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Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników monografię przygotowaną 
przez studentów Uczelni Łazarskiego. Jest ona efektem całorocznych prac badaw-
czych realizowanych w ramach działalności dwóch Studenckich Kół Naukowych: 
Finansów publicznych i Finansowania projektów unijnych, których opiekunem 
naukowym był dr Jacek Sierak.

Jednym z celów kształcenia jest inspirowanie studentów do pracy badawczej 
i twórczej. Taką możliwość daje im praca w kołach naukowych. Prowadząc bada-
nia i analizy, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką, studenci wzbogacają efekty 
kształcenia zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności, jak i kompetencji społecz-
nych. Dodatkowo, poprzez publikowanie swoich prac naukowych mają możliwość 
prezentacji i wymiany myśli, a także zdobywania nowych doświadczeń zgodnie 
z kierunkami zainteresowań.

Wspólne opublikowanie wyników prac studentów ma również za zadanie 
wspieranie procesu kształcenia oraz integrację środowiska.

Przedmiotem niniejszej publikacji jest ocena wykorzystania funduszy w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych w unijnej perspektywie finansowej obej-
mującej lata 2007–2013. Część II dotyczy siedmiu województw zlokalizowanych 
we wschodnich i centralnych województwach Polski oraz (jako studium przy-
padku) Miasta i Gminy Pilawa. Autorzy monografii dokonali analizy sprawoz-
dań finansowych i rzeczowych, zbadali efekty wykorzystania środków unijnych 
w tych regionach, poszukiwali najważniejszych i tych mniej ważnych projektów, 
zastanawiając się, czy dzięki wsparciu unijnemu nastąpił wzrost konkurencyjności 
polskich regionów.

W trakcie całorocznej pracy wymienionych kół naukowych zebrano obszerny 
materiał badawczy – obejmujący dziewięć lat wydatkowania środków. Analizo-
wano zakres ogłaszanych konkursów, planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, 
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wreszcie oddawane do użytkowania obiekty, sieci i urządzenia mające poprawiać 
jakość życia mieszkańców i warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Analiza tak obszernego materiału była dużym wyzwaniem i trudnym zadaniem 
dla grupy zaangażowanej w prace młodych badaczy, studentów Uczelni Łazar-
skiego oraz współpracujących przy projekcie praktyków. Efektem tej działalności 
naukowej jest niniejsza publikacja.

Zakres tematyczny monografii obejmuje ocenę wykorzystania funduszy unij-
nych w poszczególnych województwach oraz w Mieście i Gminie Pilawa. W każ-
dym z rozdziałów dokonano oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
analizowanego regionu, omówiono założenia Regionalnych Programów Opera-
cyjnych (RPO), wielkość zaangażowanych w ich ramach środków oraz wybrane 
efekty zrealizowanych zadań.

Na publikację składa się osiem recenzowanych rozdziałów. Ich autorami są 
studenci Uczelni Łazarskiego: Anna Karasek, Angelika Kucyk, Oleksandr Kor-
niienko, Marcin Sienicki, Anna Godlewska, Agnieszka Boczkowska oraz zapro-
szona do współpracy przy projekcie przedstawicielka praktyki samorządowej – 
Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian.

Mamy nadzieję, że publikacja spotka się z akceptacją i uznaniem oraz stanie 
się źródłem intelektualnej inspiracji i zachętą do przygotowania kolejnych publi-
kacji.




