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Oddawana do rąk Czytelników monografia stanowi formę dokumentacji 
aktywności naukowej studentów dwóch Studenckich Kół Naukowych Uczelni 
Łazarskiego: Finansów publicznych i Finansowania projektów unijnych, pracujących 
pod kierownictwem dr. Jacka Sieraka. Obrazuje ona wyniki całorocznej działal-
ności badawczej studentów zainteresowanych problematyką rozwoju lokalnego 
i regionalnego i rolą środków unijnych w kształtowaniu tych procesów. Warto 
zauważyć, że studenci, prowadząc badania i analizy, łączą wiedzę teoretyczną 
z praktyką, a także wzbogacają efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych. Mamy nadzieję, że efekty prac młodych badaczy świata 
ekonomii i finansów zaciekawią czytelników, a także zainspirują do podjęcia dys-
kusji z prezentowanymi poglądami.

Opublikowanie monografii ma również za zadanie wspieranie procesu kształ-
cenia oraz integrację środowiska poprzez przygotowanie wspólnych przedsięwzięć 
wydawniczych.

Przedmiotem niniejszej publikacji jest ocena wykorzystania funduszy w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Część I dotyczy województw zlokali-
zowanych w północnej, zachodniej i południowej części Polski. Zakres czasowy 
obejmuje unijną perspektywę finansową lat 2007–2013.

W ramach prowadzonych prac dokonano analizy sprawozdań finansowych 
i rzeczowych, zbadano efekty wykorzystania środków unijnych, poszukiwano 
najważniejszych i tych mniej ważnych projektów, zastanawiając się, czy dzięki 
wsparciu unijnemu nastąpił wzrost konkurencyjności polskich regionów.

Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali przeglądu ogłaszanych konkur-
sów, planowanych realizacji projektów, wreszcie oddawanych do użytkowania 
obiektów, sieci i urządzeń mających poprawiać jakość życia mieszkańców i warunki 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Zakres tematyczny tekstów obejmuje ocenę wykorzystania funduszy unijnych 
w poszczególnych województwach. W każdym z rozdziałów dokonano oceny 
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poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego regionu, omówiono 
założenia Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wielkość zaangażowa-
nych w ich ramach środków oraz wybrane efekty zrealizowanych zadań. Ponadto 
w ostatnim artykule dotyczącym woj. lubuskiego Lubuski Regionalny Program 
Operacyjny ukazany jest w kontekście pozostałych, z których środki wykorzystane 
zostały na terenie tego województwa, tj. POIiŚ (Infrastruktura i Środowisko), 
POKL (Kapitał Ludzki), POIG (Innowacyjna Gospodarka).

Zachęcamy do lektury publikacji, na którą składa się dziewięć rozdziałów. 
Ich autorami są studenci: Kamila Lubańska, Paweł Wielądek, Marcin Sienicki, 
Tetiana Kononenko, Ryma Alsharabi, Malwina Kupska, Bartłomiej Rutkowski. 
Do współpracy z Kołem Naukowym Finansów publicznych zaprosiliśmy przed-
stawicieli praktyki samorządowej, a jej efektem jest udział w publikacji: Bogdana 
Olesińskiego, Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz dr. Remigiu-
sza Górniaka, Zastępcy Burmistrza Miasta Sulejówek, który był także wykładowcą 
Uczelni Łazarskiego.

Mamy nadzieję, że książka będzie dla Czytelników przydatna, ciekawa i inspi-
rująca.


