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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 

Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia 
Polski do Unii Europejskiej 

W dniach 27-28 września 2004 r. w Sulechowie, w ramach cyklu konferencji 
Zarządzanie Rozwojem Lokalnym odbyła się II Konferencja Naukowa pt. Poli-
tyka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej pod 
przewodnictwem prof. dr hab. inz. Marii Fic. Konferencję zorganizował Zakład 
Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulecho-
wie. Zaprezentowano 20 referatów na czterech tematycznych sesjach plenar-
nych: 
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym 
2. Europejska polityka regionalna 
3. Przedsiębiorczość w gospodarce regionu 
4. Innowacyjność regionu. 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stanowi wielkie wyzwanie dla całego 
społeczeństwa. Wpłynie ono na funkcjonowanie gospodarki, systemu prawnego, 
społecznego i politycznego. Decyzje dotyczące zwiększenia rangi i znaczenia 
polityki regionalnej wynikają z dwóch przesłanek: po pierwsze - zróżnicowania 
regionalne stanowią najważniejszy wynik hamujący rozwój procesów 
integrujących, po drugie - konsekwencje rozszerzenia UE o kolejne wstępujące 
kraje z Europy Środkowej i Wschodniej są trudne do jednoznacznego określenia. 
Niezbędne jest nowe podejście do zagadnienia efektywnego gospodarowania, 
rozwoju przedsiębiorczości, funkcjonowania samorządu terytorialnego. Warto 
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zwrócić szczególną uwagę na szanse i możliwości działania polskich 
przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. 

Głównym celem konferencji było poszukiwanie odpowiedzi na pytania 
dotyczące struktur rozszerzenia Unii Europejskiej dla polskich regionów 
i przedsiębiorstw. 

Autorzy referatów podzieli się swoimi przemyśleniami na temat rozwoju 
lokalnego i regionalnego, ich rozważania dotyczyły zarówno zagadnień 
ogólnych, takich jak - instrumenty rozwoju lokalnego, instrumenty 
marketingowe w rozwoju miasta, jak również dotyczące problemów 
szczegółowych, takich jak - wspieranie przedsiębiorczości przez jednostki 
samorządu lokalnego, wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako instrument 
kształtowania rozwoju regionalnego, strategie innowacji motorem rozwoju 
regionalnego. 

Należy podkreślić, iż konferencja stała się ważnym spotkaniem nie tylko 
uznanych i cenionych przedstawicieli nauki, biznesu, przedstawicieli samorządu 
województwa Zielonej Góry i Szczecina, a przede wszystkim młodych 
pracowników nauki z ośrodków Wrocław, Zielona Góra, Szczecin. Licznie 
reprezentowana była nasza Uczelnia. Nakładem Oficyny Wydawniczej PWSZ 
w Sulechowie ukazały się materiały konferencyjne (red. M. Fic). Sukces 
konferencji jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Organizatorzy planują 
zorganizowanie kolejnej konferencji w ramach cyklu Zarządzania Rozwojem 
Lokalnym. 
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