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MaŁgorzata MyŚliwiec
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Europejskie regiony 
jako przedmiot zainteresowań badawczych

Wstęp

Badania naukowe dotyczące współczesnych problemów społecznych, po-
litycznych i ekonomicznych w obszarze europejskim dotyczą w zdecydowa-
nej przewadze zjawisk zachodzących na poziomie państwowym. I trudno ta-
kiemu stanowi rzeczy się dziwić. Wszak nadal, pomimo utrwalenia pozycji 
struktur lokalnych w ramach samorządu terytorialnego w XIX wieku oraz in-
tensywnych procesów integracji europejskiej w drugiej połowie XX wieku, to 
poszczególne państwa odgrywają główną rolę polityczną na naszym konty-
nencie. Nie zmienia to jednak faktu, że nie są one jedynymi podmiotami po-
dejmującymi i wykonującymi decyzje polityczne, które powinny przyciągać 
uwagę współczesnych badaczy. Oprócz struktur samorządu terytorialnego 
oraz instytucji Unii Europejskiej równie ciekawym i ważnym polem badaw-
czym jest poziom regionalny. W związku z tym głównym celem niniejszego 
artykułu będzie wskazanie najważniejszych powodów, dlaczego badanie zja-
wisk społecznych, politycznych i ekonomicznych zachodzących na poziomie 
regionu w Europie jest działaniem zdecydowanie uzasadnionym.

Cztery poziomy decydowania politycznego

Przełom XVIII i XIX wieku w Europie charakteryzował się przebiegiem 
wielu zmian w zakresie koncepcji i funkcjonowania państwa. Monarchia ab-
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solutna, w ramach której władza królewska skupiała funkcje ustawodawcze, 
wykonawcze i po części sądownicze, a przy tym wobec braku realnych insty-
tucji przedstawicielskich nie doznawała praktycznie żadnych ograniczeń ze 
strony czynnika społecznego, musiała ustąpić miejsca nowym rozwiązaniom 
prawnym, znanym Europejczykom dotąd tylko w aspekcie filozofii polityki 1. 
Ugruntowana wówczas koncepcja państwa oddziałuje do dnia dzisiejszego na 
zakres i formę relacji poszczególnych podmiotów sprawujących władzę poli-
tyczną na poszczególnych szczeblach we współczesnej – wertykalnej – struk-
turze jednoczącej się Europy.

Niewątpliwie wśród zasad, które w najpoważniejszy sposób zmieniły do-
tychczasowy model rządzenia państwem, należy wskazać zasadę podziału 
władzy 2. Odebranie pełni praw „boskiemu pomazańcowi” i ich rozproszenie 
pomiędzy trzy nowe segmenty ziemskiego Lewiatana stanowiło istną rewolu-
cję ustrojową. W tym kontekście przyjęcie brzmienia art. XVI Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela, stanowiącego, że „społeczeństwo, w którym nie ma 
gwarancji poszanowania praw ani ustanowienia podziału władz, nie ma Kon-
stytucji”, było wydarzeniem bezprecedensowym 3.

Starcie nowego systemu wartości z dawnymi założeniami dotyczącymi 
roli i znaczenia państwa musiało przeto prowadzić do licznych konfliktów. 
Akceptacja nowego porządku na terytorium, które mentalnie tkwiło jeszcze 
bardzo silnie w ancien regime trwała zatem niemal całe kolejne stulecie. Jednak-
że przełom XIX i XX wieku wcale nie przyniósł wzmocnienia nowych demo-
kracji europejskich. Wręcz przeciwnie: kosztowna polityka imperialna sprawi-
ła, że Europa powoli zaczęła wkraczać w epokę schyłku rywalizujących z sobą 
dotąd mocarstw. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy był wybuch I wojny 
światowej, świadczący o tym, że Europejczycy po raz pierwszy w historii nie 
byli w stanie rozwiązać konfliktu na kontynencie wyłącznie własnymi siłami 
i środkami. Zaangażowanie państw pozaeuropejskich oraz ustanowienie raczej 
kruchego rozejmu niż trwałego pokoju zapowiadało rychły koniec dominacji 
państw europejskich w polityce światowej. Rozpoczęcie II wojny światowej 
potwierdziło obawy polityków tamtego okresu, jej zakończenie zaś spowodo-

 1 Szerzej na temat charakterystyki monarchii absolutnej w niezwykle obszernej polskiej lite-
raturze przedmiotu zob. m.in.: J. Baszkiewicz: Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk, 
Wydawnictwo Arche, 2002; Idem: Władza. Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – 
Wydawnictwo, 1999; H. Izdebski: Historia administracji. Warszawa, Wydawnictwo Liber, 2001, 
s. 15–50; G. GÓrski, S. Salmonowicz: Historia ustrojów państw. Warszawa, Wydawnictwo Praw-
nicze LexisNexis, 2001, s. 243–255; B. Szlachta: Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z fran-
cuskiej myśli politycznej XVI wieku. Kraków, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, 
2005.
 2 Szerzej na temat historycznych teorii podziału władzy R.M. MaŁajny: Trzy teorie podzielonej 
władzy. Katowice, Wydawnictwo Volumen, 2003.
 3 Konstytucja Francji z 4 października 1958 roku. Wstęp i tłumaczenie W. SkrzydŁo. Warszawa, 
Wydawnictwo Sejmowe, 1997, s. 66.
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wało definitywny koniec marzeń o odbudowaniu przez europejskie państwa 
narodowe dawnej pozycji w międzynarodowym ładzie politycznym. Jedyną 
szansę w realiach rozpoczynającej się zimnej wojny dawała zatem integracja 
sił dotychczasowych politycznych konkurentów.

Szybko jednak okazało się, że proces jednoczenia Europy i mozolnego two-
rzenia pierwszych wspólnych instytucji na szczeblu ponadnarodowym nie może 
gwarantować politycznego i ekonomicznego sukcesu. Poszczególne państwa, 
zaabsorbowane rozwiązywaniem najbardziej skomplikowanych problemów na 
poziomie politycznego centrum, nie potrafiły przezwyciężyć zapóźnień cywi-
lizacyjnych wielu regionów leżących na ich terytorium. To z kolei utrudniało 
ich ogólną modernizację i wzrost zamożności. Dlatego równolegle do proce-
sów związanych z centralizacją politycznych procesów decyzyjnych na szcze-
blu europejskim w poszczególnych państwach zaczęto obserwować przebieg 
procesów decentralizacyjnych, związanych z tworzeniem subpaństwowych 
ośrodków władzy. Jak się bowiem przekonano, jedynie umocnienie upraw-
nień obywateli i ich wspólnot przez odwołanie się do zasady pomocniczości 
mogło przyczynić się do modernizacji Europy 4. W efekcie ewolucji przedsta-
wianego procesu zdecydowanie większe znaczenie zyskały dwa subpaństwo-
we poziomy decydowania politycznego: regionalny i lokalny.

W Europie u progu XXI wieku zasada podziału władzy nabrała zatem zu-
pełnie nowego znaczenia. Skoro pozycja państw narodowych uległa osłabie-
niu na rzecz wzmocnienia pozycji nowych ośrodków sprawujących władzę 
polityczną, nie można jej rozważać wyłącznie w kategorii klasycznego podzia-

 4 Bez wątpienia dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla umocnienia we współczesnej 
Europie politycznej oraz prawnej pozycji zasady pomocniczości była encyklika Piusa XI Quadra-
gesimo anno z 15 maja 1931 roku. Szczególne znaczenie ma w tym względzie następujący jej frag-
ment: „Jest prawdą, a historia wyraźnie o tym uczy, że dziś z powodu zmiany warunków tylko 
potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, które dawniej spełniały małe wspólnoty. 
Mimo to jednak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje to nader ważne prawo filozofii spo-
łecznej: jak nie wolno jednostkom wydzierać i na społeczeństwo przenosić tego, co mogą wy-
konać z własnej inicjatywy i własnymi siłami, podobnie niesprawiedliwością, szkodą społecz-
ną i zakłóceniem porządku jest zabierać mniejszym i niższym społecznościom te zadania, które 
mogą spełnić, i przekazywać je społecznościom większym i wyższym. Wszelka bowiem działal-
ność społeczności mocą swojej natury winna wspomagać człony społecznego organizmu, nigdy 
zaś ich nie niszczyć ani nie wchłaniać. Z tego względu władza państwowa powinna niższym spo-
łecznościom zostawić do wypełnienia mniej ważne zadania i obowiązki, które by ją zresztą zbyt 
rozpraszały. To zaś pozwoli jej na swobodniejsze, bardziej stanowcze i skuteczniejsze spełnianie 
tych obowiązków, które wyłącznie do niej należą i które tylko ona może wykonać, mianowicie: 
kierownictwo, kontrola, nacisk, karanie nadużyć, zależnie od tego, co wskazuje chwila i czego 
żąda potrzeba. Sprawujący władzę winni być przekonani, że im sprawniej – dzięki przestrze-
ganiu tej zasady »pomocniczych« usług państwa – działać będzie hierarchiczny ustrój poszcze-
gólnych społeczności, tym silniejszy będzie społeczny autorytet i żywotność społecznego życia, 
tym też szczęśliwszy i pomyślniejszy będzie stan spraw państwa”. Pius XI: Encyklika Quadrage-
simo anno. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. 1. Red. M. Radwan. Rzym–Lublin, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, 1996, s. 105–146.
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łu na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Innymi słowy, po-
dział władzy we współczesnej Europie nie może być już kojarzony wyłącznie 
z jego horyzontalną płaszczyzną, ograniczającą się do politycznego centrum 
poszczególnych państw. Koncepcja ta wykroczyła poza ramy państwa i zwią-
zana jest z wertykalną strukturą ośrodków sprawujących władzę polityczną, 
wyposażonych we własne organy przedstawicielskie oraz uprawnienia pra-
wotwórcze. Owa struktura w jednoczącej się Europie opiera się na czterech 
poziomach: europejskim, państwowym, regionalnym i lokalnym.

Analizując koncepcję podziału władzy we współczesnym państwie, należy 
zatem rozważyć ją przynajmniej w trzech aspektach: funkcjonalnym (przed-
miotowym), organizacyjnym (podmiotowym) oraz personalnym 5.

Wymiar funkcjonalny oznacza, że działalność państwa jest podzielona 
na trzy rodzajowo różne strefy działania: tworzenie prawa, jego wykonywa-
nie oraz rozstrzyganie sporów prawnych. Jak zauważa Bogusław Banaszak: 
„Sprzyja to zachowaniu jedności władzy państwowej w rękach suwerena (na-
rodu, ludu), ale równocześnie emanacja tej władzy zostaje rozdzielona mię-
dzy funkcje i wypełniające te funkcje organy. Poszczególne władze nie mają 
w tym ujęciu charakteru samodzielnego, ale wypełniają swoje funkcje w opar-
ciu o kompetencje przyznane im przez Konstytucję uchwaloną przez suwere-
na stojącego ponad nimi” 6. Hubert Izdebski zauważa jednak, że w kontekście 
problemu wertykalnego podziału władzy zagadnienie to nie może być inter-
pretowane identycznie we wszystkich państwach demokratycznych. Przyjęcie 
formy decentralizacji państwa determinuje bowiem sposób podziału władz. 
Jego zdaniem, samorząd terytorialny stanowi zatem formułę decentralizacji 
władzy wykonawczej, autonomia terytorialna jest przykładem decentraliza-
cji zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej, natomiast w federa-
cji znajduje odzwierciedlenie idea wertykalnego podziału wszystkich trzech 
segmentów władzy 7. W tym kontekście z politologicznego punktu widzenia 
dyskusyjna wydaje się jednak koncepcja zamykająca rolę samorządu teryto-
rialnego wyłącznie w segmencie władzy wykonawczej 8. Jest to tylko część sa-
morządowej rzeczywistości, związana z wypełnianiem przez jej poszczegól-
ne jednostki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Nie należy 
zapominać jednak, że wspólnoty tworzące jednostki samorządu mają w pań-

 5 B. Banaszak: Prawo konstytucyjne. Warszawa, C.H. Beck, 2004, s. 519–520.
 6 Ibidem, s. 520.
 7 H. Izdebski: Fundamenty współczesnych państw. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-
Nexis, 2007, s. 178–179; H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. War-
szawa, Wydawnictwo Liber, 2004, s. 135–140.
 8 Stanowisko Huberta Izdebskiego jest zbieżne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjne-
go, który w podobny sposób postrzega rolę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zob. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 roku sygn. akt K 7/99 [Dz.U. nr 3, 
poz. 45].



WYMIARY DEMOKRACJI564

stwie demokratycznym prawo do wyłaniania w drodze wyborów organów 
przedstawicielskich, którym powierza się odpowiedzialność za realizację za-
dań własnych danej jednostki. To oznacza, że przysługuje im prawo do stano-
wienia aktów prawa miejscowego, będących w rzeczywistości decyzjami po-
litycznymi, podejmowanymi w skali lokalnej. Natomiast uzależnienie władz 
samorządowych w tym zakresie od organów stanowiących akty prawne wyż-
szego rzędu, z którymi akty prawa miejscowego muszą być zgodne, jest już 
elementem organizacyjnego wymiaru zasady wertykalnego podziału władz.

W aspekcie organizacyjnym wymienione tu trzy funkcje państwa zostają 
podporządkowane różnym organom lub grupom organów 9. Analiza owego 
podporządkowania skłania współcześnie do wskazania nie tylko na organy 
lub grupy organów państwa działających na szczeblu politycznego centrum, 
ale także na podmioty wykonujące powierzone im funkcje na poziomie po-
nadpaństwowym oraz na szczeblach subpaństwowych. I tak – zgodnie z przy-
jętymi wcześniej założeniami – stanowienie prawa jest funkcją wykonywaną 
nie tylko przez parlamenty państw narodowych, ale także przez organy wy-
posażone w uprawnienia prawotwórcze na szczeblu europejskim, regional-
nym i na poziomie lokalnym. Warto przy tym podkreślić, że tak rozumiane-
mu procesowi tworzenia prawa musi towarzyszyć przestrzeganie przyjętych 
w danym państwie regulacji związanych z zasadą hierarchiczności systemu 
aktów prawnych. Obowiązek przestrzegania tej zasady wiąże się ściśle z ko-
niecznością wzajemnego oddziaływania na siebie przez poszczególne ośrodki 
wykonujące funkcję prawodawczą. Podejmowanie decyzji o charakterze poli-
tycznym przez poszczególne organy wyposażone w uprawnienia prawotwór-
cze oznacza w państwie demokratycznym, że niemożliwa i niedopuszczalna 
jest całkowita ich separacja. Oddziaływanie na siebie przez organy tworzące 
prawo w strukturze wertykalnej będzie się zatem znacząco różniło od zasady 
wzajemnego oddziaływania przez poszczególne segmenty władzy państwa 
w układzie horyzontalnym. W klasycznym ujęciu pomiędzy władzą ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą musi bowiem zachodzić równowaga w za-
kresie ich pozycji i wzajemnego oddziaływania. Niedopuszczalna jest też su-
premacja któregokolwiek z segmentów nad pozostałymi dwoma. Natomiast 
w przypadku struktury pionowej hierarchiczność ośrodków, związana z ko-
niecznością tworzenia prawa zgodnego z aktami wyższego rzędu, jest koniecz-
nym elementem przyjętego porządku.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku wertykalnej struktury 
ośrodków wykonujących decyzje o charakterze politycznym. Hierarchiczność 
systemu aktów prawnych powoduje, że organy władzy wykonawczej na po-
szczególnych szczeblach europejskiego decydowania politycznego są zobowią-
zane do wcielania w życie na obszarze swego działania nie tylko decyzji poli-

 9 Ibidem.
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tycznych podejmowanych przez organy posiadające na tym samym szczeblu 
uprawnienia prawotwórcze, ale także decyzji podjętych przez organy tworzące 
prawo na szczeblu wyższym. Rządy państw narodowych są zobowiązane do 
wprowadzania w życie określonych decyzji politycznych podjętych na szcze-
blu europejskim, organy wykonawcze na subpaństwowym szczeblu regionu 
wykonują również decyzje podjęte uprzednio na poziomie państwa narodo-
wego, a władze wykonawcze samorządu terytorialnego wykonują w tym za-
kresie na przykład zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Odrębnym zagadnieniem jest pozycja organów władzy sądowniczej w wer-
tykalnej strukturze ośrodków podejmujących decyzje o charakterze politycz-
nym w Europie. Kwestia ta jest bowiem inaczej uregulowana w państwach 
federalnych, charakteryzujących się dość znaczącą pozycją organów władzy są-
downiczej na poziomie krajów związkowych, a inaczej przedstawia się w pań-
stwach unitarnych, w których wyraźnie obserwuje się zasadę centralizacji or-
ganów wymiaru sprawiedliwości. Nie zmienia to jednak faktu, że w obydwu 
przypadkach działania organów tego segmentu władzy w państwie muszą być 
zgodne z zasadą hierarchiczności systemu aktów prawnych. Także sądy dzia-
łające na poziomie krajów związkowych w państwach federalnych są zwią-
zane (szczególnie w zakresie regulacji dotyczących praw obywatelskich) po-
stanowieniami federalnych konstytucji oraz zawartymi przez dane państwo 
umowami międzynarodowymi. Ważnym aspektem działania organów wymia-
ru sprawiedliwości w wertykalnej strukturze europejskiej jest też możliwość 
rozstrzygania sporów prawnych przez organy władzy sądowniczej działają-
ce na szczeblu ponadpaństwowym, czyli europejskim.

Ponadto należy zaznaczyć, że zasada podziału władz – także w układzie 
wertykalnym – byłaby nieskuteczna, gdyby ta sama osoba (lub grupa osób) 
miała prawo do obejmowania stanowisk w różnych organach, pełniących róż-
ne funkcje na poszczególnych poziomach decydowania politycznego. Dlate-
go aspekt personalny zasady podziału władz wiąże się ściśle z zasadą incom-
patibilitas 10.

Znaczenie regionu jako pola badawczego

Jak wynika z przedstawionych rozważań, nowa sytuacja w zakresie mię-
dzynarodowego porządku politycznego i gospodarczego zmusiła Europejczy-
ków do stworzenia wertykalnej struktury ośrodków podejmujących decyzje 
o charakterze politycznym. To z kolei oznaczało konieczność redefinicji zasa-
dy podziału władzy. Budowa czteroszczeblowej struktury ośrodków podej-
mujących i wykonujących decyzje o charakterze politycznym przyczyniła się 

 10 B. Banaszak: Prawo konstytucyjne …, s. 520.
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do zmiany układu sił pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Proces integra-
cji europejskiej, a także procesy decentralizacyjne przebiegające w poszczegól-
nych państwach wskazywały na osłabienie pozycji dotychczasowych głów-
nych aktorów międzynarodowych stosunków politycznych, czyli europejskich 
państw narodowych.

Szczególne znaczenie dla opisanych procesów miała polityka regionalna 
prowadzona przez wspólne struktury jednoczącej się Europy. Szybko bowiem 
zorientowano się, że budowanie silnej pozycji kontynentu na arenie między-
narodowej nie będzie możliwe w sytuacji borykania się przez niektóre regio-
ny ze znaczącymi zapóźnieniami gospodarczymi i cywilizacyjnymi. W tej sy-
tuacji dążenie do zwiększenia spójności ekonomicznej i społecznej jednoczącej 
się Europy, polegające na udzielaniu wsparcia słabiej rozwiniętym regionom 
i sektorom gospodarek państw członkowskich, stało się jednym z najpilniej-
szych do wykonania zadań. Pomocą w jego realizacji miało być powołanie 
w 1975 roku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego środ-
ków finansowano przedsięwzięcia mające na celu podniesienie poziomu roz-
woju najuboższych regionów. Połączenie owego funduszu w połowie lat 80. 
XX wieku z innymi instrumentami wspólnej polityki, takimi jak Europejski 
Fundusz Społeczny, czyli najstarszy wspólnotowy fundusz strukturalny, po-
zwoliło na rozpoczęcie nowego etapu w kreowaniu i realizowaniu wspólnej 
polityki regionalnej. Można zatem przyjąć, że obecnie jest ona jednym z naj-
istotniejszych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej, niewątpli-
wie zasługującym na uwagę współczesnych badaczy.

Warto zauważyć, że regiony jako obszary zainteresowania mają swoje szcze-
gólne znaczenie nie tylko dla polityków czy ekonomistów. Co prawda wiele 
z nich nie ma dziś wpływu na wyznaczanie głównych kierunków polityczne-
go działania, a ich gospodarcza kondycja pozostawia wiele do życzenia. Jed-
nak ich przeszłość nadal oddziałuje wyraźnie na myślenie polityczne oraz ży-
cie codzienne rezydujących w nich mieszkańców. Takie czynniki, jak pomyślna 
przeszłość, posiadanie własnych praw i instytucji politycznych, znacząca go-
spodarka, a przede wszystkim odrębny język i kultura, warunkują styl życia 
wielu Europejczyków oraz ich wybory polityczne. Skłaniają także coraz licz-
niejsze grono badaczy do podejmowania prac, dotyczących rozmaitych ob-
szarów związanych z ich przeszłością oraz realiami zupełnie współczesnymi.

Biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia w Europie, trudno nie zgodzić się 
ze stanowiskiem, że badanie procesów zachodzących na poziomie regionów 
może mieć decydujące znaczenie dla zrozumienia wielu procesów przebie-
gających na naszym kontynencie, jak i dla prób prognozowania i planowania 
jego przyszłości. Na przykład władze niektórych europejskich regionów le-
piej poradziły sobie z problemami będącymi konsekwencją globalnego kryzy-
su gospodarczego z 2008 roku niż politycy władz państwowych. Dobrym tego 
przykładem może być porównanie sytuacji politycznej i wskaźników gospo-
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darczych Hiszpanii jako państwa oraz Kraju Basków jako regionu. Znajdziemy 
też przykłady regionów (np. Katalonia), które od kilkunastu lub kilkudziesię-
ciu lat realizują skuteczną politykę społecznej i kulturowej integracji imigran-
tów. Poznanie mechanizmów oraz celów takich działań może być bardzo przy-
datne w sytuacji mierzenia się Europy z kryzysem migracyjnym. W końcu to 
także regiony i ich pragmatycznie myślące elity polityczne mogą okazać się 
szansą na przetrwanie Unii Europejskiej w realiach coraz bardziej radykalizu-
jących się postaw nacjonalistycznych, cechujących elity poszczególnych państw 
członkowskich. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być Brexit, czyli 
decyzja o opuszczeniu struktur unijnych podjęta przez Wielką Brytanię jako 
państwo, kontrastująca ze szkocką determinacją związaną z wolą pozostania 
w ramach wspólnych struktur europejskich.

Warto również podkreślić, że badania dotyczące regionów położonych 
w Europie Zachodniej są w dzisiejszej nauce zdecydowanie bardziej zaawan-
sowane niż te, które dotyczą regionów Europy Środkowej i Wschodniej. Dużo 
łatwiej odnaleźć można opracowania dotyczące Katalonii, Kraju Basków, Szko-
cji czy Bawarii niż Śląska, Kaszub czy Moraw. Dlatego też ów obszar powi-
nien stanowić szczególne wyzwanie i przedmiot zainteresowania dla współ-
czesnych badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Badania Profesora Mariana Mitręgi

Badania prowadzone przez Pana Profesora Mariana Mitręgę zdecydowanie 
przyczyniły się do uzupełnienia poważnej luki w zakresie wiedzy dotyczącej 
działania współczesnych regionów europejskich. Szczególne znaczenie mają 
badania społecznych i ekonomicznych przemian w Polsce, związanych z re-
strukturyzacją sektora wydobywczego węgla kamiennego. Uzyskane i opu-
blikowane przez Pana Profesora wyniki kreślą obraz zmian, jakie nastąpiły 
w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat i w sposób szczególny wpłynęły na realia 
społeczne, ekonomiczne i demograficzne Górnego Śląska. Uzyskana w ten spo-
sób wiedza pozwala zrozumieć naturę relacji pomiędzy politycznym centrum 
i ważnym dla kondycji ekonomicznej państwa regionem peryferyjnym. Pozwa-
la także na wskazanie najbardziej wrażliwych obszarów w ramach tej relacji, 
jak też na zrozumienie zarówno błędnych, jak i właściwych decyzji podjętych 
i wdrożonych w ramach badanej relacji.

Bez wątpienia wielowątkowe i ważne badania Profesora Mariana Mitręgi 
pozostaną trwałym elementem dorobku literatury przedmiotu, dotyczącej re-
aliów współczesnych regionów europejskich.
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Streszczenie: Punktem wyjścia przyjętym w opracowaniu była konstatacja, że w na-
ukach o polityce znacznie częściej opisywane są zjawiska zachodzące w politycznych 
centrach państw europejskich niż na poziomie ich regionów. To jednak mocno ogra-
nicza stan wiedzy na temat działania mechanizmów związanych z podejmowaniem 
decyzji politycznych oraz ich wykonywaniem. Analizując procesy zachodzące w pań-
stwach znajdujących się na naszym kontynencie nietrudno dostrzec, że zjawiska wy-
stępujące na poziomie regionów coraz częściej i w coraz większym stopniu wpływają 
na politykę zarówno owych państw, jak i struktur zjednoczonej Europy. Doskonałymi 
przykładami ilustrującymi takie założenie stały się w ostatnich latach Szkocja i Kata-
lonia. Dlatego głównym celem prezentowanego opracowania jest wskazanie najważ-
niejszych powodów, uzasadniających, dlaczego badanie zjawisk społecznych, politycz-
nych i ekonomicznych zachodzących na poziomie regionu w Europie jest działaniem 
zdecydowanie uzasadnionym.
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European Regions as a Subject of Research Interests

Abstract: A point of departure for this study was an observation that, in political scienc-
es, much more often the focus is on the phenomena happening in the political centres 
of European states than on those taking place in their regions. The foregoing, howev-
er, seems a serious impediment to further the knowledge on making political decisions 
and their practical implementation. When one follows closely the processes the coun-
tries of our continent go through, it is hard not to notice that the events unfolding in the 
regions more and more often, and to a much greater extent, impact the politics of both 
particular states and the structures of the unified Europe. Perfect exemplifications of 
the aforesaid assumption have been in the recent years Scotland and Catalonia. There-
fore, the main aim of the present study is to indicate principle reasons that would of-
fer a compelling justification to investigate social, political, and economic phenomena 
occurring at the level of region in Europe.

Key words: region, regional policy, European Union
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