa Rolnicze (woj. Zachodniopomorskie, 
Lubuskie). Zaskakiwa� mog� niskie nak�ady w województwach Dolno�l�skim i 	l�skim, 
które zdaniem Instytutu Bada� nad Gospodarka Rynkow� s� najbardziej atrakcyjne 
inwestycyjnie w kraju. Zdecydowanym liderem zarówno pod wzgl�dem nak�adów
i zatrudnienia w dzia�alno�ci B + R jest województwo Mazowieckie. 
Nieprzypadkowo siedziby wszystkich uczestników projektu znajduj� si� na terenie 
województwa Mazowieckiego – w Warszawie. Mazowsze jest liderem polskich przemian 
gospodarczych. Województwo rozwija si� najszybciej w Polsce i przyci�ga najwi�cej 
inwestycji zagranicznych. Jest to najwi�kszy w Polsce region pod wzgl�dem liczby ludno�ci, 
z m�od� i dobrze wykszta�con� kadr�, o najmniejszym w kraju bezrobociu i najwi�kszej
liczbie zatrudnionych. 
Województwo posiada wyspecjalizowane zaplecze naukowo – techniczne oraz liczne centra 
naukowe i parki technologiczne, które przyczyniaj� si� do wysokiego poziomu kszta�cenia
kadr. Najwy�sza w kraju poda� absolwentów szkó� wy�szych, wysokie nak�ady na 
dzia�alno�� naukowo-badawcz� i rozwój, du�a aktywno�� i przedsi�biorczo��, liczne 
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placówki doradcze o charakterze proinnowacyjnym, du�a sie� potencjalnych kooperatorów 
i poddostawców daj� gwarancj� dynamicznego rozwoju sektora IT oraz przemys�u
elektromaszynowego.  
Mazowsze to krajowy lider w zakresie potencja�u automatyki, robotyki i techniki pomiarowej. 
Na terenie województwa dzia�a najwi�cej w kraju przedsi�biorstw i zak�adów przemys�owych
produkuj�cych oraz wykorzystuj�cych w produkcji automatyk�, robotyk� lub technik�
pomiarow�. Sfera gospodarcza �ci�le wspó�pracuj� z nieporównywalnym w kraju potencja�em 
jednostek badawczo – rozwojowych, uczelni wy�szych oraz jednostek doradczych 
o charakterze proinnowacyjnym. Nale�y podkre�li�, �e zarówno sfera gospodarcza jak 
i naukowa jest krajowym liderem w pozyskiwaniu �rodków unijnych w ramach programów 
SPO WKP oraz POIG. 	wiadczy to o wysokiej �wiadomo�ci proinnowacyjnej, 
przedsi�biorczo�ci oraz potrzebie rozwoju i podejmowaniu ryzyka.  

7. PODSUMOWANIE 
Celem polskich producentów i integratorów automatyki, robotyki i techniki pomiarowej jest 
zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjno�ci, a w rezultacie tworzenie wysokiej jako�ci
miejsc pracy. Nowe konstrukcje i technologie umo�liwi� realizacj� obu z nich oraz pozwol�
na przyspieszon� ekspansj� automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w takie sektory, jak 
np. produkcja �ywno�ci i napojów, logistyka, recykling. Producenci i integratorzy systemów 
mog� oczekiwa�, �e w przewidywalnej przysz�o�ci rynek automatyki i robotyki przemys�owej 
b�dzie zwi�ksza� si� w miar�, jak utrzymanie produkcji b�dzie zale�e� od wzrostu 
op�acalno�ci.
Z drugiej strony warunkiem niezb�dnym do utworzenia w Polsce gospodarki opartej na 
wiedzy jest zdecydowany wzrost nak�adów na nauk�, szczególnie w sektorze prywatnych 
podmiotów gospodarczych. Przyczyni si� to do rozwoju potencja�u badawczo - rozwojowego 
w Polsce jako jednego z g�ównych filarów wzrostu gospodarczego. Ponadto warunkiem 
wzrostu innowacyjno�ci polskiej gospodarki jest �atwiejszy dost�p do zewn�trznych �róde�
finansowania tj. funduszy strukturalnych i preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. 
Przyczyni si� to do wdra�ania nowych technologii, co umo�liwi wzrost innowacyjno�ci 
i konkurencyjno�ci gospodarki oraz rozwój spo�ecze�stwa informacyjnego. 
Przewiduje si�, �e realizacja projektu Foresight Automatyki, Robotyki i Techniki Pomiarowej 
pozytywnie wp�ynie na dzia�anie przedsi�biorstw, poprzez wskazanie tych technologii, 
których rozwój w nast�pnych 20 latach b�dzie najbardziej op�acalny. Op�acalno�� nale�y
jednak rozpatrywa� nie tylko ze wzgl�du na zyski ekonomiczne, lecz tak�e ze wzgl�du na 
zachowanie równowagi w �rodowisku oraz szybkiego rozwoju spo�ecznego. 

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

www. 
foresightarp.pl
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