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Celem niniejszego projektu było dokonanie analizy zróżnicowania poziomu rozwoju
regionalnego Polski w układzie jednostek NUTS (klasyfikacja jednostek terytorialnych
obowiązująca w państwach członkowskich Unii Europejskiej) przy jednoczesnym odniesieniu
tego stanu do zróżnicowania regionalnego państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt
został wykonany w ramach szerszego programu badań realizowanych przez autora, a
dotyczących problemów rozwoju regionalnego Polski w okresie integracji z Unią Europejską,
w których analiza przypadku odnosi się do województwa kujawsko-pomorskiego.
Wyniki przeprowadzonych badań przyniosły odpowiedź na następujące pytania
poznawcze:
1. Jaki jest poziom zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w układzie regionów i
podregionów ?
2. Jaka jest pozycja Polski pod względem zróżnicowania rozwoju regionalnego w
odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej ?
3. W jakim stopniu obszary problemowe objęte pomocą strukturalną w państwach
członkowskich Unii Europejskiej odpowiadają regionom i podregionom o najniższym
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczonym na podstawie analizy
wieloczynnikowej ?
4. Jaki jest zasięg terytorialny obszarów problemowych w Polsce (w układzie jednostek
NUTS), które spełniają kryteria określone w celach polityki regionalnej Unii
Europejskiej ?
5. W jakim stopniu wyróżnione w Polsce obszary problemowe odpowiadają regionom i
podregionom

o
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wyznaczonym na podstawie analizy wieloczynnikowej ?

społeczno-gospodarczego

6. Jakie powinny być udziały poszczególnych regionów i podregionów w podziale
środków strukturalnych po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej uwzględniając
kryteria określone w celach unijnej polityki regionalnej oraz zróżnicowanie regionalne
rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce ?
Praca stanowi ważne uzupełnienie literatury przedmiotu. Wśród dotychczasowych
prac z zakresu polityki regionalnej w Polsce brakuje tych, które w sposób kompleksowy
podchodzą do problemu porównania zróżnicowania regionalnego rozwoju gospodarczego
Polski w stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej, w odniesieniu do unijnych
celów polityki strukturalnej, co stanowi przedmiot analizy niniejszego projektu. Uzyskane
wyniki pozwalają również na pełną i obiektywną ocenę podejmowanych w Polsce działań
związanych z wdrażaniem nowego modelu polityki regionalnej, którego potrzeba wynika z
naszego członkostwa w Unii Europejskiej i konieczności dostosowania krajowych rozwiązań
do

mechanizmów

programowania

i
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środków
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Funduszy

Strukturalnych.
Prace badawcze dotyczące problematyki nowej polityki regionalnej w Polsce są
kontynuowane przez autora i obejmują zarówno wymiar krajowy – wdrażanie nowego
modelu polityki regionalnej jako konsekwencja uzgodnień Rządu i Komisji Europejskiej, jak i
regionalny – programowanie i realizacja działań podejmowanych w ramach rozwoju
regionalnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.
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