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Tematyka 

Jaka jest przyszłość naszej polskiej wsi? 

 

Jaką chciałbym widzieć wieś w przyszłości? 
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Prognoza dostarcza wiedzy na temat przyszłych zmian interesujących nas zjawisk i 

procesów. W trakcie prognozowania formułujemy sądy o przyszłych stanach zdarzeń i 

zjawisk.  

 

Wizja jest obrazem fragmentu rzeczywistości utworzony przez twórczą wyobraźnię autora 

wizji. Na przykład jest to wyobrażenie stanu zagospodarowania polskiej przestrzeni 

wiejskiej w 2050 roku.  

 

Scenariusz jest metodą planowania zdarzeń w przyszłości, co do których możemy 

zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań  

Prognoza, wizja, scenariusz 
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Metody prognozy 

Metody prognozowania na podstawie szeregów czasowych, bada się 

zmienność zjawisk w czasie tworząc ich uporządkowany zbiór wartości w 

różnych momentach przyszłości. Badamy to co się zdarzy, bez poszukiwania 

przyczyn i odpowiedzi na pytanie dlaczego się zdarzy?. Efektem badań może 

być wskazanie głównych trendów (wzrost, stagnacja, spadek) oraz 

okresowych wahań w obrębie analizowanego zjawiska. 

 

Metody prognozowania przyczynowo-skutkowego prognozowane zmiany 

formułowane na podstawie zdiagnozowanych zdarzeń w przeszłości. 

 

Metody prognozowania przez analogię, wiedza o zjawiskach może być 

wykorzystana w przypadku podobnych zdarzeń (naturalnych, historycznych, 

przestrzennych). 

 

Metody prognozowania eksperckiego przewidywanie przyszłości przez 

ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach (wiedza i doświadczenie). 
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Scenariusze eksploracyjne - formułowaniu logicznego ciągu zdarzeń prowadzącego do 

możliwej przyszłości z uwzględnieniem kluczowych tendencji w otoczeniu. 

Kategorie scenariuszy 

Zdarzenie A 

Zdarzenie B 

Zdarzenie n 

Ternd 1 

Ternd 2 

OBRAZ PRZYSZŁOŚCI 

Scenariusze antycypacyjne - zakładamy obraz przyszłości (wizję) i zdarzenia, które 

wpłyną na rzeczywistość w taki sposób, aby osiągnąć założony obraz. 

TWÓRCA 

TWÓRCA 

Zdarzenie A 

Zdarzenie B 

Zdarzenie n 

Ternd 1 

Ternd 2 

OBRAZ PRZYSZŁOŚCI 



Prof. dr hab. Jerzy Bański 

8 

Wieś przyszłości a przyszłość wsi IRWiR PAN 01.12.2014 

Wizja 
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Megatrendy Raportu Polska 2050  

Megatrendy zewnętrzne będą miały decydujący wpływ na przyszły rozwój Polski.   

 

•powstawanie korporacji międzynarodowych o silnych wpływach ekonomicznych i 

politycznych powodujące oligopolizację gospodarki świata,  

•rewolucje polityczno-kulturowe (zbrojne i pokojowe) w krajach słabo rozwiniętych,  

•rozwój spekulacyjnych rynków finansowych,  

•rozchwianie gospodarki i kryzysy,  

•antropogenny nacisk na globalne środowisko naturalne,  

•deficyt surowców naturalnych,  

•polaryzacja dochodów społeczeństw i rosnące bezrobocie,  

•nierównomierny przestrzennie rozwój ludnościowy świata,  

•komercjalizacja wiedzy i upowszechnianie pseudowiedzy,  

•zagrożenia związane z rewolucją biotechniczną.  

Nasza przyszłość zależy od Unii Europejskiej – 3 scenariusze 

1) intensywna integracja,  

2) rozpad,  

3) „klajstrowanie” zagrożeń. 
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Globalizacja 

Kształtowanie się nowych potęg ekonomicznych 

Lokalizm 

Polaryzacja demograficzna 

Przekształcenia środowiska 

Dywersyfikacja źródeł energii 

Społeczeństwo wiedzy 

Społeczeństwo informacyjne 

Megatrendy 
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Unifikacja, Standaryzacja, Redukcja, Dostępność, Kopiowanie, Dezintegracja, Wspólny rynek 

McDonald`s network 

Nasze myślenie, postawy i wybory oraz 

sposób zachowania i styl życia mają 

coraz bardziej wymiar globalny 

Globalizm 
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Think globally and act lacally  

Globalizacja w ludzkiej twarzy czy hybryda ideologii globalizmu? 

Glokalizm 
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Polaryzacja demograficzna 

Cała Europa starzeje się w zastraszającym tempie; w 1990 r. 13,9% ludności miało więcej niż 65 lat, zaś w 2020 r. wartość ta 

ma wzrosnąć do około 24%. 

 

Młode rodziny faworyzują model 2+1, stawiając często na pierwszym miejscu karierę zawodową i odkładają decyzję o dziecku na 

lata późniejsze. 

 

Europa jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla ludności z krajów afrykańskich i azjatyckich, dlatego można 

oczekiwać fali migracji społeczeństw, które charakteryzuje wysoki poziom przyrostu naturalnego. Exodus migracyjny może być 

skutkiem zmian klimatycznych.  
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Prognozy demograficzne 

Prognoza liczby ludności wg GUS (tys. osób) 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat spadł dramatycznie 

wskaźnik dzietności kobiet, głównie tych mieszkających 

na wsi (w 1980 r. wynosił 2,6). Przesunęła się najwyższa 

płodność kobiet do grupy wiekowej 25-29 lat.  

Zmiany struktury wieku wg GUS 
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Społeczeństwo wiedzy 

Polska na tle krajów o najwyższym udziale B+R  

w Produkcie Krajowym Brutto, % (2008, GUS)  

Polska na tle krajów o najwyższych nakładach  

B+R na mieszkańca, USD (2008, GUS)  
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Społeczeństwo wiedzy 
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Zmiany klimatu 

Wzrost temperatury w naszych szerokościach geogr. przesunie na 

północ zasięgi upraw niektórych roślin. W Polsce wydłuży się okres 

wegetacji co umożliwi wprowadzenie nowych upraw oraz uzyskanie 

lepszych efektów produkcyjnych.  

Zmianom klimatu towarzyszy wzrost 

natężenia zjawisk ekstremalnych, które 

w istotny sposób zwiększają ryzyko 

produkcyjne w rolnictwie. 

 

Wzrost zmienności klimatu w Polsce 

może niwelować korzyści wynikające z 

wydłużenia okresu wegetacji 
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Trendy na obszarach wiejskich 

Zjawisko Lokalizacja 

Wzrost dywersyfikacji przestrzennej liczby mieszkańców wsi 
Strefy podmiejskie aglomeracji i ośrodków subregionalnych , tradycyjne 

tereny rolnicze i peryferyjne. 

Spadek dzietności kobiet Wszystkie typy obszarów wiejskich. 

Odpływ migracyjny  Obszary peryferyjne i rolnicze. 

Starzenie się społeczeństwa Tradycyjne i peryferyjne obszary wiejskie. 

Wzrost aktywności społecznej i świadomości samorządowej Wszystkie typy obszarów wiejskich. 

Wykluczenie społeczne Obszary peryferyjne, w tym szczególnie tereny popegierowskie. 

Pielęgnacja lokalnej tradycji i kultury Różne typy obszarów wiejskich. 

Poprawa poziomu wykształcenia Wszystkie typy obszarów wiejskich, w tym szczególnie strefy podmiejskie. 

Zjawisko Lokalizacja 

Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa Wszystkie typy obszarów wiejskich 

Wzrost pozarolniczej aktywności gospodarczej 
Wszystkie obszary wiejskie ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

metropolitalnych i sąsiedztwa ośrodków subregionalnych. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Obszary metropolitalne i tereny wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Rozwój ICT Wszystkie typy obszarów wiejskich 

Spadek liczby gospodarstw rolnych Tereny rolnicze 

Wzrost przeciętnej wielkości gospodarstw rolnych Tereny rolnicze 

Zmiany użytkowania ziemi Wszystkie typy obszarów wiejskich 

Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych Tereny rolnicze 

Zjawisko Lokalizacja 

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Wszystkie typy obszarów wiejskich 

Wzrost powierzchni terenów chronionych Wszystkie typy obszarów wiejskich 

Globalne i regionalne zmiany klimatyczne Wszystkie typy obszarów wiejskich 

Społeczne i demograficzne 

Ekonomiczne 

Przyrodnicze 
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Prognoza dotycząca wsi 

Sfera zdarzeń Zdarzenia 

Demografia Wzrost liczby mieszkańców wsi 

Powrót na wieś ludności w wieku poprodukcyjnym 

Rozwój ludnościowy stref podmiejskich i obszarów atrakcyjnych 

Starzenie się wsi 

Wzrost dzietności kobiet 

Napływ imigrantów z krajów pozaeuropejskich 

Ekonomiczna Słabnąca rola gospodarcza rolnictwa 

Dywersyfikacja struktury zatrudnienia i spadek zatrudnienia w rolnictwie 

Wzrost znaczenia telepracy oraz informatyzacja i telekomunikacja wsi 

Rozwój małych firm, jako głównych źródeł dochodów 

Dostęp do nowoczesnych usług finansowych 

Zmniejszenie wsparcia publicznego dla rolnictwa 

Wzrost znaczenia rolnictwa w produkcji energii 

Konflikty pomiędzy rolnictwem ekologicznym i przemysłowym 

Ubytek użytków rolnych na glebach słabej jakości 

Wzrost znaczenia małych miast, jako lokalnych ośrodków rozwoju 

Schyłek paradygmatu industrialnego rozwoju rolnictwa na rzecz rolnictwa jakościowego  

Powszechny dostęp do sieci szerokopasmowej  

Odejście od polityki rolnej na rzecz polityki wobec obszarów wiejskich 

Społeczna Wzrost zróżnicowania narodowego i etnicznego 

Odejście od postrzegania wsi, jako miejsca produkcji żywności 

„Mieszczanienie” kulturowe mieszkańców wsi i zbliżenie się do miejskiego stylu życia 

Poprawa poziomu życia  

Wzrost atrakcyjności wsi, jako miejsca zamieszkania 

Narastanie patologii społecznych 

Środowisko 

naturalne 

Wzrost popytu na wodę 

Spadek powierzchni użytków rolnych 

Poprawa jakości środowiska 

Polityczna Wzrost siły politycznej mieszkańców wsi 

Wzrost kompetencji władz lokalnych 

Wzrost znaczenia samorządności i „małych ojczyzn” 

Zdarzenia na obszarach wiejskich w perspektywie długookresowej (Wilkin 2005). 
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Hipoteza rozmieszczenia przemysłu 

1 – okręgi i ośrodki przemysłowe, 2 – zasięg 

deglomeracji bezpośredni, 3 – zasięg 

istniejących okręgów przemysłowych, 4 – 

projektowane ośrodki przemysłowe, 5 – 

zasięg projektowanych ośrodków 

przemysłowych, 6 – kierunki dekoncentracji 

ośrodków przemysłowych, 7 – ważniejsze 

kierunki rozwoju, 8 – główna oś rozwoju, 9 – 

obszary wymagające nowych ośrodków 

przemysłu 

  

Rolnictwo w trzech fazach rozwoju kraju według Studium Planu Krajowego 

A – faza odbudowy, B – faza uprzemysłowienia, C – faza urbanizacji 

Planowanie 
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1 – aglomeracje miejskie ukształtowane i 

kształtujące się, 2 – aglomeracje 

potencjalne pełniące rolę ośrodków 

wzrostu o znaczeniu krajowym, 3 – 

ośrodki wzrostu o znaczeniu krajowym, 4 

– powiązania ciągami infrastruktury 

ekonomiczno-technicznej (ilość linii – 

zróżnicowanie zdolności usługowej), 5 – 

obszary wypoczynkowo-turystyczne 

Rozwój kraju oparty będzie na ośrodkach 

miejskich stanowiących ogniska 

wszelkiego postępu 

Rozproszenie nie zapewni rozwoju 

Rozwój ośrodków miejskich powinien 

przebiegać wg różnego tempa tj. powolny 

rozwój aglomeracji już rozwiniętych i 

intensywny wzrost aglomeracji 

rozwijających się lub ośrodków o 

znaczeniu krajowym  

Planowanie 
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Schemat struktury 

przestrzennej kraju w 1970 r. 

(Dziewoński, Malisz), trójkąt 

odpowiada obszarom silniej 

uprzemysłowionym  

Koncepcja polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju (2001, s. 

534). Schemat modelu 

równoważenia rozwoju  

Planowanie 
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Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012_2020 
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Scenariusze 

Cztery typy scenariuszy : 

1) scenariusz optymistyczny; 

2) scenariusz pesymistyczny; 

3) scenariusz najbardziej prawdopodobny; 

4) scenariusz niespodziankowy 

Etapy postępowania: 

 

1. Identyfikacja istotnych czynników otoczenia wsi w zakresie 6 głównych sfer: ekonomicznej, społeczno-

demograficznej, prawnej, technicznej, politycznej i środowiskowej. W każdej sferze wyróżniamy czynniki mające 

największy wpływ na rozwój obszarów wiejskich w okresie, dla którego tworzymy scenariusz.  
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2. Ocena tendencji. Szacujemy siłę wpływ czynników na rozwój obszarów wiejskich (od -5 - bardzo negatywny wpływ do 

5 – bardzo korzystny wpływ) i prawdopodobieństwo wystąpienia określonego trendu (wzrost, stagnacja, spadek). 

Następnie w trakcie tworzenia scenariuszy wskazujemy dla każdego czynnika jeden z trzech potencjalnych trendów. 

 

3. Formułowanie scenariuszy:  

• scenariusz optymistyczny – uwzględniający najwyżej ocenione trendy każdego z czynników, czyli mających najbardziej 

pozytywny wpływ na firmę; 

• scenariusz pesymistyczny – uwzględniający najniżej ocenione trendy każdego czynnika, mające najbardziej 

niekorzystny wpływ na działalność firmy; 

• scenariusz najbardziej prawdopodobny – uwzględniający w każdym czynniku ten trend, który ma najwyższe 

prawdopodobieństwo wystąpienia; 

• scenariusz niespodziankowy - uwzględniający w każdym czynniku ten trend, który ma najmniejsze 

prawdopodobieństwo wystąpienia. 

 

4. Ostateczna ocena, czyli wskazanie rozpiętości pomiędzy scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym oraz 

odchylenia scenariuszy optymistycznego od najbardziej prawdopodobnego, odchylenia scenariusza pesymistycznego 

od najbardziej prawdopodobnego.  

Scenariusze stanów otoczenia 

Sfera Czynnik Trend 
Siła 

wpływu 
Prawdopodobieństwo 

ekonomiczna 

E1 

wzrost 

stabilizacja 

spadek 

3 

1 

-4 

0,1 

0,8 

0,1 

E2 

wzrost 

stabilizacja 

spadek 

-3 

2 

-1 

0,2 

0,3 

0,5 

E3 

wzrost 

stabilizacja 

spadek 

4 

-1 

-3 

0,1 

0,7 

0,2 

E4 

wzrost 

stabilizacja 

spadek 

-5 

-1 

3 

0,3 

0,2 

0,5 
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Scenariusz optymistyczny 

1. Sektor żywnościowy będzie odgrywał na wsi nadal wiodącą rolę, a w jego otoczeniu rozwijać się będą 

usługi, produkcja, energetyka; 

 

2. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych upowszechni e-usługi i telepracę, a poprawa 

dostępności transportowej tzw. obszarów peryferyjnych ułatwi rozwój usług medyczno-sanatoryjnych; 

 

3. Wieś w coraz większym stopniu będzie wykorzystywała alternatywne źródła energii; 

 

4. O kierunkach rozwoju lokalnego będą decydowali mieszkańcy a nie ugrupowania polityczne; 

 

5. Zmniejszy się rola UE w kształtowaniu procedur prawno-administracyjnych na poziomie regionalnym i 

lokalnym; 

 

6. Liczba ludności na terenach wiejskich będzie powoli zmniejszać się w związku ze wzrostem poziomu 

urbanizacji kraju, rozrostem terytorialnym miast; 

 

7. Na tereny wiejskie napłynie grupa aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców miast. Dzięki temu 

poprawie ulegnie struktura wiekowa wsi, ale będzie to miało charakter selektywny; 

 

8. Wzrost świadomości społecznej na temat skutków oddziaływania człowieka na przyrodę spowoduje 

bardziej racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi.  
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Scenariusz pesymistyczny 

1. Wzrost konkurencyjności gospodarek wschodzących ograniczy rodzimą produkcję oraz zwiększy w niej 

udział obcego kapitału transferującego zyski za granicę; 

 

2. Spadnie znaczenie sektora żywnościowego i wzrośnie udział produktów żywnościowych 

eksportowanych z zagranicy; 

 

3. Skomplikowanie procedur prawno-administracyjnych utrudni działalność małych i średnich 

przedsiębiorstw na wsi. Rosnąca rola Brukseli w kształtowaniu procedur prawnych zmniejszy możliwość 

samostanowienia i zwiększy biurokratyzację, „kwitnącą” obecnie we Wspólnocie; 

 

4. Upartyjnienie samorządności lokalnej pogłębi korupcję i stworzy lokalne koterie. Nadmierna zależność 

państwa od polityki UE w przypadku wzrostu wpływów najsilniejszych gospodarek, spowoduje 

ekonomiczne podporządkowanie oraz wzrost społecznej frustracji; 

 

5. Problemy na rynku pracy ograniczą odpływ migracyjny ze wsi, co utrwali dotychczasowa strukturę 

agrarną i utrzyma nadmiar rąk do pracy w rolnictwie; 

 

6. Zwiększy się udział ludności w wieku poprodukcyjnym na wsi, podnosząc wymagania wobec systemu 

opieki społecznej i zdrowotnej; 

 

7. Turystyka i rekreacja okażą się przecenianymi funkcjami rozwojowymi. Rozwój energetyki jądrowej oraz 

silne lobby producentów energii konwencjonalnej osłabi dynamikę rozwoju źródeł „czystej” energii. 
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Scenariusze stanów otoczenia 

Sfera 
Scenariusz 

optymistyczny 

Scenariusz 

pesymistyczny 

Scenariusz 

najbardziej 

prawdopodobny 

Ekonomiczna 3,7 -3,1 1,4 

Techniczna 3,6 -2,4 2,5 

Prawna 3,4 -2,6 1,1 

Polityczna 3,3 -2,6 1,0 

Społeczno-demograficzna 3,5 -3,4 -0,6 

Przyrodnicza 3,5 -2,7 1,3 

Syntetyczna ocena (średnia siła wpływu) sfer wg 6 ekspertów 
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Wieś przyszłości 

Wieś różnorodna 
 

Wykorzystanie różnorodności i specyficznych przewag konkurencyjnych. Wykorzystanie największych atutów obszarów 

wiejskich; np. podkreślanie odrębności kulturowej, podnoszenie roli i promocję produktów regionalnych i lokalnych, dbałość o 

specyficzne elementy architektury krajobrazu, wykorzystywanie potencjału społecznego i ekonomicznego oraz warunków 

przyrodniczych, w tym bogactw naturalnych. 

 

Polska przestrzeń 2050 powinna być mozaiką obszarów wiejskich charakteryzujących się większą niż obecnie 

różnorodnością. W każdym z regionów mogą się wykształcić odrębne obszary o cechach wynikających z położenia względem 

dużych ośrodków miejskich i ich dostępności, jakości środowiska przyrodniczego oraz specyficznych funkcji.  

 

Mozaikowość wsi będzie wynikała przede wszystkim z kształtowania się mniejszych subregionów (lokalnych ojczyzn), 

lepiej niż współcześnie wykorzystujących swoje szanse rozwojowe. Poza standardowymi przykładami wykorzystania 

warunków dla rozwoju rekreacji, usług sanatoryjnych lub turystycznych, rozwoju wyspecjalizowanej i przystosowanej do 

lokalnych warunków produkcji rolnej i przetwórstwa żywności, usług rzemieślniczych i budowlanych, wzrastać powinno 

znaczenie kapitału społecznego mieszkańców wsi.  
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Wieś atrakcyjna 
 

Powinna przyczyniać się do wzrostu zainteresowania osiedlaniem się na wsi wśród mieszkańców miast. Poprawa 

dostępności komunikacyjnej oraz możliwości pracy w domu (telepraca) rozszerzą wyraźnie zasięg terenów mieszkaniowych 

poza strefę podmiejską.  

 

O wyborze miejsca zamieszkania będą decydowały jego walory naturalne (sąsiedztwo lasu, rzeki lub zbiornika wodnego, 

atrakcyjny krajobraz, itp.), walory kulturowe (np. estetyka i architektura wsi, zwyczaje, interesujące obiekty historyczne) oraz 

walory techniczne (wyposażenie w wysokiej jakości infrastrukturę techniczną i społeczną, sklepy, podstawowe usługi, itp.).  

 

Dostępność komunikacyjna i powszechny dostęp do technologii informacyjnych oraz walory środowiska wiejskiego stanowią 

magnes przyciągający na wieś osoby dobrze wykształcone z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Będzie to m.in. 

wynikiem tworzenia na wsi parków technologicznych, które zmienią na niektórych obszarach strukturę społeczno-zawodową 

mieszkańców wsi. 

  

Wsie ekologiczne, w których społeczności lokalne będą żyły w zgodzie z naturą, ale wykorzystując przy tym nowoczesne 

rozwiązania technologiczne. Można też oczekiwać wzrostu zainteresowania rolnictwem hobbistycznym. Turystyczne wsie 

rolnicze, w których rolnicy prezentują tradycyjne prace gospodarskie (np. orka, zbiórka siana, kopanie ziemniaków, dojenie 

krów, itp.). Działalność z rolnictwa w takich wsiach nie dostarcza dochodów, są one czerpane wyłącznie z usług turystycznych. 

Inna grupa rolników może pełnić funkcje konserwatorów krajobrazu wiejskiego, których działania powinny być 

podporządkowane utrzymaniu tradycyjnych walorów krajobrazowych i ochronie środowiska przyrodniczego.  

 

Poza atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, wieś powinna stać się również atrakcyjna pod względem oferty pracy. Co 

prawda rolnictwo będzie nadal ważną funkcją gospodarczą, ale główne dochody gospodarstw domowych mogą pochodzić z 

działalności w innych sektorach gospodarki (usługi, budownictwo, energetyka) lub z działalności pośrednio związanej z 

produkcją rolną (przetwórstwo żywności, agroturystyka, ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego). 

Wieś przyszłości 
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Wieś aktywna 
 

Aktywność władz lokalnych i mieszkańców są nieodłącznymi elementami w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Rola liderów 

będzie wynikała nie tylko z kierowania wspólnymi przedsięwzięciami, ale także z promowania dobrych praktyk rozpoznanych w 

innych regionach. 

 

Szczególnie istotna rolę w rozwoju terenów wiejskich powinny odgrywać podmioty małe, które często podejmują ze sobą 

współpracę, tworząc swoistą sieć powiązań. Może to dotyczyć usług, produkcji, ale także samego rolnictwa. Gospodarstwa 

rolne powinny zapewnić sobie odpowiednie formy organizacyjne pozwalające konkurować na rynku produktów żywnościowych 

i gwarantujące zbyt produkcji. Bez zaangażowania w takie przedsięwzięcia dużej grupy rolników trudno będzie o osiągnięcie 

sukcesu. 

Wieś przyszłości 
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