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Abstrakty:

EN

Artykuł prezentuje wyniki badań nad rozwojem Polski w perspektywie 2020 r. oraz przedstawia najważniejsze kierunki zmian modernizacyjnych wyznaczonych
Polsce w kolejnej dekadzie. Narodowy Program Foresight "Polska 2020" przeprowadzony w Polsce po raz pierwszy na tak szeroką skalę stał się początkiem
dobrych praktyk budowania wizji rozwoju na podstawie metod naukowych oraz wspólnej społecznej debaty. W ten sposób badania foresightowe zarówno
wpisują się w obszar najnowszych badań dokonywanych w naukach społecznych wykorzystujących triangulację metod, jak i realizują postulaty demokracji
deliberatywnej, według której społeczeństwo jest aktywnie włączone w proces decyzyjny dotyczący realizacji ich potrzeb, kreowania przyszłej rzeczywistości, w
której będą funkcjonować. (abstrakt oryginalny)
The article presents the results of a survey on Poland's development until 2020 and presents the most important trends in modernisation specified for Poland
over the coming decade. The "Poland 2020" National Foresight Programme, which was held in Poland for the first time on such a wide scale, has become the
start of good practices of building a vision of development based on scientific methods and a common public debate. In this way, the foresight surveys both suit
the area of the most recent surveys conducted in social sciences using a triangulation of methods and implement the postulates of a deliberative democracy,
according to which the public is actively involved in the decision-making process regarding the satisfaction of their needs and the creation of a future reality in
which they will operate. (original abstract)
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