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Platforma F. Czynniki technologiczne 
 
W tabeli 1 (36). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje 

otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki technologiczne. Odpowiedzi wymagają od 
ciebie doświadczenia, a niektóre dokładnych danych na temat sektora, w którym 
działasz.  

Odpowiedz na wszystkie pytania może zająć trochę czasu, ale nie rezygnuj! Nawet 
odpowiedź udzielona „na wyczucie” jest lepsza niż jej brak. Tylko wówczas otrzymasz 
odpowiedź, czym charakteryzuje się otoczenie dalsze, w którym działa twoja firma. 

 
Tabela 1 (36). Czynniki technologiczne 

Nr Czynnik technologiczny Odpowiedzi 

pozostała bez zmian  

niewiele się zmieniła  

wprowadzono znaczące zmiany  

bardzo się zmieniła  

W jakim stopniu w ostatnich 5 latach zachowana została 
technologia, którą wykorzystujesz w swojej firmie? Chodzi 
zarówno o techniczne uwarunkowania wytwarzania produktów 
lub świadczenia usług, jak i technikę wykonywania czynności 
przez ludzi. 
 

uległa całkowitej zmianie  

1. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 2.3. i Rozdział 6.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie negatywny  

negatywny  

nie ma wpływu  

pozytywny  

W jakim stopniu główny sposób wytwarzania produktów lub 
świadczenia usług, stosowany w twojej firmie, jest podobny 
dla wszystkich lub większości firm w sektorze? 
 

zdecydowanie pozytywny  

2. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.6 Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

0%  

1–5%  

6–20%  

21–50%  

Jaki jest udział stanowi coroczny koszt wynikający z 
możliwości wykorzystania stosowanej technologii lub 
sposobów wytwarzania produktów i świadczenia usług w 
całości kosztów prowadzenia działalności w twoim sektorze? 
 

powyżej 50%  

3. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 2.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie tradycyjne  

tradycyjne  

tradycyjne z innowacjami  

innowacyjne  

Jak oceniasz nowoczesność technologii lub sposobów 
wytwarzania lub świadczenia usług w twoim sektorze? 
 

zdecydowanie innowacyjne  

4. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 7.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie nieprzewidywalne  

nieprzewidywalne  

trudno powiedzieć  

przewidywalne  

5. 
 

W jakim stopniu przewidywalne są zmiany technologii lub 
sposobów wytwarzania lub świadczenia usług w twoim 
sektorze w przyszłości? 
 

zdecydowanie przewidywalne  
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Wyjaśnienie: Rozdział 7.3. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

zdecydowanie utrudniony  

utrudniony  

trudno powiedzieć  

ułatwiony  

W jakim stopniu dostęp do technologii lub sposobów 
wytwarzania lub świadczenia usług w twoim sektorze 
ograniczany jest przez firmy lub instytucje spoza sektora? 
 

zdecydowanie ułatwiony  

6. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 7.4. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

brak możliwości rozwoju  

niewielkie możliwości rozwoju  

średnie możliwości rozwoju  

duże możliwości rozwoju  

Jak oceniasz perspektywy rozwoju stosowanej technologii lub 
sposobów wytwarzania lub świadczenia usług w twoim 
sektorze w przyszłości z punktu widzenia ograniczeń 
technicznych (fizycznych, chemicznych, przyrodniczych, 
ekologicznych itp.)? 
 

wielkie możliwości rozwoju  

7. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.1. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

za około 2 lata  

za 5 lat  

za 10 do 20 lat  

za 20 do 50 lat  

W jakim czasie, według twoich przewidywań, technologia lub 
sposobów wytwarzania lub świadczenia usług w twoim 
sektorze w przyszłości zmieni się radykalnie (będzie to 
powodowało konieczność zmiany urządzeń i maszyn lub 
nabycie przez pracowników zupełnie nowych umiejętności)?   

nigdy  

8. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nie wpływa  

słabo  

umiarkowanie  

silnie  

W jakim stopniu zmiana technologii lub sposobów 
wytwarzania lub świadczenia usług przez twoich dostawców 
wpływa na konieczność zmiany technologii lub sposobów 
wytwarzania lub świadczenia usług w twojej firmie? 
 

zdecydowanie  

9. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

nie wpływa  

słabo  

umiarkowanie  

silnie  

W jakim stopniu zmiana technologii lub sposobów 
wytwarzania lub świadczenia usług w twojej firmie wpływa na 
konieczność zmiany technologii lub sposobów wytwarzania lub 
świadczenia usług w przez twoich odbiorców? 
 

zdecydowanie  

10. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.6. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 


