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W pierwszej połowie 2011 roku Komitet Prognoz „Polska 2000 
Plus” przy Prezydium PAN zorganizował dwie konferencje oraz jedno 
posiedzenie Plenarne Komitetu: 

• „Polska 2050”, (styczeń 2011, Jabłonna); 
• „Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna”, (marzec 

2011, Warszawa); 
• „Bogaci i biedni – Problemy rozwoju społeczeństwa polskiego”; (maj 

2011, Mądralin k/Otwocka); 
• „Zebranie wyborcze Komitetu”, (czerwiec 2011). 

Konferencje te są kontynuacją rozpoczętych w 2010 r. prac nad pro-
jektem badawczym „Polska 2050”. Projekt ten ma przede wszystkim 
wskazać na konkretną i realistyczną wizję Polski i jej drogi osiągnięcia 
trwałego rozwoju w okresie następnych 40 lat  

Celem konferencji „Polska 2050”  była próba przedstawienia róż-
nych wariantów wykorzystania szans i atutów Polski w najbliższych dzie-
sięcioleciach dla wzmocnienia jej pozycji w Europie i jak najszybszej 
likwidacji obecnego opóźnienia cywilizacyjnego kraju.  
 
• Główne pytania dotyczyły obrazu polskiej gospodarki w 2050 r., 

uwarunkowanej rozwojem nowoczesnych technologii, źródłami 
energii i nowym ładem przestrzennym, a w szczególności: możliwo-
ści funkcjonowania w warunkach gospodarki postkapitalistycznej 
oraz szans na specjalizację sektorową i partycypację w światowej 
wymianie towarów i usług; skali i kierunków rozwoju nowoczesnych 
technologii w wielu sektorach; strukturze źródeł energii i jej wystar-
czalności; kierunek ewolucji sektora publicznego, ładu przestrzenne-
go, metropolizacji, integracji i regionalizacji oraz temu podobne. 
Dodatkowe przekroje: 
1. Edukacja: czy droga do równości szans i porozumienia społecznego 
2. Postęp technologiczny, autonomiczny, imitacyjno – importowy  
3. Integracja wewnętrzna, infrastruktura twarda, infrastruktura miękka 
4. Świeckość państwa  
5. Identyfikacja długookresowych czynników hamujących postęp cy-

wilizacyjny, niespójność instytucjonalna państwa, przepołowienie 
kulturowe społeczeństwa, brak zaufania: społeczeństwo-państwo 
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6. Dualność gospodarki, strukturalna, techniczna, rynkowa (szara 
strefa), przestrzenna 

7. Niespójność modelu ekonomicznego: ani dobry rynek, ani dobre 
państwo dobrobytu 
 

• Główne problemy: stan ładu instytucjonalno-prawnego i poziomu 
„ukorzenienia” demokracji; rozwój państwa narodowego, postaw 
wobec niego i jego instytucji; stosunek do inności (nacje, kultury, 
systemy) i problemy tolerancji; poziom ograniczenia suwerenności 
państwowej oraz inne.  
Dodatkowe przekroje: 
1. Jakie zmiany pojawią się w relacjach państwo narodowe a globali-

zacja świata; 
2. Czy gospodarka rynkowa wymusza uniwersalny model organiza-

cji społecznej i politycznej; 
3. Czy zderzenie różnych systemów kulturowych na płaszczyźnie 

globalnej złagodzi czy zaostrzy stosunek do innych; 
4. Na ile możliwa jest identyfikacja mechanizmów łagodzących 

współczesny układ sił w świecie. 
 

• Główna płaszczyzna poszukiwań dotyczyć będzie cech przyszłej struk-
tury polskiego społeczeństwa i wizji rodziny i człowieka przyszłości,  
a główne pytania związane będą: ze zmianami demograficznymi  
i składem demograficznym Polski; z nierównościami społecznymi, 
strukturami i sieciami społecznymi; z systemem wartości i wolności 
oraz więziami i kontaktami społecznymi, a także poziomem dezinte-
gracji społecznej; ze zmianami modelu edukacyjnego a w konsekwen-
cji z kreatywnością i innowacyjnością; oraz temu podobne. 
Dodatkowe przekroje: 
1. Skutki zmian modelu demograficznego 
2. Wydajność czy sprawiedliwość 
3. Miasto – wieś 
4. Systemy powiązań społecznych 
5. Miedzy wolnością a autorytaryzmem 

 
• Główny kierunek poszukiwań wizji problemów ekologicznych około 

2050 r. będzie związany z zapewnieniem funkcjonowania systemów 
ekologicznych na Ziemi, które podtrzymywać będą życie i zapewniać 
warunki przyrodnicze do funkcjonowania społeczeństwa i gospodar-
ki. Pytania tej części konferencji dotyczyć będą: miejsca Polski w za-
pewnieniu prawidłowego funkcjonowania klimatu globalnego; skali 
bioróżnorodności i zjawisk nadzwyczajnych w przyrodzie; mechani-
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zmów ograniczenia ekonomicznych i społecznych szkód w przyro-
dzie; racjonalizacji ekologicznej gospodarki; skutków eksploatacji 
kosmosu dla człowieka i ekologii; oraz temu podobne. 
Dodatkowe przekroje: 
1. Postęp ekonomiczny a degradacja środowiska 
2. Nowy model rolnictwa: możliwości czy utopia 
3. Zmiany klimatu rzeczywistość czy polityka biznesu 
4. Racjonalizacja ekologicznej gospodarki problem kraju czy więk-

szej wspólnoty 
Materiały nadesłane na konferencję zostały wydane w publikacji 

Komitetu „Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy”. 
 

Głównym celem Konferencji „Idea otwarcia zasobów wiedzy a 
własność intelektualna”  było przeprowadzenie wszechstronnej debaty 
nad problemami związanymi z realizacją idei otwarcia i udostępnienia w 
Internecie zasobów wiedzy edukacyjnej i naukowej, w wymiarze global-
nym i krajowym. Zaproszeni referenci wielostronnie przedstawili oma-
wiany temat, co wraz z głosami otwartej dyskusji pozwoli sformułować 
opinię środowiska Komitetu Prognoz. 

Referaty jak i glosy w dyskusji zostały przedstawione w niniejszym 
numerze Biuletynu. 

 
Konferencja „Bogaci i biedni – Problemy rozwoju społeczeństwa 

polskiego” podporządkowana była, po pierwsze perspektywie progno-
stycznej, a po drugie perspektywie szerokiej, prowadzącej do ujęcia holi-
stycznego. Chodziło głównie o scenariusze przyszłości społeczeństwa pol-
skiego na tle Europy i Świata oraz o mechanizmy tworzące obszary biedy  
i bogactwa. Miała na celu uzyskanie szerokiego obrazu diagnostycznego 
 obecnej sytuacji społecznej w Polsce z perspektywy różnych nauk spo-
łecznych i na tle porównawczym, połączonego z analizą wpływu  tej sytua-
cji na kształtowanie się warunków rozwoju kraju. Diagnoza ta pozwoli na 
określenie potrzebnych dla przyszłości działań w dziedzinie szeroko rozu-
mianej polityki społecznej, przy uwzględnieniu realnych ograniczeń. 

Problemy które były omawiane na konferencji to: 
1.  Charakterystyka obecnej struktury społecznej. Grupy uprzywilejowane 

i upośledzone. Determinanty zróżnicowań  
2.  Ruchliwość społeczna. Drogi awansu i degradacji.   
3.  Stan zamożności społeczeństwa – stare i nowe miary    
4.  Zróżnicowanie dochodowe a satysfakcja życiowa  
5.  Zróżnicowanie dochodowe a świadomość polityczna  
6.  Zróżnicowanie dochodowe a stabilność społeczeństwa 
7.  Zróżnicowanie społeczne w Polsce na tle Europy i świata 
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8.  Państwa o małym zróżnicowaniu; uwarunkowania i skutki 
9.  Granice solidarności w polityce społecznej; imperatywy, opory  
10. Kierunki polskiej polityki społecznej   
 
Materiały z tej konferencji zostaną opublikowane. 
 

W czerwcu br. odbyło się zebranie wyborcze Komitetu na kadencję 
2011-2014, na którym wybrano władze Komitetu: 
Przewodniczący   Prof. dr hab. Michał Kleiber 
Zastępcy Przewodniczącego   Prof. dr hab. Jerzy Kleer  
     Dr hab. Prof. Zbigniew Strzelecki 
Członkowie Prezydium  Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska 

Dr hab. Prof. Elżbieta Mączyńska 
Prof. dr hab. Józef Niżnik 
Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski 
Prof. dr hab. Janusz Witkowski 

Sekretarz Naukowy    Prof. dr hab. Bogdan Galwas 
Redaktor Naczelny  
wydawnictw    Prof. dr hab. Andrzej P. Wierzbicki 

 
 

 
 


