
Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 i czemu służy 
 

Żyjemy w dynamicznych czasach, które wymagają nieustannego dostosowywania działań do zmieniających się realiów. 

Zachowanie naszej planety dla przyszłych pokoleń stanowi najważniejsze współczesne wyzwanie planowania 

strategicznego. Proces opracowania wizji rozwoju Polski do roku 2050 – Koncepcji Rozwoju Kraju (KRK 2050) – będzie 

naszą odpowiedzią na to wyzwanie. 

 

Jeszcze nigdy w historii nie byliśmy tak wzajemnie zależni i jeszcze nigdy zmiany nie następowały w takim tempie. 

Świat staje się w coraz większym stopniu nie tylko globalną, ale i wirtualną wioską. Na nasze życie, miejsce pracy 

i zamieszkania oddziałują wydarzenia i decyzje, których źródła znajdują się na drugiej półkuli lub w świecie cyfrowym. 

Jednocześnie niektóre zjawiska, nazywane czarnymi łabędziami lub dzikimi kartami, są prawie niemożliwe do 

przewidzenia i tym trudniej jest się na nie przygotować. Na początku 2020 roku nikt nie przypuszczał, jak dalece 

pandemia COVID-19 zmieni rzeczywistość większości krajów i sposób życia ich mieszkańców.  

 

Zmiany klimatyczne, społeczne, gospodarcze i polityczne powodują, że planowanie przyszłości musi być elastyczne, 

by skutecznie reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Znaczenia nabiera proaktywna postawa, która polega na 

świadomym, opartym na rzetelnych danych planowaniu możliwych ścieżek rozwoju.   

W tym kontekście niezwykle ważne jest przygotowanie długookresowego dokumentu wizyjnego, opartego na 

eksperckich badaniach, który będzie: 

 identyfikował  kluczowe światowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej i przestrzennej;  

 wskazywał zestaw najważniejszych wyzwań rozwojowych, z jakimi mierzy i mierzyć się będzie Polska;  

 formułował możliwe scenariusze rozwojowe;  

 rekomendował strategiczne wybory w ramach polityk publicznych.  

 

KRK 2050 jest jednym z elementów integracji systemu zarządzania polityką rozwoju Polski. Na mocy ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, koncepcja ma stać się dokumentem łączącym planowanie społeczno-gospodarcze 

z przestrzennym. W przestrzeni zachodzi większość procesów rozwojowych, które bezpośrednio lub pośrednio 

kształtują nasze środowisko życia. Różne obszary Polski potrzebują odmiennego spojrzenia i własnych ścieżek rozwoju. 

Naszym celem jest zachowanie różnorodności wszystkich obszarów przy jednoczesnym wzmacnianiu spójności 

terytorialnej i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych.  

 

KRK 2050 to nie tylko dokument. Ważny jest sam proces opracowania koncepcji – wymiana myśli i ćwiczenie  

intelektualne. Chcemy, aby był to proces partycypacyjny, by włączał obywateli i organizacje pozarządowe w dyskusję 

i kreowanie przyszłości kraju. Będziemy stosować innowacyjne metody pracy nad dokumentem, z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych, a także nauki obywatelskiej. Pierwszym etapem prac nad KRK 

2050 będą wysłuchania publiczne przeprowadzone na przełomie września i października 2021 r. Każde wysłuchanie 

otworzy debata ekspertów w pięciu kluczowych dla przyszłości tematach: 1. Świat, Europa i Polska; 2. Społeczeństwo 

i jakość życia; 3. Transformacja gospodarki; 4. Nowe technologie; 5. Środowisko i zielona transformacja. Prace nad KRK 

2050 prowadzimy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast 

i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska – w ramach projektu GOSPOSTRATEG.   

 
 


