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Województwo podlaskie istnieje w polskiej przestrzeni publicznej od osiem-
nastu lat, co pozwala metaforycznie stwierdzić jego pełnoletność. Członko-
stwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło rozliczne wyzwania i konsekwen-
cje dla Polski jako państwa i wielu polskich podmiotów. W szczególności to 
właśnie polskie województwa samorządowe wpisując się w rolę regionów 
europejskich na forum Unii Europejskiej zyskały pozycję podmiotową, otrzy-
mały ambitne zadanie zarządzania funduszami unijnymi, a także możliwość 
udziału w systemie instytucjonalnym UE i zabiegania o swoje interesy 
w Brukseli. Województwo podlaskie, startując z niezbyt dogodnej pozycji 
wyjściowej, miało szczególny interes, by zaistniałą sytuację spożytkować 
możliwie korzystnie. W ocenie większości ekspertów bilans wypada korzyst-
nie, choć potrzebne jest nieustanne doskonalenie atutów i niwelowanie 
słabości. Młodzi mieszkańcy regionu, w których świadomości zarówno 
województwo podlaskie, jak i członkostwo Polski w Unii Europejskiej istnieją 
„od zawsze”, zasadniczo podzielają to stanowisko. Ich szczegółowe oceny 
unijnego członkostwa Polski i konsekwencji dla Podlasia są oczywiście 
zróżnicowane i mogą dawać wskazówki twórcom regionalnych dokumen-
tów strategicznych oraz realizatorom bieżącej europeizacji regionu.
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oraz uczestnikiem podobnej liczby konferencji krajowych i międzynaro-
dowych. Ponadto uczestniczył w realizacji kilku projektów o charakterze 
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na rok akademicki 2015/2016 za wybitne osiągnięcia naukowe.
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Wstęp

Po reformie administracyjnej z 1999 roku na mapie Polski pojawiło się 
województwo podlaskie (w miejsce białostockiego, łomżyńskiego i su-
walskiego). Dnia 28 lutego 2000 roku radni Sejmiku Województwa Pod-
laskiego zdecydowali, że herbem Podlasia będzie orzeł w złotej koronie 
umieszczony nad litewską Pogonią.

Symboliczny jubileusz osiemnastu lat od powstaniu województwa zbiega się 
z czternastym rokiem jego funkcjonowania w Unii Europejskiej. Jest to dobra 
sposobność, by rzetelnie podsumować dorobek i oddziaływanie społeczne tych 
lat. Co udało się osiągnąć w tym okresie w województwie i jak bardzo pomo-
gła tu akcesja Polski do Unii Europejskiej? Jak ten okres i te efekty postrzegają 
młodzi mieszkańcy województwa, którzy są szczególnym pokoleniem (w tym 
wypadku także grupą badawczą), pozbawionym doświadczeń PRL, rozwijającym 
się i kształcącym wyłącznie w realiach unijnych? Odpowiedź na te pytania może 
przyczynić się do udoskonalenia realizowanych i planowanych działań samorządu 
województwa i innych podmiotów zaangażowanych w sprawy regionu.

Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza dotyczy kształ-
towania się współczesnego województwa podlaskiego. Zawarto w niej skróco-
ny rys historyczny tego okresu, począwszy od czasów możliwie dawnych, aż po 
współczesność. Ujęcie go w strukturze i treści książki ma na celu uzasadnienie 
podmiotowych aspiracji województwa podlaskiego w ramach Unii Europejskiej. 
Region wnosi do niej swą bogatą historię, złożoność kulturową i unikalne zasoby 
naturalne. Część druga przedstawia województwo podlaskiego jako region Unii 
Europejskiej. Omówiono tu syntetycznie pojęcie regionu, scharakteryzowano 
województwo podlaskie jako przykład regionu europejskiego oraz określono, 
w jaki sposób korzysta ono z Unii. Część trzecia zawiera wyniki badania postaw 
młodych ludzi względem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i – w tym kontek-
ście – samego województwa podlaskiego. Na koniec, poza wnioskami z badania 
ujęto podsumowujące zakończenie i funkcjonalną bibliografię (z podziałem źró-
deł na literaturę, akty prawne i dokumenty oraz netografię).

W pracy oparto się na zróżnicowanym materiale bibliograficznym, lecz szcze-
gólnie cennym źródłem informacji na temat kształtowania się województwa 
podlaskiego jest książka pod redakcją Adama Dobrońskiego pt. Historia woje-
wództwa podlaskiego wydana w Białymstoku w 2010 r. Stanowi ona rzetelne 
opracowanie historyczne, dlatego też autorzy często się do niej odwołują, dą-
żąc przy tym do propagowania zawartej tam wiedzy o regionie.

Uwzględniono stan prawny aktualny na dzień 31 grudnia 2018 r.
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I. Ukształtowanie się współczesnego 
województwa podlaskiego

Kształtowanie się województwa podlaskiego ma swój ścisły związek ze 
zmianami terytorialnymi, jakim przez stulecia podlegała Polska. Zmiany te 
były determinowane szczególnym położeniem geograficznym obecnych 
terenów wchodzących w skład współczesnego województwa podlaskiego. 
Tak się na ogół historycznie składało, że ów obszar znajdował się w po-
bliżu  granic państwowych, które zbliżały się lub oddalały odeń, zależnie 
od układu sił między państwami. Warto przyjrzeć się bliżej historii tego 
obszaru, mając świadomość, że nie zawsze funkcjonował on jednolicie.

1.1. Dzieje dawne

Obecność człowieka na obszarze północno-wschodniej Polski datowana jest na 
około 10 tys. lat p.n.e. Z tego okresu pochodzą pierwsze ślady osadnictwa. Wraz 
z ocieplaniem klimatu proces ten postępował, gdyż poprawiały się warunki do 
bytowania na tych terenach – rozwijała się roślinności, przybywało zwierzyny, 
a ziemie te były bogate w zasoby wodne i materiał budulcowy. Stąd też – po-
cząwszy od okresu schyłkowego paleolitu – następował stopniowy rozwój osad 
i społeczności ich zamieszkującej. Jednak dopiero w nowej erze osadnictwo 
nabrało dynamizmu. Osadnictwo wczesnego średniowiecza na terenie Jaćwie-
ży (obszar obejmujący terytorium między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi na 
zachodzie a Niemnem na wschodzie, Biebrzą na południu, dorzeczem górnej 
Szeszupy na północy) charakteryzowało się licznymi, niedużymi wsiami i po-
tężnymi grodami, które stanowiły centra osadnictwa. Grody te zamieszkiwali 
dostojnicy sprawujący władzę administracyjną i wojskową, a podstawę egzy-
stencji stanowiło rolnictwo i hodowla zwierząt oraz rzemiosło (kowalstwo, jubi-
lerstwo, wytwarzanie ceramiki). Na terenie ówczesnej Jaćwieży zamieszkiwały 
różne plemiona, które w razie konieczności łączyły się w związki ponadple-
mienne, z wyraźnym przywództwem plemienia Jaćwingów. Pomimo wysokie-
go poziomu gospodarczego Jaćwingowie nie utworzyli zrębów państwowości, 
pozostając luźnym związkiem plemiennym. Do upadku Jaćwieży przyczynił się 
przede wszystkim Zakon Krzyżacki pod koniec XIII wieku. Jeśli chodzi o osadnic-
two wczesnego średniowiecza na terenach położonych na południe od Biebrzy, 
to niewiele o nim wiadomo. Swoją obecność na tych terenach zaznaczyli Sło-
wianie, którzy zakładali niewielkie osady1.

1  K. Bieńkowska, H. Karwowska, Pradzieje, [w:] A. Dobroński (red.), Historia wo-
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Osadnictwo na terenie dzisiejszego Podlasia rozwijało się jeszcze in-
tensywniej od XI wieku za sprawą osiedlania się ludności mazowieckiej 
i przybyszy z Rusi. Pomimo charakteru wyspowego osadnictwa, grody 
pozostały centrami osadniczymi, stanowiąc często zalążki późniejszych 
miast. Choć dalej podstawę gospodarki stanowiło rolnictwo, to coraz 
większego znaczenia nabierała produkcja rzemieślnicza i handel, głównie 
ze względu na położenie na szlaku komunikacyjnym z Rusi na Jaćwierz2.

Nazwę „Podlasie” odnotowano dopiero pod koniec XV wieku dla ziem 
leżących przy granicach polskich – „pod Lachami”. W czasach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego używano nazwy „Podljasze”, gdy te tereny wchodzi-
ły jeszcze w skład Księstwa. Jak zauważają Józef Maroszek i Jan Tęgowski, 
upowszechnienie się nazwy „Podlasie” związane jest z obowiązywaniem na 
tym obszarze prawa polskiego (lackiego), zarówno w odniesieniu do obsza-
rów wiejskich i miast, które zaakceptował Kazimierz Jagiellończyk w 1444 r. 
w ziemi drohickiej i mielnickiej, a potwierdził je Aleksander Jagiellończyk 
w 1492 r. Z kolei prawo polskie z pewnymi ograniczeniami ziemia bielska 
otrzymała w 1501 r., a w 1516 r. Zygmunt Stary zniósł wszelkie odrębności 
szlachty drohickiej (Drohiczyn i inne grody położone na wschodniej rubieży 
Podlasia znajdowały się wcześniej w zasięgu oddziaływania politycznego 
i organizacyjnego Rusi)3. To właśnie prawo polskie miało fundamentalne 
znaczenie dla uformowania się województwa podlaskiego w pierwszej po-
łowie XVI wieku, choć początki nie były łatwe ze względu na używanie pra-
wa polskiego i litewskiego na obszarze ziem podlaskich4.

Na podstawie prawa polskiego pozwolono obierać urzędników ziemskich 
zatwierdzanych przez panującego, a urzędników grodzkich mianował sam 
hospodar (wielki książę litewski). Wzorem ustrojowym ziemi drohickiej mia-
ły być zwyczaje prawne województwa krakowskiego. Król Zygmunt I dał tej 
ziemi za godło Pogoń litewską przepasaną literą S. Prawo polskie dla ziemi 

jewództwa podlaskiego, Białystok 2010, s. 8–16. Por.: P. Kaczanowski, J. K. Ko-
złowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998; J. Kmie-
ciński (red.), Pradzieje Ziem Polskich t. I. Od paleolitu do środkowego okresu 
lateńskiego, Warszawa 1989; A. Kamiński, Jaćwież, Łódź 1953.

2 K. Bieńkowska, H. Karwowska, Pradzieje… op. cit., s. 17.
3 J. Maroszek, J. Tęgowski, Pogranicze polsko-rusko-litewskie, [w:] A. Dobroński 

(red.), op. cit., s. 19.
4 Por.: S. Alexandrowicz, Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miej-

skiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, [w:] J. Wyrozu-
mski (red.), Miasta i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukra-
iny, Kraków 1996; Idem, Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego 
(XV w.–poł. XVII w.), „Acta Balitico-Slavica” 1964, t. I., s. 63–130.
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bielskiej nadano w 1501 r. Na ziemi bielskiej król zezwolił wybierać sędziów 
i podsędków ziemskich, którzy mieli rozsądzać sprawy ziemian i wydawać 
wypisy z ksiąg ziemskich. Jeżeli powodem w sprawie był Rusin, w składzie 
sądu miał zasiadać też starosta. Sprawy gardłowe (rozbój, kradzież, najazd 
na dom, gwałt) mógł sądzić tylko starosta. W 1547 r. król Zygmunt August 
potwierdził szlachcie bielskiej przywilej posługiwania się prawem polskim 
i pełne zrównanie w prawach ze szlachtą drohicką5.

Powstanie województwa podlaskiego datuje się na 1513 r., gdy król Zyg-
munt I ustanowił Iwana Sapiehę wojewodą podlaskim. Formalnie jed-
nak województwo podlaskie zostało ustanowione przez króla Zygmunta 
I aktem z dnia 10 lipca 1520 r. podpisanym w Toruniu, w którego skład 
miały wejść ziemie: drohicka, bielska, kamieniecka, mielnicka i kobryń-
ska. W wyniku reformy administracyjnej Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w 1566 r. dokonano nowego podziału województwa, dzieląc je na dwie 
odrębne jednostki: brzesko-litewskie (z ziemiami: brzeską, kamieniecką, 
kobryńską oraz dołączoną do nich pińską) i podlaskie (z ziemiami: biel-
ską, drohicką i mielnicką). W pozostałej części Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego zorganizowano duże powiaty, z własną hierarchią urzędniczą, 
z marszałkiem powiatowym na czele. Rzeka Narewka rozdzielała koronne 
województwo podlaskie od litewskiego województwa brzeskiego. W tym 
samym roku powołano też urząd kasztelana podlaskiego, którym został 
Grzegorz Tryzna. W 1569 r. doszło do odłączenia Podlasia (ziemi drohickiej, 
mielnickiej i bielskiej) od Litwy i przyłączenia do Korony Polskiej. Współ-
cześnie województwo podlaskie obejmuje tereny należące do historycz-
nego Mazowsza, które również zostało inkorporowane do Królestwa 
Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. Przedrozbiorowe wojewódz-
two mazowieckie obejmowało ziemię wiską oraz ziemię łomżyńską (po-
wiaty: łomżyński, kolneński, zambrowski i ostrołęcki), której granice po 
wydzieleniu z ziemi warszawskiej przetrwały do 1795 r.6. Obszar współcze-
snego województwo podlaskiego obejmuje duże fragmenty terytoriów 
trzech województw sprzed z 1795 r.: podlaskiego, mazowieckiego, troc-
kiego ze skrawkiem nowogródzkiego, mających swą odrębną przeszłość.

Na obszarze Podlasia swoje miejsce znalazła drobna szlachta oraz króle-
wszczyzny – największymi wielkopańskimi dobrami ziemskimi w XVI-XVIII 

5 J. Maroszek, J. Tęgowski, Pogranicze… op. cit., s. 31. Por.: J. Urwanowicz, Funk-
cjonowanie sejmików podlaskich w XVI–XVIII. Typowość czy specyfika? [w:] 
A. Jankowski, A. Klonder (red.), Cywilizacja prowincji Rzeczpospolitej szlachec-
kiej, Bydgoszcz 2004.

6 Ibidem, s. 34–37.
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wieku były: Ciechanowiec, Siemiatycze, Zabłudów, Goniądz, Białystok, 
Krasnybór, Tykocin, Orla, Boćki, Dowspuda, Rudka, Bakałarzewo, Sidra, 
Narewka, Ostrożany, Wysokie Mazowieckie, Jasionówka7. Rozwój utrud-
niały różne wojny i powstania przetaczające się przez obszar wojewódz-
twa podlaskiego (potop szwedzki, wojna północna 1700-1721, insurekcja 
kościuszkowska). Mimo to zachodziły tu zmiany charakterystyczne dla 
epoki Oświecenia, a centralnym ośrodkiem dla tego obszaru był Biały-
stok – miasto uważane za Wersal Polski dzięki staraniom Jana Klemensa 
Branickiego i Izabeli Branickiej8. Jednak upadek Rzeczpospolitej w wyniku 
trzeciego rozbioru Polski zamknął pewien etap w rozwoju tego obszaru.

Ziemie na wschód od Niemna i na północ od Bugu znalazły się we wła-
daniu Królestwa Prus, ustalając granicę państwową na Bugu i odcinając 
tym samym powiat sokołowski i węgrowski. Białystok stał się stolicą roz-
ległego departamentu białostockiego w utworzonej prowincji Nowych 
Prus Wschodnich. Stolicą drugiego departamentu tej prowincji (z Ostro-
łęką i Ostrowią) stał się Połock. Organizację nowych władz zakończono 
w Białymstoku w 1797 r. Departamenty dzieliły się na dystrykty (powiaty) 
z landratami (starostami), a dystrykty dzieliły się na magistraty (miasta), 
wójtostwa (gminy) i dozory szlacheckie. Osobno wydzielono domeny 
(majątki) państwowe i leśne. Władzę najwyższą w departamencie sta-
nowiła Kamera Wojny i Domen na czele z prezydentem9. Departament 
białostocki zamieszkiwało ponad 500 tys. ludzi, przy czym 16% z nich 
mieszkało w miastach. Dzielił się on na powiaty: białostocki, bielski. dą-
browski, drohicki-drohiczyński, goniądzki-biebrzański, kalwaryjski, łom-
żyński, mariampolski, suraski i wigierski – połączono zatem byłe tereny 
województwa podlaskiego (za wyjątkiem powiatu sokołowskiego i wę-
growskiego), część województwa trockiego i dwie ziemie województwa 
mazowieckiego (łomżyńska i wiska). W parze ze zmianami terytorialny-
mi szły też zmiany jakościowe – po raz pierwszy na zajętych przez Prusy 
obszarach pojawiła się zawodowa administracja, kładąc też duży nacisk 
na sprawy wojskowe, podatkowe i policyjne, w oparciu o ostro egzekwo-
wane pruskie prawo. Na zmianach terytorialnych najbardziej zyskał Biały-
stok, swoją pozycję utrzymała Łomża, a Suwałki stając się siedzibą władz 
powiatu wigierskiego zyskały szansę na rozwój10.

7 J. Maroszek, Wielcy panowie i magnateria na Podlasiu, [w:] A. Dobroński (red.), 
op. cit., s. 69.

8 J. Maroszek, Życie polityczne, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 98–108.
9 A. Dobroński, Od rozbiorów do końca lat dwudziestych XIX w., [w:] A. Dobroń-

ski (red.), op. cit., s. 109.
10 Ibidem, s. 109–113.
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W czasie wojen napoleońskich województwo podlaskie zostało rozczłon-
kowane. Z części ziem zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszaw-
skie zależne od wpływów francuskich, jednak obwód białostocki (złożony 
z powiatów białostockiego, bielskiego, drohiczyńskiego – bez Kuczyna, dą-
browskiego – do Biebrzy, skrawków biebrzańskiego – Goniądz, części su-
praskiego – Tykocin) znalazły się w granicach Rosji, co trwało do lata 1915 r. 
W Księstwie Warszawskim departamenty na czele z prefektami dzieliły 
się na powiaty (z podprefektami), a te na gminy. Stolicą departamentu 
obejmującego ziemie północno-wschodnie została Łomża. Departament 
ten obejmował powiaty: biebrzański, dąbrowski, kalwaryjski, łomżyński, 
mariampolski, tykociński i wigierski. Z kolei obwód białostocki został 
podzielony na cztery powiaty: białostocki, bielski, drohicki (od 1843 r. 
włączony do powiatu bielskiego) i sokólski. W Księstwie Warszawskim po-
stępowały przygotowania do wojny z Rosją, która miała miejsce w 1812 r. 
Radość z wyzwolenia nie trwała jednak długo, gdyż Napoleon ostatecznie 
przegrał z kretesem walkę z Rosją. Niestety, wbrew oczekiwaniom spo-
łecznym, okres wojen napoleońskich nie doprowadził do odtworzenia 
Podlasia, tracąc tożsamość utrwaloną w latach Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Powstałe w 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim Królestwo Polskie 
(Kongresowe) było uzależnione od Rosji. Dzieliło się na 8 województw 
(później guberni), te na obwody administracyjne oraz powiaty jako okręgi 
wyborcze posłów szlacheckich i jednostki sądowe. W miastach działały 
rady municypalne (samorządowe), a na czele gmin wójtowie (od 1818 r. 
głównie właściciele wsi). Departament łomżyński przemianowano na 
województwo augustowskie, a po dwóch latach przeniesiono jego stolicę 
z Łomży do Suwałk. Odkąd do władzy doszedł car Mikołaj I, dążył on do 
zniszczenia wszelkich przejawów nienależnych myśli i postaw. Szczególnej 
uwadze zaborców w tym względzie podlegał obwód białostocki11, nasila-
jąc działania prowadzące do jego unifikacji i rusyfikacji. W połowie 1840 r. 
zakończono na tym obszarze unifikację prawną, a w dwa lata później car 
wydał ukaz o włączeniu tych ziem do guberni grodzieńskiej, likwidując po-
wiat drohiczyński12.

Po śmierci cara Mikołaja I dość powszechnie liczono, że los się odwróci 
i uda się zrzucić jarzmo niewoli. Na fali patriotycznych postaw i działań 
wybuchło powstanie styczniowe, który niestety skończyło się fiaskiem, 
powodując zwiększenie terroru oddziałów rosyjskich wobec powstańców 

11 Ibidem, s. 113–124.
12 A. Dobroński, Stracone szanse. Utrwalanie podziałów, [w:] A. Dobroński (red.), 

op. cit., s. 140. Por.: D. Godlewska, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do 
rozbiorów Rzeczpospolitej (XI w.–1795 r.), Łomża 2000.
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(zwłaszcza rannych i jeńców) oraz wobec ludności cywilnej, często w opar-
ciu o odpowiedzialność zbiorową13. W obwodzie białostockim postępowa-
ła rusyfikacja poprzez m.in. zakaz używania języka polskiego w sprawach 
administracyjnych, likwidację działów książki i prasy polskiej, utrudnianie 
działalności kościoła katolickiego (przy jednoczesnym preferencyjnym 
traktowaniu prawosławia), ograniczenia prawa własności i konfiskatę 
majątków wrogów systemu. Były obwód białostocki zachował podział 
na 3 powiaty, liczył 3 miasta będące siedzibami władz powiatowych i 16 
miast nadetatowych oraz 40 gmin (wołosti). W 1913 r. obwód białostocki 
zamieszkiwało około 570 tys. osób (w porównaniu do 1868 r. niemal dwu-
krotnie wzrosła liczba mieszkańców). W przypadku Królestwa Polskiego 
represje po powstaniu styczniowym również były wyraźne, szczególnie 
w kontekście zsyłek w głąb Rosji. W porównaniu do obwodu białostockie-
go, w trochę mniejszym stopniu dotyczyło to używania języka polskiego, 
ale za to o wiele bardziej dotkliwe były represje wobec kościoła katolic-
kiego. W polskich guberniach stopniowo zunifikowano system rządów. Na 
czele Królestwa Polskiego stanął generał-gubernator, mając do dyspozycji 
rozbudowany aparat policyjny i zwiększoną liczbę garnizonów. Wprowa-
dzono także reformę administracyjną, w ramach której w 1866 r. podzie-
lono gubernię augustowską na dwie: suwalską i łomżyńską, powiększając 
terytorium tej ostatniej na południu i zachodzie. Gubernie dzieliły się na 
powiaty i gminy, a odrębnie istniały struktury sądowe i policyjne. Guber-
natorzy kierowali rządami gubernialnymi, a ponadto podlegała im bezpo-
średnio straż ziemska, sprawy wojskowe i włościańskie. Warto wskazać, 
że w 1910 r. gubernię suwalską (obejmującą powiaty: augustowski, kalwa-
ryjski, mariampolski, sejneński, władysławowski i wyłkowyski) zamieszki-
wało 636 tys. osób, a gubernię łomżyńską (w skład której przez większość 
czasu wchodziły powiaty: kolneński, łomżyński, makowski, mazowiecki, 
ostrołęcki, ostrowski i szczuczyński) zamieszkiwało 755 tys. osób14. Między 
obwodem białostockim a guberniami istniały duże różnice ekonomiczne 
i infrastrukturalne. Sam Białystok stał się miastem wysoce uprzemysło-
wionym w zakresie włókiennictwa, choć o niskim poziomie technologicz-
nym. Jednak tereny wiejskie dzieliła przepaść od Białegostoku i innych 
ośrodków przemysłowych. Pod względem przemysłowym najsłabiej wy-
padała gubernia suwalska, w której produkowano głównie napoje alko-
holowe, a z czasem powstały tartaki, cegielnie, garbarnie i młyny parowe. 
Zakłady te były jednak prymitywnie urządzenie i nie wykorzystywały siły 

13 Zob. A. Dobroński, Powstanie styczniowe 1863-1864 i jego konsekwencje, [w:] 
A. Dobroński (red.), op. cit., s. 142–153.

14 A. Dobroński, Opór przed rusyfikacją. Zmiany gospodarcze i społeczne  
(1866–1904), [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 154–158.
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mechanicznej. Lepiej wypadała gubernia łomżyńska, gdzie dobrze prospe-
rowały młyny wodne i wiatraki, gorzelnie, olejarnie, octownie, małe tarta-
ki i cegielnie, a pod względem produkcji wyróżniały się cukrownie, browar 
w Drozdowie, odlewnia żelaza i fabryczka maszyn rolniczych w Łomży 
oraz zakłady branży włókienniczej w Grajewie. Jeśli chodzi o rolnictwo, 
to najwięcej osób czynnych zawodowo zajmujących się rolnictwem było 
w guberni suwalskiej (ok. 68%), nieco mniej w guberni łomżyńskiej (61,5%), 
a najmniej w obwodzie białostockim (49%)15. Wysoki wskaźnik w tym za-
kresie świadczył o zapóźnieniu ekonomiczno-społecznego guberni suwal-
skiej i łomżyńskiej. Komunikacyjnie regiony te były zacofane, choć władze 
carskie starały się temu zaradzić. W najlepszym stanie były jedynie drogi 
państwowe z nawierzchnią bitą (Trakt Kowieński z Warszawy przez Łomżę 
i Suwałki do Wilna i Petersburga oraz szosa białostocka z Warszawy przez 
Ostrów do Grodna), gdyż w przypadku pozostałych dróg koszty mniej-
szych inwestycji i napraw władze zrzucały na miasta, ziemian i włościan. 
Istniały jeszcze trzy kategorie dróg: I kategorii – gubernialne – łączące 
Białystok, Łomżę i Suwałki z siedzibami władz powiatowych, garnizonami, 
ważnymi przeprawami przez główne rzeki i węzłami kolejowymi (miały 
nawierzchnię w postaci tłuczonego kamienia lub żwiru); II kategorii – go-
ścińce powiatowe (piaskowe i pełne dziur); III kategorii – wiejskie, polne 
(nawet przez kilka miesięcy w roku nie nadawały się do użytku ze względu 
na warunki atmosferyczne). Z czasem pojawiła się też kolej – pierwszą li-
nią kolejową na ziemiach północno-wschodnich Królestwa Polskiego i by-
łego obwodu białostockiego była Magistrala Warszawsko-Petersburska, 
na której pociągi zaczęły kursować w 1862 r. Z czasem pojawiły się kolejne, 
również ze względu na znaczenie militarne. Niezbyt precyzyjne dane sta-
tystyczne pokazują, że w 1906 r. w obwodzie białostockim znajdowały się 
394 km linii kolejowych z 21 stacjami, w guberni łomżyńskiej było 272 km 
linii i 11 stacji, a w guberni suwalskiej było 224 km torów przebiegających 
w większości przez ziemie litewskie16.

W latach 1905-1907 w obwodzie białostockim oraz w guberniach suwal-
skiej i łomżyńskiej prowadzono działania o charakterze rewolucyjnym, 
w postaci przede wszystkim protestów klasy robotniczej, strajków rolni-
ków, strajków szkolnych (uczniów, pedagogów), wieców i demonstracji 
patriotycznych. Jednak władze carskie odzyskały kontrolę nad sytuacją 
i cofnęły niektóre ustępstwa wynegocjowane przez protestujących, 

15 Ibidem, s. 158–160. Por.: A. Werwicki, Białostocki okręg przemysłu włókienni-
czego do 1945 roku, Warszawa 1957.

16 Ibidem, s. 160–162.
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a także zaostrzyły kary17. Wydarzenia te stanowiły swoiste preludium 
w przededniu I wojny światowej. Okres poprzedzający wybuch wojny 
był korzystny dla gospodarki omawianych terytoriów ze względu na ko-
nieczność zaopatrzenia armii stacjonującej w tamtejszych garnizonach. 
Jednak wraz z wybuchem wojny w 1914 r. sytuacja uległa pogorszeniu. 
Augustów i Suwałki stały się miastami przyfrontowymi, a od 1915 r. 
znalazły się pod okupacją niemiecką. Gubernię suwalską włączono do 
Zarządu Głównodowodzącego Wschodu, zespalając przejściowo Suwal-
szczyznę z Okręgiem Wileńskim (Litewskim). Okupanci z jednej strony 
ciemiężyli ludność na tym obszarze (prześladując liderów życia pol-
skiego, dokonując grabieży mienia, nakładając kontrybucje), a z drugiej 
rozwijali przemysł tartaczny, zapewnili prąd elektryczny Suwałkom i dla 
Augustowa oraz przestrzegali norm sanitarnych – było to czynione z my-
ślą o potrzebach wojska. Białystok był z kolei niegroźnie bombardowany 
od kwietnia 1915 r. Największe straty w tym mieście (i innych ośrodkach 
przemysłowych) związane były z wycofywaniem się wojsk rosyjskich, 
które stosowały taktykę spalonej ziemi – czego nie można było wywieźć, 
niszczono. Destrukcji uległy fabryki, mosty, wiadukty, bardziej okazałe 
obiekty architektoniczne; blokowano tory i szosy. Okupacja niemiecka 
Białegostoku i Łomży rozpoczęła się w pierwszej połowie sierpnia 1915 r. 
Najmniejsze straty poniosła w tym okresie Łomża. Podczas okupacji 
niemieckiej powiększył się zakres swobód narodowych na wszystkich 
wskazanych wyżej terytoriach, ale jednocześnie nastąpiło zubożenie 
ekonomiczne w efekcie braków materiałowych18.

Pierwsza wojna światowa zakończyła się w dniu 11 listopada 1918 r., jed-
nak w przypadku tytułowego regionu proces ten trwał dłużej. Najpierw 
wolność uzyskali mieszkańcy guberni łomżyńskiej. Kontrola nad Białym-
stokiem była utrzymywana dłużej przez okupanta, w celu bezpiecznego 
wycofania wojsk. Oficjalnie przekazanie władzy cywilnej i wojskowej nad 
Białymstokiem stronie polskiej nastąpiło w dniu 22 lutego 1919 r. Do Grod-
na (do którego pretensje wysuwali zarówno Polacy, jak i Białorusini oraz 
Litwini) wojsko polskie wkroczyło w dniu 28 kwietnia, odzyskując miasto 
po opuszczeniu go przez Niemców. Najpóźniej niepodległość uzyskała 
Suwalszczyzna. Okupant eksploatował ekonomicznie ten obszar, jedno-
cześnie wspierając aspiracje litewskie do opanowania całej byłej guberni 
suwalskiej. Wobec planów wytyczenia granicy wzdłuż Kanału Augustow-
skiego, Litwini skierowali do Suwałk i innych miejscowości swoje wojsko, 
milicję i urzędników. Jednak tysiące mieszkańców Suwalszczyzny podpi-

17  A. Dobroński, Ku wolności, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 177.
18  Ibidem, s. 177–182.
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sało się pod petycją o przyłączenie tego obszaru do Polski. Na szczęście 
w dniu 26 lipca 1919 r. wytyczono linię demarkacyjną (linia Focha), która 
biegła na północ od Wiżajn, Puńska i Sejn. W tej sytuacji Niemcy wycofali 
się z całej Suwalszczyzny (23 sierpnia opuścili Suwałki). Litwini opuścili Su-
wałki 7 sierpnia, jednak chcieli utrzymać w swoich granicach Sejny. W wy-
niku powstania sejneńskiego, które wybuchło w nocy z 22 na 23 sierpnia, 
powstańcy opanowali Sejny (w dniu 26 sierpnia), a do dnia 9 września 
siły polskie obsadziły linię Focha na terenie Suwalszczyzny. Tym samym 
ziemie te odzyskały niepodległość19.

W dniu 2 sierpnia 1919 r. utworzono województwo białostockie, które 
obejmowało byłą gubernię łomżyńską (bez powiatu makowskiego i wę-
growskiego), trzy byłe powiaty guberni suwalskiej (suwalski, augustowski 
i sejneński), trzy powiaty byłej guberni grodzieńskiej (białostocki, so-
kólski i bielski). Siedzibą władz województwa został Białystok. Finalnie 
(w 1921 r.) w skład województwa weszło 15 powiatów: augustowski, bia-
łowieski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, 
ostrowski, sejneński, sokólski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wyso-
ki mazowiecki. Jednak od 1 kwietnia 1939 r. powiaty: łomżyński, ostrołęcki 
i ostrowski znalazły się w województwie warszawskim20. W międzyczasie 
region zmagał się z zawirowaniami terytorialnymi wskutek wojny polsko-

-bolszewickiej, jednak udało się skutecznie odzyskać władztwo nad zawo-
jowanym przez bolszewików obszarem.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego starano się odbudować 
gospodarkę na obszarze województwa. Należało odbudować nie tylko 
budynki mieszkalne, gospodarcze czy użyteczności publicznej, ale rów-
nież sieć dróg, mostów i szlaków kolejowych. Trzeba było reaktywować 
przemysł – umocnił się przemysł drzewny, ale silnemu niegdyś włókien-
nictwu nie zdołano przewrócić dawnej świetności. Funkcjonował też 
przemysł rolno-spożywczy i mineralny (cegielnie, kaflarnie, huty szkła)21. 
Liczne problemy istniały w oświacie. Ziemie będące wcześniej pod zabo-
rem rosyjskim były pod tym względem głęboko zacofane. Po odzyskaniu 
niepodległości problemem było zapewnienie kadry oraz odpowiednich 

19  J. J. Milewski, W II Rzeczpospolitej, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 184–189. 
Por.: K. Skłodowski, Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. O niepodległości Suwalsz-
czyzny, Suwałki 1999.

20  J. J. Milewski, W II Rzeczpospolitej… op. cit., s. 189–190. Por.: J. J. Milewski (red.), 
Początki niepodległości. Łomża – Białystok – Grodno – Suwałki. 1918–1919, Biały-
stok 1998.

21 J. J. Milewski, Ambicje i realia lat dwudziestolecia międzywojennego, [w:] A. Do-
broński (red.), op. cit., s. 202–205.
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warunków do nauczania. Największy problem stanowiło kształcenie na 
obszarach wiejskich. W 1921 r. wśród mieszkańców województwa w wieku 
powyżej 10 lat analfabeci stanowili ponad 31%, a wyższe wykształcenie 
miało około 2805 osób spośród ponad 1 mln. 305 tys. mieszkańców22. 

Dużą rolę w życiu społeczno-gospodarczym okresu dwudziestolecia 
międzywojennego odgrywał samorząd terytorialny: rady gminne na 
czele z wójtem i rady miejskie o organem wykonawczym w postaci za-
rządu miasta kierowanego przez burmistrza (lub prezydenta w miastach 
wydzielonych). Na wyższych szczeblach rola samorządu była już mniej-
sza. W powiatach funkcjonowały rady powiatowe (do 1933 r. sejmiki 
powiatowe) z wydziałem powiatowym – organem zarządzającym – na 
czele ze starostą, a w województwach – rada wojewódzka przy wojewo-
dzie. Do zadań samorządu należała dbałość o zdrowie, opiekę społeczną 
i oświatę, prowadzenie przedsiębiorstw (rzeźnie, elektrownie) czy też 
wykonywanie pewnych zadań administracyjnych (szczególnie w przy-
padku gmin wiejskich)23.

Okres względnej stabilizacji i odbudowy skończył się wraz z wybuchem 
II wojny światowej. W wyniku protokołu do układu Ribbentrop-Moło-
tow z dnia 23 sierpnia 1939 r.24 wstępnie rozgraniczono strefę wpływów 
niemieckich i sowieckich wzdłuż linii rzek Narew-Wisła-San. Ostatecznie 
według układu z dnia 28 września podpisanego w Moskwie, na północy 
województwa białostockiego po stronie niemieckiej pozostał powiat su-
walski i północna część powiatu augustowskiego. Zachodnią granicę strefy 
sowieckiej stanowiła rzeka Pisa, dalej biegła Narwią, by skręcić w kierun-
ku południowo-zachodnim do Bugu, dzięki czemu po stronie niemieckiej 
pozostawał Ostrów Mazowiecki. Na południu granicę stanowiła rzeka Bug. 
Teren ten pod okupacją niemiecką został podzielony na dwie części: reszt-
ki powiatu ostrowskiego i południowe gminy ostrołęckiego znalazły się 
w Generalnym Gubernatorstwie, a większość powiatu ostrołęckiego i Su-
walszczyzna zostały wcielone do Rzeszy. Jeśli chodzi o pozostałe obszary 
byłego województwa białostockiego, to na mocy dekretu Prezydium Rady 

22 Ibidem, s. 213. Por.: A. Dobroński, J. Szczygieł-Rogowska, Białystok lata 20-te, 
lata 30-te, Białystok 2003.

23 Ibidem, s. 210. Por.: J. J. Milewski, Z dziejów województwa białostockiego 
w okresie międzywojennym, Białystok 1999.

24 Dokumenty dotyczące relacji III Rzeszy i ZSRR z tego okresu można znaleźć 
na stronie Biblioteki Prawniczej Lillian Goldman w Szkole Prawa Uniwersytetu 
Yale, zob. Nazi-Soviet Relations 1939–1941, The Avalon Project. Documents in 
Law, History and Diplomacy, Yale Law School, tryb dostępu: http://avalon.law.
yale.edu/subject_menus/nazsov.asp [13.10.2018].



Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii eUropejskiej 19

Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) z dnia 
4 grudnia 1939 r. utworzono obwód białostocki. Z dniem 15 stycznia 1940 r. 
wprowadzono podział na 24 rejony, a trzy największe miasta (Białystok, 
Grodno, Łomża) podlegały bezpośrednio władzom obwodowym25.

Władze ZSRR już od początku okupacji stosowały represje w postaci aresz-
towań osób związanych z polskim aparatem państwowym, zaangażowa-
nych społecznie i politycznie oraz w postaci wywózek (deportacji) m.in. 
członków ich rodzin. Zarówno okupant niemiecki jak i sowiecki, dokony-
wali licznych mordów na ludności cywilnej. Szczególnie dotyczyło to lud-
ności żydowskiej pod okupacją niemiecką26.

W wyniku ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. i przejęciem przez 
nie kontroli nad tym obszarem, w dniu 17 lipca Adolf Hitler wydał dekret 
o utworzeniu okręgu białostockiego, który obejmował obszar dawnego 
obwodu białostockiego poszerzonego na południowym wschodzie o gmi-
ny z byłego województwa białostockiego oraz część powiatów brzeskie-
go i prużańskiego. Okręg został podzielony na jeden „Stadtkommissariat” 
(komisariat miejski – Białystok), oraz osiem „Kreiskommissariatów”, bę-
dących odpowiednikami większości przedwojennych powiatów, których 
siedziby mieściły się w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Grodnie, 
Łomży, Sokółce i Wołkowysku. Powiaty dzieliły się na „Amtskommissaria-
ty” odpowiadających przedwojennym gminom27.

Gdy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę ZSRR, wojska niemieckie 
zmuszone zostały do wycofania się. Armia Czerwona wkroczyła do Bia-
łegostoku w dniu 27 lipca 1944 r., lecz walki na obszarze województwa 
białostockiego trwały kilka miesięcy. Do końca stycznia 1945 r. wojska 
niemieckie zostały wyparte z całości terytorium, z którego utworzono wo-
jewództwo białostockie28. Finalnie w 1955 r. województwo białostockie po-
dzielono na 20 powiatów (w tym jeden miejski), a gminy zastąpiono dużo 
mniejszymi gromadami (w 1957 r. było ich 549 w porównaniu do 131 gmin 
w 1948 r.). Warto wskazać, że przedwojenne powiaty wschodnie – gro-
dzieński i wołkowyski – zostały przyłączone do Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej. Utworzono też nowe powiaty: kolneński, siemiatycki, 

25 J. J. Milewski, Wojna i dwie okupacje, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 224.
26 Por.: J. J. Milewski, Okupacja sowiecka w Białostockiem (1939–1941). Próba 

charakterystyki, [w:] P. Chmielowiec (red.), Okupacja sowiecka ziem polskich, 
Rzeszów-Warszawa 2005; E. Rogalewska, Getto białostockie, Białystok 2008.

27 Ibidem, s. 234–235.
28 Ibidem, s. 243.
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hajnowski, moniecki, łapski, zambrowski, dąbrowski i sejneński, a powiat 
szczuczyński zmienił nazwę na grajewski. Na mocy ustawy z 1950 r. o te-
renowych organach jednolitej władzy państwowej29, „w celu dalszego 
pogłębiania demokratyzacji Polski Ludowej przez jeszcze pełniejszy udział 
mas pracujących w rządzeniu Państwem i skupienie w radach narodowych 
pełni władzy ludowej w terenie – w celu dalszego wzmocnienia Państwa 
Ludowego i przyśpieszenia budowy socjalizmu w Polsce” (jak dumnie 
głosiła preambuła ustawy), ustanowiono system rad narodowych z ich 
organami wykonawczymi na wszystkich szczeblach – prezydiami na czele 
z przewodniczącymi, likwidując faktycznie samorząd terytorialny (ustawa 
w rozdziale 5 znosiła m.in. związki samorządu terytorialnego, stanowiska 
wojewody, wicewojewody, starosty, wicestarosty, prezydenta i wicepre-
zydenta miasta, burmistrza, wiceburmistrza, wójta i podwójciego). Zmia-
nom terytorialnym i administracyjnym towarzyszył proces odbudowy po 
zniszczeniach II wojny światowej, które były dotkliwsze, niż podczas I wojny 
światowej. W wyniku działań zbrojnych oraz ponownego zastosowania me-
tody spalonej ziemi przez wycofujących się Niemców, gospodarka regionu 
była w ruinie. Dotyczyło to zarówno przemysłu, jak i rolnictwa. Odbudowy 
wymagała infrastruktura drogowa i kolejowa oraz zasoby mieszkaniowe 
(a warto wskazać, że liczba mieszkańców rosła – w 1946 r. województwo 
zamieszkiwało 941 tys. osób, a w 1956 r. już 1 mln 59 tys. osób)30. Zmiany 
te zachodziły powoli. Jednocześnie umacniał się aparat komunistyczny, 
który zaczął zwalczać podziemie niepodległościowe oraz wszelką opozycję 
i osoby krytykujące działalność władz31. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to tuż po 
zakończeniu wojny przystąpiono do organizacji nauczania dzieci, choć bra-
kowało nauczycieli. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych nastąpił dość 
szybko rozwój wszystkich typów szkół podstawowych. W 1956 r. było ich 
w województwie 126. Rozwijało się również szkolnictwo wyższe – pierw-
szą uczelnią było Seminarium Duchowne przeniesione z Wilna, a w 1950 
r. utworzono Akademię Medyczną (od 2008 r. Uniwersytet Medyczny). 
W 1964 r. z Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej utworzono Wyższą Szkołę In-
żynierską (od 1974 r. Politechnika Białostocka), a w 1968 r. w Białymstoku 
utworzono Filię Uniwersytetu Warszawskiego (która w 1997 r. usamodziel-
niła się i powstał Uniwersytet w Białymstoku)32. Jednak wolność nauczania 
i prowadzenia badań naukowych od samego początku była ograniczona33. 

29 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pań-
stwowej, Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130.

30 J. J. Milewski, Fikcyjna niepodległość, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 224.
31 Zob. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do 

niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010, s. 195–197.
32 J. J. Milewski, Fikcyjna niepodległość, op. cit., s. 271–272.
33 Zob. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op. cit., s. 290–291, 332–335.
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W 1975 r. dokonano kolejnej reformy administracyjnej. Na mocy usta-
wy z dnia 28 maja 1975 r.34 wprowadzono nowy podział administracyj-
ny kraju, likwidując powiaty i dzieląc 17 województw na 49 mniejszych. 
Utrzymano przy tym dotychczasowe wojewódzkie, miejskie i inne rady 
narodowe, które jednak zostały pozbawione realnej władzy, a z zasady 
przewodniczącym był I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
danego szczebla. Województwo białostockie podzielono na trzy mniejsze: 
białostockie (dawne powiaty: białostocki, bielski, dąbrowski, hajnow-
ski, łapski, moniecki, siemiatycki, sokólski), łomżyńskie (dawne powiaty: 
łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, a tak-
że 5 gmin z powiatów: łapskiego, monieckiego, siemiatyckiego i 4 gminy 
z województwa warszawskiego) i suwalskie (dawne powiaty: augustowski, 
ełcki, gołdapski, sejneński, suwalski oraz część dąbrowskiego z dotychcza-
sowego województwa białostockiego, a także giżycki, piski, węgorzewski 
oraz część mrągowskiego z województwa olsztyńskiego)35. Mimo postępu 
cywilizacyjnego, obszar północno-wschodniej Polski był dalej zapóźniony 
w stosunku do reszty kraju.

W drugiej połowie lat 70-tych gospodarkę dotknął kryzys. W regionie, 
jak i w całej Polsce, borykano się z brakami w zaopatrzeniu sklepów spo-
żywczych i budowlanych, były także problemy z węglem, sprzętem go-
spodarstwa domowego czy nawet konfekcją36. Braki w sklepach oraz niski 
poziom płac i warunków pracy z czasem spowodowały strajki ludności 

– głównie pracowników zakładów pracy. Z biegiem lat dużą rolę zaczęły 
odgrywać związki zawodowe, w tym przede wszystkim Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność”37 (NSZZ „Solidarność”). Władze 
nie potrafiły zażegnać kryzysu gospodarczego, wprowadzając reglamen-
tację kolejnych towarów. Ostatecznie na mocy dekretu z dnia 12 grudnia 
1981 r.38 Rada Państwa wprowadziła z dniem 13 grudnia stan wojenny na 
obszarze całego kraju, a naczelnym organem administrującym stała się 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaruzel-
skim na czele. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była 
pogarszająca się sytuacja gospodarcza, lecz w rzeczywistymi powodem 
były obawy przed utratą władzy przez komunistów, w związku z aktywną 
działalnością związków zawodowych sprzeciwiających się polityce władz. 
Oprócz dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego, przyjęto inne akty 

34 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym 
Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91.

35  M. Kietliński, Niespełnione nadzieje, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 282–285.
36  Zob. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op. cit., s. 348–335.
37  Ibidem, s. 415–417.
38  Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154.
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prawne, w tym dekret o postępowaniu doraźnym39, który przewidywał 
drakońskie kary za najmniejsze przewinienia. Przeciwko społeczeństwu 
użyto całej siły aparatu komunistycznego. Rozpoczęły się internowania, 
zakazano strajków, manifestacji i wszelkich akcji protestacyjnych, zmi-
litaryzowano setki zakładów (w związku z tym strajk w nich traktowany 
był na równi z dezercją, za co groziła kara śmierci), przerwano łączność 
telefoniczną, kontrolowano przesyłki pocztowe, ograniczono swobodę 
przemieszczania się poza miejsce zamieszkania. Zarówno w trakcie stanu 
wojennego, jak i po jego ostatecznym zniesieniu w dniu 22 lipca 1983 r.40 
pomimo represji dochodziło do strajków i protestów i innych działań prze-
ciwko władzom komunistycznym. Dotyczyło to też obszarów województw 
białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, choć na dużo mniejszą skalę, 
niż w innych regionach Polski. Struktury NSZZ „Solidarność” były słabe, 
ze względu na małe uprzemysłowienie tego obszaru, niewielką aktyw-
ność inteligencji i brak tradycji robotniczych protestów. W wojewódz-
twie białostockim struktury podziemne „Solidarności” były silniejsze, niż 
w województwach suwalskim i łomżyńskim, gdzie opozycja była mniej 
sformalizowana. Z czasem członków i sympatyków „Solidarności” w re-
gionie ogarnęła apatia i zmęczenie, a działalność skupiła się wokół uroczy-
stości o charakterze narodowym i religijnym41.

Wobec braku powodzenia we wprowadzaniu przez władze komunistycz-
ne reform gospodarczych i politycznych mających poprawić sytuację 
w kraju, zaczęto szukać dialogu z opozycją. Skutkiem tego był „okrągły 
stół” i wybory czerwcowe 1989 r. W wyniku wyborów zmienił się układ 
sił w parlamencie. Na 161 miejsc w sejmie przeznaczonych dla kandyda-
tów bezpartyjnych kandydaci „Solidarności” zdobyli 160 mandatów (299 
mandatów było zagwarantowanych dla władzy komunistycznej), a w se-
nacie zdobyli oni 92 na 100 miejsc. Z województwa białostockiego senato-
rami desygnowanymi przez NSZZ „Solidarność” zostali Andrzej Kaliciński 
i Andrzej Stelmachowski, a posłami Jan Beszta Borowski i Krzysztof Putra. 
Z województwa łomżyńskiego senatorami zostali Lech Kozioł i Ryszard 
Rieff, a posłami zostali Ryszard Kraszewski i Marek Rutkowski. Z kolei 
z województwa suwalskiego senatorami zostali Stanisław Bernatowicz 

39 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach 
o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. 
z 1981 r. nr 29, poz. 156.

40 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zniesienia stanu wo-
jennego, Dz.U. z 1983 r. nr 39, poz. 178.

41 M. Kietliński, Ku III Rzeczpospolitej, [w:] A. Dobroński (red.), op. cit., s. 301–304. 
Por.: A. Dudek (red.), Stan wojenny w Polsce 1981–1983, Warszawa 2003.
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i Andrzej Wajda, a posłami zostali Jerzy Pietkiewicz i Bronisław Geremek. 
Podczas drugiej tury wyborów posłami z województwa białostockiego 
zostali: Włodzimierz Cimoszewicz, Janusz Szymański, Adam Babul, Aleksy 
Siemieniuk, Jerzy Ślezak i Eugeniusz Czykwin. Z województwa łomżyńskie-
go dostali się: Mieczysław Czerniawski, Witold Leśniewski i Stanisław Ga-
brielski, a z województwa suwalskiego mandaty poselskie zdobyli: Michał 
Górski, Teresa Woźniak i Tomasz Romańczuk42. Dnia 19 lipca 1989 r. Zgro-
madzenie Narodowe przewagą zaledwie jednego głosu wybrało genera-
ła Wojciecha Jaruzelskiego na urząd Prezydenta PRL. Misję utworzenia 
rządu powierzył on generałowi Czesławowi Kiszczakowi, który nie zdołał 
tego dokonać. Dnia 24 sierpnia 1989 r. pierwszym po wojnie niekomuni-
stycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki, którego rząd w dniu 12 
września został zatwierdzony przez sejm. Zapoczątkowało to wprowadza-
nie zmian gospodarczych i proces demokratyzacji. W listopadzie 1990 r. 
odbyły się pierwsze powszechne wybory prezydenckie, które w drugiej 
turze wygrał Lech Wałęsa. Kolejnymi krokami w drodze ku pełnej nie-
podległości państwa było rozwiązanie Układu Warszawskiego (1991 r.), 
całkowicie wolne wybory parlamentarne (1991 r.) oraz wycofanie wojsk 
sowieckich z Polski (1993 r.) 43. Ze zmianami na szczeblu centralnym zacho-
dziły też zmiany w jednostkach samorządu terytorialnego. 

1.2. Czasy najnowsze

Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa44 ustanowiono z dniem 
1 stycznia 1999 r., obok istniejących już gmin, powiaty i 16 województw 
samorządowych. Wśród nich znalazło się województwo podlaskie, w któ-
rego granicach ujęto 118 gmin obejmujących ziemie dotychczasowych wo-
jewództw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, ale bez powiatów 
mazurskich: Ełku, Olecka i Gołdapi. Siedzibą wojewody i Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego został Białystok. Podział ten jest aktualny po dzień 
dzisiejszy45. Region sąsiaduje z województwem warmińsko mazurskim od 

42  Ibidem, s. 306–307.
43  A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op. cit., s. 457–462.
44  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
45 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowe-

go podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 z późn. zm. 
Gminy wchodzące w skład województwa podlaskiego: Augustów, Augustów 
m., Bakałarzewo, Bargłów Kościelny, Białowieża, Białystok m., Bielsk Podla-
ski, Bielsk Podlaski m., Boćki, Brańsk, Brańsk m., Choroszcz, Ciechanowiec, 
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północnego zachodu, z województwem mazowieckim od zachodu i z wo-
jewództwem lubelskim od południa. Na północnym wschodzie graniczy 
z Litwą, a na Wschodzie z Białorusią. Od momentu akcesji Polski i Litwy do 
Unii Europejskiej ich granica z Rosją, Białorusią i Ukrainą stanowi granicę 
zewnętrzną Unii Europejskiej. Placówki polskiej straży granicznej na tere-
nie województwa podlaskiego zlokalizowane są w: Augustowie, Białowie-
ży, Bobrownikach, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Krynkach, Kuźnicy, 
Lipsku, Michałowie, Mielniku, Narewce, Nowym Dworze, Płaskiej, Rut-
ce-Tartak, Sejnach oraz Szudziałowie, a w Białystoku zlokalizowany jest 
Podlaski Oddział Straży Granicznej (jedna z dziewięciu placówek w Polsce), 
odpowiadający za koordynację prac wszystkich placówek straży granicz-
nej w województwie46.

Według dostępnych danych demograficznych w 2018 r. województwo 
podlaskie zamieszkiwało 1 182 677 osób, z których większość stanowią ko-
biety (606 267 w stosunku do 576 410 mężczyzn). Najwięcej osób mieszka 
w Białymstoku – 297 403 osoby, a w dalszej kolejności są dwa miasta na 
prawach powiatu: Suwałki (69 693 osoby) i Łomża (63 089 osób)47.

Wieki zmian terytorialnych oraz stref wpływów prawnych i politycz-
nych na ziemie wchodzące w skład obecnego województwa podlaskie-
go spowodowały nawarstwienie się różnic gospodarczych, kulturowych 

Czarna Białostocka, Czeremcha, Czyże, Czyżew-Osada, Dąbrowa Białostocka, 
Dobrzyniewo Kościelne, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Filipów, 
Giby, Goniądz, Grabowo, Grajewo, Grajewo m., Grodzisk, Gródek, Hajnówka, 
Hajnówka m., Janów, Jasionówka, Jaświły, Jedwabne, Jeleniewo, Juchnowiec 
Kościelny, Kleszczele, Klukowo, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kolno m., 
Kołaki Kościelne, Korycin, Krasnopol, Krynki, Krypno, Kulesze Kościelne, Kuź-
nica, Lipsk, Łapy, Łomża, Łomża m., Mały Płock, Miastkowo, Michałowo, Miel-
nik, Milejczyce, Mońki, Narew, Narewka, Nowe Piekuty, Nowinka, Nowogród, 
Nowy Dwór, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Piątnica, Płaska, Poświętne, Prze-
rośl, Przytuły, Puńsk, Raczki, Radziłów, Rajgród, Rudka, Rutka-Tartak, Rutki, 
Sejny, Sejny m., Sidra, Siemiatycze, Siemiatycze m., Sokoły, Sokółka, Stawiski, 
Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Suwałki m., Szczuczyn, Szepietowo, Szta-
bin, Szudziałowo, Szumowo, Szypliszki, Śniadowo, Trzcianne, Turośl, Turośń 
Kościelna, Tykocin, Wasilków, Wąsosz, Wizna, Wiżajny, Wysokie Mazowieckie, 
Wysokie Mazowieckie m., Wyszki, Zabłudów, Zambrów, Zambrów m., Zawady, 
Zbójna.

46 Strona internetowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, tryb dostępu: ht-
tps://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/placowki/11528,Placowki-i-przej-
scia.html [01.12.2018].

47 Baza Demografia, Główny Urząd Statystyczny, tryb dostępu: http://demogra-
fia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [30.12.2018].
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i społecznych, zarówno wewnątrz regionu, jak i w porównaniu do innych 
województw. Od kilkudziesięciu lat trwa proces mający na celu niwelo-
wanie tych nierówności na różnych płaszczyznach, w czym wydatnie po-
mogła również akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i (będące jej 
pokłosiem) środki unijne, o jakie mogą się ubiegać jednostki samorządu 
terytorialnego. Jednak bez określonej wizji zmian w regionie nie można 
byłoby racjonalnie wydatkować pozyskanych funduszy. Służą temu stra-
tegie rozwoju regionów.

By optymalnie wykorzystać obecną perspektywę finansową Unii Europej-
skiej radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęli w dniu 9 września 
2013 roku zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 
do roku 202048. Dokument ten określa cele i kierunki rozwoju regionu 
w kolejnych latach oraz wskazuje dziedziny, które należy wspierać, aby 
zwiększyć konkurencyjność i spójność społeczno-gospodarczą wojewódz-
twa. Zgodnie z misją przyjętą w tym dokumencie województwo podlaskie 
w 2030 r. ma być: zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Zgodnie 
z brzmieniem Strategii należy przez to rozumieć:

Zielone – wśród 16 województw Polski to u nas jest najwięcej terenów ob-
jętych ochroną w formie parków narodowych i siecią Natura 2000, cechuje 
nas wysoki udział lasów w powierzchni regionu, mamy najniższą w kraju gę-
stość zaludnienia. W Polsce i Europie Podlaskie jest postrzegane jako „Zielo-
na kraina”. Należy utrwalać tę percepcję unikalności i wyjątkowości regionu, 
jako podstawę rozwijania zielonych (ekologicznych) specjalizacji.

Unia Europejska i społeczeństwa państw członkowskich wykazują rosną-
cą wrażliwość na kwestie środowiskowo-klimatyczne. Rosnące znaczenie 
mają: umiejętności dla zielenienia polityk, możliwości rozwijania zielonych 
innowacji oraz kształtowania bardziej zielonych usług. Nasz region może 
wykorzystać te możliwości jako istotny walor rozwojowy.

Otwarte – peryferyjne położenie w Unii Europejskiej wykorzystuje się jako 
walor rozwojowy. Wymaga to wykorzystania potencjału unikalnej w wa-
runkach polskich wielokulturowości, rozwinięcia funkcji wrót do Europy 
dla naszych wschodnich sąsiadów, a zarazem kreowania funkcji życzliwe-
go mentora (pośrednika) dla relacji Unii Europejskiej z Europą Wschodnią, 
przede wszystkim z Białorusią.

48 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, załącznik do Uchwały 
Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r.
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Województwo podlaskie jest elementem przestrzeni bałtyckiej, co może 
być istotnym impulsem rozwojowym. Nasze województwo jest jednym 
z czterech regionów Polski położonych wzdłuż zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej. Unia Europejska będzie rozwijała relacje z otoczeniem, 
a Podlaskie jest dla niej naturalną bramą na wschód. Wschód to szero-
ko rozumiani sąsiedzi i partnerzy: Białoruś, Rosja, Ukraina, Litwa i inne 
kraje nadbałtyckie oraz kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Budowanie 
relacji poprzez kontakty ze społeczeństwem, przedsiębiorcami, władza-
mi lokalnymi budują specjalizację regionu w relacjach ze wschodnimi 
sąsiadami Polski.

Dostępne – zasadniczo zostaje skrócony czas podróży z regionu do sąsied-
nich województw oraz zwiększa się dostępność Białegostoku ze wszystkich 
ośrodków powiatowych. Poprawia to dostęp społeczeństwa regionu do 
usług publicznych oraz możliwości konkurowania województwa o miesz-
kańców, o turystów, o inwestorów. Dostępność jest rozumiana szeroko, 
a dotyczy między innymi: transportu, telekomunikacji, Internetu, usług 
otoczenia biznesowego.

Przedsiębiorcze – w najbliższych latach firmy i mieszkańcy województwa 
podlaskiego aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-gospodarczym i wy-
korzystują swoje konkurencyjne atuty na rzecz rozwinięcia inteligentnych 
specjalizacji. Dotyczy to między innymi: wykorzystania doskonałych uwa-
runkowań dla produkcji rolniczej – mleka i jego przetworów oraz wysokiej 
jakości żywności; rozwoju produkcji i usług zorientowanych na naszych 
wschodnich sąsiadów, produkcji i usług o wyznaczniku „ekologiczne i zie-
lone” – odnawialnych źródeł energii, technologii przyjaznych środowisku, 
ekoturystyki, nauk o życiu (life science), srebrnej gospodarki (silver econo-
my) etc. Wspieramy innowacyjność, rozwój kapitału ludzkiego i kapitału 
społecznego w regionie.

W nowej doktrynie polityki regionalnej kluczowe znaczenie ma wykorzy-
stanie potencjałów rozwojowych regionów, a uzupełniającą rolę odgry-
wa usuwanie barier rozwojowych. Województwo podlaskie dysponuje 
bardzo znaczącym i wartościowym potencjałem ludzkim, który powinien 
być podstawą dobrobytu (zasobności) województwa w długim horyzoncie 
czasowym. Umiejętność współpracy, tworzenia sieci będzie decydująca 
dla trajektorii rozwojowej województwa podlaskiego. Uzupełniające zna-
czenie wobec przedsiębiorczości mieszkańców regionu mogą mieć bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne49.

49 Ibidem, s. 10–11.
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Aby zrealizować tą wizję, określono następujące cele strategiczne, a w ra-
mach nich – cele operacyjne i główne kierunki interwencji:

Cel strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka

• Cel operacyjny 1.1.: Rozwój przedsiębiorczości – główne kierunki interwencji:

 ̶ Promowanie postaw przedsiębiorczych

 ̶ Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

• Cel operacyjny 1.2. Wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw – 
główne kierunki interwencji:

 ̶ Promowanie postaw proinnowacyjnych

 ̶ Wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach

 ̶ Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwestycyjną i inno-
wacyjną przedsiębiorstw

 ̶ Wspieranie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników B+R

 ̶ Wspieranie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych 
i marketingowych

• Cel operacyjny 1.3. Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności za-
wodowej mieszkańców regionu – główne kierunki interwencji:

 ̶ Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia do-
stosowanego do potrzeb rynku pracy

 ̶ Aktywizacja zawodowa osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy

• Cel operacyjny 1.4. Kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojo-
wych – główne kierunki interwencji:

 ̶ Promowanie wartości i postaw sprzyjających współpracy i aktywno-
ści obywatelskiej oraz wspieranie dialogu społecznego

 ̶ Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego
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 ̶ Zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym poprzez po-
prawę dostępu do jej dóbr oraz kształtowanie nawyków kultu-
ralnych

 ̶ Poprawa skuteczności zarządzania regionalnego i lokalnego – spraw-
na administracja

• Cel operacyjny 1.4. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych – główne 
kierunki interwencji:

 ̶ Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzy-
stania zasobów naturalnych

 ̶ Ograniczanie energo – i materiałochłonności

 ̶ Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

• Cel operacyjny 1.6. Nowoczesna infrastruktura sieciowa – główne kierunki 
interwencji:

 ̶ Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

 ̶ Przebudowa systemu energetycznego

 ̶ Wspieranie rozwoju infrastruktury gazowej50.

Cel strategiczny 2. Powiązania krajowe i międzynarodowe

• Cel operacyjny 2.1. Aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku po-
nadregionalnym – główne kierunki interwencji:

 ̶ Promocja gospodarcza regionu

 ̶ Inicjatywy sprzyjające nawiązywaniu kontaktów gospodarczych 
oraz wspieranie obecności podlaskich przedsiębiorstw na ryn-
kach zewnętrznych

• Cel operacyjny 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa – 
główne kierunki interwencji:

50 Ibidem, s. 40–45.
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 ̶ Aktywność informacyjno-promocyjna ukierunkowana na inwesto-
rów (aktywne pozyskiwanie inwestorów)

 ̶ Dostępność terenów inwestycyjnych

• Cel operacyjny 2.3. Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej – głów-
ne kierunki interwencji:

 ̶ Poprawa przepustowości i zwiększanie sieci przejść granicznych

 ̶ Działania w zakresie ułatwień w przekraczaniu granicy

 ̶ Tworzenie powiązań formalnych i nieformalnych oraz sieci współpracy

 ̶ Ochrona i efektywne wykorzystanie wspólnego dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego obszaru pogranicza

• Cel operacyjny 2.4. Rozwój partnerskiej współpracy międzyregionalnej – 
główne kierunki interwencji:

 ̶ Tworzenie powiązań formalnych i nieformalnych oraz sieci współpracy

 ̶ Rozwój ponadregionalnych produktów i współpraca w zakresie 
wspólnych problemów

 ̶ Rozwój współpracy w sferze innowacji i inwestycji

• Cel operacyjny 2.5. Podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej regionu – główne kierunki interwencji:

 ̶ Poprawa zewnętrznej dostępności transportowej regionu

 ̶ Wzmocnienie spójności terytorialnej poprzez wspieranie wewnętrz-
nej dostępności transportowej

 ̶ Efektywny system transportu publicznego51.

51 Ibidem, s. 46–48.
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Cel strategiczny 3. Jakość życia

• Cel operacyjny 3.1. Zmniejszenie negatywnych skutków problemów demo-
graficznych – główne kierunki interwencji:

 ̶ Wspieranie rodzin w opiece nad dzieckiem i osobami zależnymi

 ̶ Rozwój nowoczesnych, dobrze adresowanych usług społecznych

 ̶ Wsparcie aktywności zawodowej i społecznej osób starszych, umoż-
liwiające lepsze wykorzystanie ich potencjału

• Cel operacyjny 3.2. Poprawa spójności społecznej – główne kierunki inter-
wencji:

 ̶ Współpraca i rozwój potencjału instytucjonalnego w obszarze pomo-
cy i integracji społecznej

 ̶ Wspieranie osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, dysfunkcją lub przeżywających trudności

 ̶ Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 ̶ Wspieranie osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, dysfunkcją lub przeżywających trudności

• Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeń-
stwa publicznego – główne kierunki interwencji:

 ̶ Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej w województwie

 ̶ Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia

 ̶ Wzrost efektywności działania podmiotów i służb bezpieczeństwa 
publicznego i ratownictwa

• Cel operacyjny 3.4. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami

 ̶ Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej 
społeczeństwa
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 ̶ Ochrona powietrza, gleb, wody i innych zasobów

 ̶ Efektywny system gospodarowania odpadami

 ̶ Gospodarka niskoemisyjna (w tym efektywność energetyczna)

 ̶ Ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych oraz 

odtwarzanie i renaturalizacja ekosystemów zdegradowanych52.

Ponadto w Strategii określono też dwa cele horyzontalne:

• Cel horyzontalny: Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą har-
monii aktywności człowieka i przyrody;

• Cel horyzontalny: Infrastruktura techniczna i teleinformatyczna otwierają-

ca region dla inwestorów, mieszkańców, sąsiadów i turystów53.

Założenia rozwoju województwa podlaskiego są bardzo ambitne. Obecnie 
trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskie-
go do roku 2020. Prace związane tym procesem są prowadzone zgodnie 
z następującymi zasadami:

a. „selektywność podejścia – rozumiana jako koncentracja na wybranych 
obszarach, sektorach, które mają istotne znaczenie dla realizacji celów 
Strategii i stanowią o przewadze konkurencyjnej, poszukiwanie nisz roz-
wojowych;

b. podejście zintegrowane i zróżnicowane terytorialnie – oznacza zarzą-
dzanie organizowane wokół celów strategicznych, koordynację sektorów 
i instytucji działających na różnych poziomach zarządzania oraz mające na 
celu wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorialnych;

c. partnerstwo – oznacza zaangażowanie i współudział w procesie plano-
wania celów i działań rozwojowych podmiotów publicznych, prywatnych, 
organizacji pozarządowych i społeczeństwa oraz współodpowiedzialność 
partnerów za przebieg procesów rozwojowych;

52 Ibidem, s. 49–52.
53 Ibidem, s. 38.
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d. mobilizacja krajowego kapitału – rozumiane jako dążenie do większego 
zaangażowania krajowych środków prywatnych w realizację celów rozwo-
jowych oraz zwiększenie efektywności inwestowania krajowych środków 
publicznych;

e. procesy demograficzne punktem odniesienia dla planowania i realizacji 
działań rozwojowych – ukierunkowanie interwencji w ramach poszcze-
gólnych polityk publicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i regio-
nalnym z uwzględnieniem występujących trendów demograficznych;

f. subsydiarność – stanowiąca jedną z podstawowych zasad polityki 
rozwoju, oznaczająca uwzględnianie na kolejnych szczeblach zarzą-
dzania jedynie tych zadań, których nie da się efektywnie wykonać na 
niższych poziomach gwarantujących największą efektywność podej-
mowanych działań;

g. spójność – oznacza konieczność prowadzenia prac planistycznych na po-
ziomie regionalnym w sposób komplementarny i niesprzeczny z kierun-
kami planowania strategicznego na wyższych poziomach hierarchii do-
kumentów strategicznych, co zapewni zachowanie właściwych powiązań 
i współzależności planowania krajowego i regionalnego;

h. kompleksowość – rozumiana jako odniesienie planowania strategicznego 
do różnych sfer życia społeczno-gospodarczego pozostających w zarzą-
dzaniu i odpowiedzialności instytucji i podmiotów autonomicznych wo-
bec Samorządu Województwa Podlaskiego”54.

Przyjęcie zaktualizowanej Strategii przez Sejmik Województwa Podlaskie-
go planowane jest w IV kwartale 2019 r.55

By skumulować kapitał wiedzy w obszarach objętych Strategią wojewódz-
two podlaskie inicjuje (i włącza się w) przedsięwzięcia o charakterze kon-
sultacyjnym w obszarze gospodarki. Najbardziej znanym tego przykładem 
jest doroczny Wschodni Kongres Gospodarczy, który stanowi platformę 
dyskusji na tematy istotne z perspektywy rozwoju ekonomicznego re-

54 Załącznik do Uchwały Nr L/475/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 
25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktuali-
zacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

55 Proces aktualizacji Strategii można śledzić na stronie internetowej Strategii 
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, tryb dostępu: https://stra-
tegia.wrotapodlasia.pl/pl/proces-aktualizacji-2018.html [01.12.2018].
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gionu. Omawiane są tam problemy bieżące oraz plany na przyszłość dla 
całych branż działających na obszarze Polski Wschodniej, kraju i Europy. 
W obradach uczestniczy co roku około tysiąca gości z kręgu biznesu, poli-
tyki, samorządów i świata nauki56. 

Konsekwentnie, nie tracąc naturalnego i wielokulturowego charakteru, 
województwo podlaskie odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce 
państwa i w szerszej perspektywie. Proces ten nie przebiega łatwo i nie 
obywa się bez przeszkód, ale progresja regionu jest faktem.

56 Zob. oficjalna strona internetowa Wschodniego Kongresu Gospodarczego, 
tryb dostępu: http://www.wschodnikongres.eu/pl/ [12.11.2018].
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II. Województwo podlaskie w roli 
regionu Unii Europejskiej

Polska weszła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., na mocy Trakta-
tu akcesyjnego podpisanego w Atenach w 2003 r.57. W okresie przedakce-
syjnym prowadzono liczne prace mające na celu dostosowanie polskiego 
prawa do standardów unijnych58. Unia Europejska jest organizacją mię-
dzynarodową zrzeszającą aktualnie 28 państw59. Możliwość przystąpie-
nia Polski do tej struktury wynikała z upoważnienia zawartego w art. 90 
ust. 1. Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy 
międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w nie-
których sprawach”60.

57 Traktat pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federal-
ną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, 
Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 
Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, 
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, 
Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Li-
tewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Repu-
bliką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, 
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki 
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany 16 
kwietnia 2003 r. w Atenach, Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864.

58 Zob. Wykaz ustaw uchwalonych przez Sejm III kadencji w roku 2000 i 2001 
wniesionych z inicjatywy Rady Ministrów zawierających przepisy dostosowu-
jące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej, tryb dostępu: http://orka.sejm.
gov.pl/proc3.nsf/wykazy/ust060e.htm [09.12.2018]; Wykaz ustaw uchwa-
lonych przez Sejm wniesionych z inicjatywy Rady Ministrów zawierających 
przepisy dostosowujące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej. IV kaden-
cja, tryb dostępu: http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/0/36EBAA21C6607C65C-
12570C70030652F?OpenDocument [09.12.2018].

59 Wykaz państw członkowskich UE, tryb dostępu: https://europa.eu/european-
-union/about-eu/countries_pl [11.12.2018]. Wciąż jeszcze formalnie członkiem 
Unii jest Wielka Brytania, choć rozpoczęła procedurę wystąpienia z UE, któ-
rej finalizacja ma nastąpić w kwietniu 2019 r. – zob. P. Biskup, Porozumienie 
w sprawie brexitu: kompromis na warunkach Unii Europejskiej, „Komentarz 
PISM” 2018, nr 78, tryb dostępu: http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/
nr–78–2018?wersja_pelna=1 [18.11.2018].

60 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 
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W Unii Europejskiej funkcjonuje zasada decentralizacji, przez którą rozu-
mie się „wszystkie środki na poziomie politycznym, które umacniają rolę 
samorządów szczebla niższego niż krajowy w krajowym i europejskim 
procesie decyzyjnym oraz prowadzą do przeniesienia kompetencji ze 
szczebla ogólnokrajowego na organy lokalne i regionalne”61. Determinuje 
to prowadzenie polityki możliwie blisko obywatela. Pojęcie „samorząd 
niższego szczebla” w Unii Europejskiej najczęściej odnosi się do pojęcia 
regionu europejskiego. 

2.1. Pojęcie regionu europejskiego

Geneza pojęcia „region” wskazuje na pochodzenie od łacińskiego słowa 
regio, oznaczającego „okolicę, obszar, teren”. Odwołuje się również do 
łacińskiego czasownika regere – „rządzić, kierować, administrować”62. 
Wspólną cechą wszystkich stosowanych w różnych dziedzinach definicji 
jest to, że pojęcie regionu odnosi się zawsze do fragmentu przestrzeni63. 
Za region można uznać jednostkę przestrzeni wyodrębnioną z większe-
go obszaru za pomocą specyficznych kryteriów i jednolitą lub spójną 
w zakresie tych kryteriów64. W Polsce niegdyś region określono zwykle 
jako wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróżniający się od 
terenów przyległych cechami naturalnymi lub nabytymi. W szerszym 
znaczeniu jest to względnie jednorodny obszar, wyodrębniony na pod-
stawie określonych kryteriów (cech). W zależności od wybranej cechy 
lub zespołu cech można mówić o regionie klimatycznym, historycznym, 

poz. 483 z późn. zm.
61 Opinia Komitetu Regionów „Decentralizacja w Unii Europejskiej oraz rola 

samorządu lokalnego i regionalnego w kształtowaniu i realizacji polityki UE”, 
Dz. Urz. UE z 7.5.2013 wersja C  139, s. 39 i nast.

62 K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2007, s. 13.
63 M. Słok, Pojęcie regionu w prawie europejskim i polskim, [w:] M. Żylicz (red.), 

Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem 
w Unii Europejskiej, cz. 2, Ogólne zagadnienia wdrażania prawa UE i wybrane 
zagadnienia branżowe, Radom 2005, s. 25–27.

64 B. Dolnicki, Region samorządowy, [w:] B. Mikołajczyk i J. Nowakowska-Mału-
secka (red.), Prawo międzynarodowe europejskie i krajowe – granice i wspólne 
obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, 
Katowice 2009, s. 168–170. Por.: W. Żelazny, Region w Unii Europejskiej, „Prze-
gląd Zachodni” 1997, nr l, s. 65; T. Parteka, Regiony i system terytorialny, [w:] 
Z. Brodecki (red.), Regiony, Warszawa 2005, s. 63 i nast.; Z. Chojnicki, T. Czyż, 
Region – regionalizacja – regionalizm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 1992, nr 2.
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geograficznym, transgranicznym itd.65. Zrzeszenie Regionów Europy 
w 1996 r. określiło w swojej Deklaracji dotyczącej regionalizmu w Euro-
pie, że zgodnie z art. 1:

1. Region jest jednostką administracji terytorialnej odpowiadającą pozio-
mowi usytuowanemu bezpośrednio poniżej szczebla państwa i posiada-
jącą rząd dysponujący własną władzą polityczną.

2. Region jest uznawany przez konstytucję lub ustawę, która gwarantuje 
jego autonomię, tożsamość, kompetencje i sposób organizacji.

3. Region posiada własną konstytucję, statut stanowiący o jego autonomii 
lub ustawę najwyższej rangi, stanowiącą część ustroju prawnego państwa, 
która określa przynajmniej jego organizację i kompetencje. Nie można do-
konać zmiany statutu regionu bez jego udziału. W ramach danego pań-
stwa regiony mogą posiadać różny status w zależności od uwarunkowań 
historycznych, politycznych, społecznych lub kulturowych.

4. Regiony wyrażają własną tożsamość polityczną, która może przybierać 
bardzo różne formy polityczne w zależności od demokratycznej woli przy-
jęcia typu organizacji odpowiadającego preferencjom każdego regionu. 
Region zapewnia własnej administracji personel jak również majątek wła-
sny i przyjmuje symbole służące celom reprezentacyjnym”66.

Joanna Lemańska wskazuje, że region jest to wyodrębniona, najwyższa 
jednostka podziału terytorialnego państwa, której władze są niezależne 
od administracji rządowej, wyposażona w osobowość prawną, w zgro-
madzenie regionalne, jako organ stanowiący i kontrolny, pochodzący 
z bezpośrednich wyborów oraz w organ regionalny o kompetencjach 
wykonawczych i administracyjnych, w budżet z własnymi źródłami oraz 
w znaczny zakres zadań i kompetencji, stanowiąca obszar względnie 
jednolity z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego. 
Region usytuowany ma być między państwem a innymi poziomami or-
ganizacji terytorialnej, niezależnie od ich liczby. Warunek wyposażenia 
w osobowość prawną jest związany z zagwarantowaniem niezależności 
w stosunku do innych podmiotów (zwłaszcza państwa) oraz z zapewnie-

65 Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Główny Urząd Statystycz-
ny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1999, s. 14.

66 Deklaracja Zrzeszenia Regionów Europy (ARE) dotycząca regionalizmu w Eu-
ropie przyjęta podczas Zgromadzenia Ogólnego w Bazylei w dniu 4 grudnia 
1996 r., tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B32WWgUI38F6YT-
BRZXJuSjFXcjg/view [11.12.2018].
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niem regionowi prawa posiadania własnego majątku i dysponowania 
nim, a także możliwości wykonywania zadań we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność. Region posiadać powinien władze niezależne 
od administracji rządowej, przy czym uznać należy, iż we współczesnych 
państwach demokratycznych podstawowym standardem jest posiadanie 
organu stanowiącego i kontrolnego o charakterze kolegialnym, pochodzą-
cego z wyborów bezpośrednich. Organ wykonawczy może mieć charakter 
zarówno kolegialny, jak i monokratyczny, z tym jednak, że w przypadku 
władzy wykonawczej może ona pochodzić z wyborów pośrednich lub bez-
pośrednich67.

Samodzielność regionów zależy przede wszystkim od charakteru po-
szczególnych państw. Obecnie regiony stanowią w większości państw eu-
ropejskich największą jednostkę podziału terytorialnego państwa, a ich 
status wynika z ustroju konstytucyjnego. W państwach zdecentralizowa-
nych organy regionalne tworzone są niezależnie od organów centralnych 
(np. Wielka Brytania), a w krajach scentralizowanych podporządkowanie 
organów regionalnych przybiera postać wyznaczania przez organy cen-
tralne urzędników do kierowania sprawami w regionie (np. Finlandia). 
Klasyczną formą są tu państwa unitarne, w których status regionów jest 
stosunkowo najsłabszy, gdyż suwerenność prawna przysługuje wyłącznie 
organom centralnym. Natomiast w państwie federalnym suwerenność 
podzielona jest pomiędzy federację i jej człony (np. w Niemczech – lan-
dy, w USA – stany, w Belgii – regiony). Z tego też względu samodzielność 
regionów federalnych jest dużo szersza w porównaniu do regionów w ra-
mach państw unitarnych. W zakresie wydawania decyzji politycznych 
(tworzenia prawa) regiony federalne posiadają w zasadzie jednakowe jak 
państwo kompetencje, odpowiadające przyjętemu wzorcowi podziału68.

Zgodnie z koncepcją multilevel governance Komisja Europejska dąży 

67 J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa, Kraków 2006, s. 20. Zob. 
M. Perkowski, Arbitraż a międzynarodowa współpraca regionów. Uwagi de 
lege lata i de lege ferenda, [w:] C. Mik (red.), Arbitraż w prawie międzynarodo-
wym, Warszawa 2014, s. 257 i nast.

68 K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 
2010, s. 30. Por. J. Szymański, Podstawy prawne współpracy transgranicznej 
i regionalnej Polski ze wschodnimi sąsiadami, Suwałki 2002, s. 25 (maszynopis 
udostępniony przez autora, w związku z brakiem egzemplarzy drukowanych), 
s. 25. Zob. M. Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej, czyli 
współpraca zagraniczna polskich regionów a polityka zagraniczna państwa, 

„Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 20/B, s. 31–32.
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do zaangażowania regionów we współpracę na szczeblu europejskim 
i wzmocnienia procesu „integracji oddolnej”. Dla państw wiąże się to 
z potwierdzeniem ich roli jako zasadniczych podmiotów procesu inte-
gracji, a dla regionów oznacza podmiotową aktywizację na forum mię-
dzynarodowym69. Komisja Europejska (a właściwie cała Unia Europejska) 
opiera politykę regionalną na zasadzie partnerstwa, polegającej na tym, 
że zarówno na etapie programowania, jak i realizacji, powinni uczestni-
czyć wszyscy zainteresowani partnerzy społeczni. Wymaga to współpracy 
pomiędzy Komisją Europejską, a odpowiednimi władzami publicznymi 
danego państwa na szczeblu krajowym (państwo), regionalnym (woje-
wództwa) i lokalnym (gminy, powiaty), a także współpracy z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi. Każdy program jest opracowywany w ra-
mach wspólnego procesu, w którym uczestniczą instytucje na poziomie 
europejskim, regionalnym i lokalnym, partnerzy społeczni i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego. Partnerstwo takie dotyczy wszystkich 
etapów procesu programowania, od projektu, poprzez zarządzanie i re-
alizację, po monitorowanie i ocenę. Pozwala to na dostosowanie działań 
do realnych miejscowych i regionalnych potrzeb70.

Zgodnie z art. 3 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest państwem 
jednolitym”. Przesądza to o unitarnej formie państwa, ale nie oznacza 
marginalizacji samorządu. W Konstytucji RP poświęcono wiele miejsca 
samorządowi terytorialnemu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 Konstytucji RP: 

„1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację 
władzy publicznej. 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględ-
niający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jed-
nostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa 
ustawa”. Z kolei art. 16 ust. 1 i 2 stanowią, że: „1. Ogół mieszkańców jedno-
stek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspól-
notę samorządową. 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu 
władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność”. Jak zauważa Katarzyna Kokocińska, decentralizacja trakto-
wana jako ustrojowoprawna konstrukcja stosunków między podmiotami 
prawa publicznego, wyznacza organizację władzy wykonawczej. Z konsty-
tucyjnej zasady decentralizacji, interpretowanej w powiązaniu z pozosta-
łymi zasadami ustrojowymi, a w szczególności z zasadą pomocniczości 

69 M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, 
Białystok 2013, s. 296. Por.: K. Tomaszewski, Regiony … op. cit., s. 142.

70 Ibidem. Zob. M. Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej…, 
op. cit., s. 33–34.
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– wynika obowiązek tworzenia określonych układów zadań i kompetencji, 
który sprowadza się do formuły „przekazywania z góry w dół” zadań pu-
blicznych na niższe ogniwa ich wykonywania71.

Konstytucja RP przyznaje organom samorządu terytorialnego i tereno-
wym organom administracji rządowej prawo stanowienia aktów prawa 
miejscowego (art. 94), a jednostkom samorządu terytorialnego prawo 
ustanawiania podatków lokalnych (art. 168), a także prawo zrzeszania się 
i przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 
i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regional-
nymi innych państw (art. 172). Przede wszystkim przesądzono, że zgodnie 
z art. 165 ust. 1 i 2: „1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość 
prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. 2. Samo-
dzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”.

Z punktu widzenia niniejszego opracowania najistotniejsza wydaje się kwestia 
statusu województwa jako regionu europejskiego i jego miejsca w polskim 
porządku prawnym. Najważniejszym aktem w tym zakresie, poza Konstytu-
cją RP, jest Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa72. 
Polskie województwo samorządowe stanowi wyodrębnioną, najwyższą jed-
nostkę podziału terytorialnego państwa, zlokalizowaną pomiędzy państwem, 
a powiatami i gminami, posiadającą osobowość prawną. Jego władze są 
niezależne od administracji rządowej, a organy województwa są wyłaniane 
w drodze wyborów. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy województwo 
posiada własne zadania i kompetencje oraz budżet z własnymi dochodami. 
Można więc w sensie ustrojowym i terytorialnym uznać polskie wojewódz-
twa samorządowe za regiony europejskie73. Jednocześnie należy podkreślić, 
że modele regionów zaproponowane przez Radę Europy aktualnie sytuują 
polskie regiony (samorządy województw) stosunkowo „nisko” w stosunku 
do innych regionów europejskich pod kątem uprawnień legislacyjnych, jak 
również ze względu na brak gwarancji konstytucyjnych74.

71 K. Kokocińska, Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy orga-
nami władzy publicznej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, 
vol. 78, nr 2, s. 28.

72 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2018 r. 
poz. 913 z późn. zm.

73 Por. A. Gajda, Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału re-
gionów polskich w procesach integracyjnych, Warszawa 2005, s. 137–143.

74 J. Olbrycht, Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym (eks-
pertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Struktural-
nej w MGPiPS), Warszawa 2005, s. 12.
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2.2. Województwo podlaskie jako region europejski

Na podstawie powyższych ustaleń można stwierdzić, że wojewódz-
two podlaskie jest regionem europejskim. Wpływa na to wiele 
czynników, w tym również tych związanych z jego osobliwością. Woje-
wództwo podlaskie stara się podkreślić swoją tożsamość, używając sym-
boli nawiązujących do burzliwej przeszłości swego obszaru. W tym celu 
przyjęto w 2001 r. uchwałę o ustanowieniu Herbu Województwa Podla-
skiego75, rok później przyjęto uchwały o ustanowieniu flagi76 i pieczęci77, 
a w 2005 r. przyjęto projekt wzorów insygniów Województwa Podla-
skiego: sztandaru, chorągwi, laski przewodniczącego sejmiku i łańcucha 
marszałka województwa78.

Zgodnie z §1 ust. 2. uchwały o herbie województwa podlaskiego: „Herb 
Województwa Podlaskiego przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej 
w pas w polu górnym Orła srebrnego z dziobem złotym, takimiż łapami 
oraz złotą koroną na głowie, w polu dolnym rycerza na koniu białym, 
w zbroi srebrnej i w takimż szyszaku, z mieczem srebrnym o złotej rękoje-
ści wzniesionym w prawej ręce, na lewym ramieniu trzymającego tarczę 
błękitną z podwójnym krzyżem złotym na błękitnym polu. Ostroga ryce-
rza i uprząż końską złote, siodło i czaprak koński błękitne”.

Z kolei §1 ust. 2. Uchwały o fladze województwa podlaskiego stanowi, że: 
„Płat flagi Województwa Podlaskiego ma kształt prostokąta o proporcjach 
5:8 (stosunek szerokości do długości), składa się z czterech pasów poziomych, 

75 Uchwała Nr XXXIII/251/01 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 lutego 
2001 roku w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Podlaskiego, tryb do-
stępu: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole_wojewodz-
twa/insygnia_wo/herb_woj.htm [12.12.2018].

76 Uchwała Nr LIV/448/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 
2002 r. w sprawie ustanowienia flagi Województwa Podlaskiego, tryb dostę-
pu: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole_wojewodz-
twa/insygnia_wo/flaga_woj.htm [12.12.2018].

77 Uchwała Nr LIV/449/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 
2002 r. w sprawie ustanowienia pieczęci Województwa Podlaskiego, tryb do-
stępu: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/symbole_wojewodz-
twa/insygnia_wo/pieczec_woj.html [12.12.2018].

78 Uchwała Nr XXVIII/324/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 maja 
2005 r. w sprawie przyjęcia projektu wzorów insygniów Województwa Podla-
skiego: sztandaru, chorągwi, laski przewodniczącego sejmiku i łańcucha mar-
szałka województwa, tryb dostępu: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/woje-
wodztwo/akty_prawne1/uchwaly_sej/uchw_sejmiku_od_2002_do_2007/
rok_2005_s/V_2005_s/XXVIII_324_.html [12.12.2018].
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równej szerokości w następujących barwach, kolejno od góry: biały, czerwo-
ny, żółty, i błękitny. Pas górny biały odnosi się do godeł herbu Orła i Pogoni; 
czerwony do barwy tarczy herbowej; pas żółty do złotej korony, dzioba i łap 
Orła, krzyża na tarczy rycerza, rękojeści miecza, ostrogi rycerza, i uprzęży 
końskiej; dolny błękitny do tarczy jeźdźca, siodła i czapraka końskiego”.

Natomiast §1. ust. 2. stanowi, że: «Pieczęć wielka Województwa Podla-
skiego o średnicy 70 mm: tłok pieczętny okrągły, w środku herb Woje-
wództwa Podlaskiego, w otoku napis: „WOJEWÓDZTWO PODLASKIE”. 
Pieczęć Województwa Podlaskiego o średnicy 39 mm: tłok pieczętny 
okrągły, w środku herb Województwa Podlaskiego, w otoku napis: „MAR-
SZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”».

Do uchwały w sprawie przyjęcia projektów wzorów insygniów Wojewódz-
twa Podlaskiego dołączono załączniki zawierające krótki opis i wizerunek 
graficzny każdego z insygniów.

Omawiając wykorzystanie przez województwo podlaskie szans, jakie za-
istniały wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, warto przyjrzeć się 
jego aktywności w sferze międzynarodowej. W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego za koordynację współpracy zagranicznej od-
powiada Departament Współpracy z Zagranicą i Promocją, do którego 
kompetencji zaliczono m.in.:

 ̶ „organizowanie współpracy zagranicznej województwa;

 ̶ nadzór nad przygotowaniem analiz możliwości i problemów w zakre-
sie nawiązywania współpracy międzyregionalnej, a także analiz sy-
tuacji polityczno-gospodarczej dotyczącej partnerów, z którymi wo-
jewództwo nawiązało lub zamierza nawiązać kontakty partnerskie;

 ̶ nadzór nad przygotowywaniem projektów umów i porozumień 
z partnerami zagranicznymi;

 ̶ tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami 
województwa a partnerami zagranicznymi oraz stały monitoring po-
trzeb i problemów w tym zakresie;

 ̶ utrzymywanie kontaktów z polskimi przedstawicielstwami dyploma-
tycznymi za granicą, w tym z biurami radców handlowych i wydziała-
mi ekonomiczno-handlowymi;
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 ̶ koordynację przedsięwzięć realizowanych przez instytucje, organiza-
cje oraz departamenty urzędu marszałkowskiego w ramach zawar-
tych umówi i porozumień o współpracy międzyregionalnej;

 ̶ koordynację organizacji wyjazdów zagranicznych marszałka, człon-
ków zarządu oraz obsługi protokolarnej i merytorycznej wizyt gości 
zagranicznych;

 ̶ współpracę z instytucjami UE oraz przedstawicielstwami regional-
nymi w Brukseli w zakresie promocji współpracy międzyregionalnej 
województwa oraz pozyskiwania partnerów do realizacji wspólnych 
projektów i przedsięwzięć;

 ̶ koordynację zadań z zakresu promocji województwa (m.in. opraco-
wanie koncepcji planu promocji województwa, monitorowanie efek-
tów promocji województwa, organizacja imprez oraz opracowywa-
nie materiałów promocyjnych) i nadzór nad nimi”79.

Podobnie jak wszystkie województwa w Polsce, województwo podlaskie 
prowadzi swoistą dyplomację samorządową (zwaną paradyplomacją). 
Termin ten kojarzy się przede wszystkim z funkcjonowaniem biur infor-
macyjnych w Brukseli, które zaczęły powstawać już w połowie lat osiem-
dziesiątych XX wieku, a obecnie działa ich – wedle różnych szacunków 
i zaszeregowań – od ponad 100 do nawet ponad 30080. Pierwsze biuro 
informacyjne polskich regionów zostało ustanowione w 1999 roku i było 
przedstawicielstwem województw podlaskiego i lubelskiego. Wkrótce 
zaczęły powstawać następne81. Wszystkie biura regionalne pełnią funk-
cję kanału informacyjnego, łączącego regiony z instytucjami Unii Euro-
pejskiej, szczególnie z Komisją Europejską82. Można mówić tu o swoistej 

„czynnej paradyplomacji samorządowej”, dla odróżnienia od „biernej 

79 W.T. Modzelewski, Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski 
Wschodniej, Olsztyn 2016, s. 253–254.

80 Jako jedne z pierwszych podjęły działalność w Brukseli biura Krajów Związko-
wych RFN. Drogę do ich powstawania otworzył Jednolity Akt Europejski, który 
rozszerzył kompetencje Wspólnot Europejskich o kwestie należące do zakresu 
odpowiedzialności władz landów. Zob. K. Jóskowiak, Samorząd terytorialny 
w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przy-
szłość, Katowice 2008, s. 237–238. Por.: B. Woś, Rozwój regionalny i polityka 
regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław 2005, s. 37.

81 M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, 
Białystok 2013, s. 141.

82 K. Jóskowiak, op. cit., s. 237–238.
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paradyplomacji samorządowej”, której przykład stanowi funkcjonowanie 
Przedstawicielstwa Obwodu Kaliningradzkiego w Olsztynie83. Obecnie 
przedstawicielstwa zagraniczne polskich województw są biurami łączni-
kowymi ustanowionymi w celu promocji i ochrony regionalnych intere-
sów na forum Unii Europejskiej. Funkcjonują indywidualnie lub zespołowo, 
jak w przypadku przedstawicielstw województw Polski Wschodniej, gdzie 
spólną inicjatywą województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego jest powołane w Brukse-
li (w 2009 roku) przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej, znane 
pod nazwą „Dom Polski Wschodniej”84. Typowe biuro ma status jednostki 
budżetowej samorządu województwa, funkcjonując na podstawie statu-
tu i regulaminu organizacyjnego. Nie ma przepisów w prawie krajowym 
i międzynarodowym, które regulują powstanie i działalność tych podmio-
tów85. Podlegają one bezpośrednio zarządom województw, a zwierzch-
nikami służbowymi dyrektorów biur są marszałkowie województw. 
W kwestiach proceduralno-organizacyjnych działania biur koordynowane 
są przez wydziały urzędów marszałkowskich zajmujące się współpracą 
zagraniczną86. 

W ramach swej współpracy zagranicznej województwo podlaskie zawar-
ło porozumienia partnerskie z: regionem Lombardia we Włoszech (list 
intencyjny z 19 listopada 1999 r.), regionem Kanta-Häme w Finlandii (de-
klaracja intencji z 19 czerwca 2002 r., program współpracy z 24 września 
2004 r.), obwodem grodzieńskim na Białorusi (umowa z 10 lipca 2002 r.), 
prowincją Bolzano we Włoszech (umowa z 2 października 2003 r.), de-
partamentem Saona i Loara we Francji (protokół o współpracy z 20 listo-
pada 2003 r.), Republiką Autonomiczną Krymu na Ukrainie (umowa z 17 

83 M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna 
i międzyregionalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007-
2013, Warszawa 2004, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Poli-
tyki Regionalnej w MGiP, op. cit., s. 46. Zob. M. Perkowski, R. Dowgier, Urząd 
marszałkowski jako płatnik podatku od dochodów osób oddelegowanych do 
biur regionalnych w Brukseli, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samo-
rządowych” 2016, nr 3, s. 32–37.

84 Zob. oficjalna strona internetowa Domu Polski Wschodniej w Brukseli, tryb 
dostępu: https://eastpoland.eu/ [28.11.2018].

85 Szerzej na: www.zwrp.pl.
86 Zob. Uchwała Nr 327/4891/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwa-

lenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałą Nr 334/5010/2018 Zarządu 
Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
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grudnia 2004 r.)87. Warto podkreślić, że również poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego w województwie podlaskim prowadzą współ-
pracę z podobnymi sobie podmiotami (jak np. bilateralna współpraca 
Białegostoku i Grodna88), a także instytucje publiczne (np. Uniwersytet 
w Białymstoku89).

Kluczowe forum aktywności regionów (w tym Podlaskiego) w systemie in-
stytucjonalnym Unii Europejskiej stanowi Komitet Regionów (KR), utwo-
rzony w 1994 r. po wejściu w życie Traktatu z Maastricht. Jest on organem 
doradczym reprezentującym społeczności regionalne i lokalne Unii Euro-
pejskiej, kierującym w ich imieniu opinie do Rady i Komisji. W jego skład 
wchodzi 350 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 28 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach 
konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ra-
mach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za 
stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są 
oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii 
Europejskiej90. Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów li-
czy 16 członków i 14 zastępców członków. Pod względem liczebności sta-
nowi piątą reprezentację krajową w Komitecie Regionów. Z województwa 
podlaskiego w pracach Komitetu uczestniczą Jarosław Dworzański – Rad-
ny Województwa Podlaskiego, Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta 
Białegostoku, a zastępcami są Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Pod-
laskiego oraz Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin91.

Równoległe fora (mniej sformalizowane) zapewnia Podlaskiemu udział 
w międzynarodowych zrzeszeniach samorządowych. Województwo pod-
laskie jest jedynym polskim regionem w takich zrzeszeniach, jak CPMR 
(jedno z większych zrzeszeń w Europie; Podlaskie było m.in. gospoda-
rzem pełnego forum zrzeszenia, z udziałem oficjeli Unii, rządu i wielu 

87 Ibidem, s. 254.
88 Zob. W.J. Musiał, Bilateralna współpraca gmin na przykładzie Białegostoku 

i Grodna, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, z. 12, s. 219–229.
89 Zob. Lista partnerów zagranicznych Uniwersytetu w Białymstoku, tryb dostę-

pu: http://www.uwb.edu.pl/uploads/tiny/Umowy%20mi%C4%99dzynarodo-
we%20-%20lista_10.pdf [15.12.2018].

90 Komitet Regionów. Noty tematyczne o Unii Europejskiej, oficjalna strona in-
ternetowa Parlamentu Europejskiego, tryb dostępu: http://www.europarl.
europa.eu/factsheets/pl/sheet/16/komitet-regionow [31.12.2018].

91 Biuro informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, tryb dostępu: 
http://www.wielkopolska.eu/polska-delegacja-do-kr-mainmenu-199/skad-

-mainmenu-207 [31.12.2018]
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różnych podmiotów), EUREGHA i Euroregionu „Niemen” (gdzie naturalnie 
uwzględniono położenie transgraniczne regionu)92.

Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (Conference 
of peripheral maritime regions – CPRM) powołano w 1973 r. Stowarzysze-
nie to powstało z inicjatywy francuskiego regionu Bretanii w momencie, 
gdy do WE przystępowały kraje, których gospodarka była silnie związana 
z morzem: Dania, Wielka Brytania i Irlandia. Regiony nadmorskie i peryfe-
ryjne za główny cel postawiły sobie dążenie do zapewnienia zrównoważo-
nego rozwoju tych obszarów. Realizacja tego zamierzenia wymaga ścisłej 
współpracy w zakresie transportu morskiego, rynku połowów morskich 
i śródlądowych oraz efektywnego wykorzystywania środków pomoco-
wych UE skierowanych do regionów peryferyjnych93. Celami działalności 
CPRM są: „ograniczenie negatywnych skutków peryferyjnego położenia 
regionów członkowskich poprzez promowanie ich rozwoju, lepsze wy-
korzystanie atutów regionów członkowskich poprzez ich współpracę 
w ramach wspólnych projektów, wykorzystanie korzyści płynących z bli-
skości władz regionalnych względem obywateli. Konferencja reprezentuje 
wspólne interesy regionów członkowskich, głównie wobec instytucji UE. 
CPMR proponuje konkretne rozwiązania w zakresie polityk wspólnoto-
wych mających wpływ terytorialny, a mianowicie: polityki regionalnej, 
zrównoważonego rozwoju, transportowej, rolnej, konkurencji, badań 
i rozwoju oraz rybołówstwa”94. Warto podkreślić, że w ramach uczest-
nictwa w CPMR województwo podlaskie skupia się szczególnie na za-
gadnieniach dotyczących polityki spójności oraz polityki regionalnej UE, 
transportu (ze szczególnym uwzględnieniem sieci TEN-T), zatrudnienia 
i szkoleń. Promuje też idee Partnerstwa Wschodniego oraz polityki są-
siedztwa UE95.

Warto wskazać, że województwo podlaskie jest od 2012 roku członkiem 
(a zarazem współzałożycielem) stowarzyszenia Sieć Regionów Europej-

92 M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, 
Białystok 2013, s. 194.

93 K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007, 
s. 124. Zob. Statutes of the Association Conference of Peripheral Maritime 
Region of Europe (CPMR), tryb dostępu: https://cpmr.org/wpdm-package/cp-
mr-statutes/?wpdmdl=4744&ind=1540396990439 [12.12.2018].

94 M. Łyżnicka-Sanczenko, M. Szumarska, M. Podbielski, Międzynarodowa ak-
tywność województwa podlaskiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, 
z. 12, s. 180.

95 Ibidem.
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skich na Rzecz Ochrony Zdrowia (ang. European Regional and Local Health 
Authorities – EUREGHA) z siedzibą w Brukseli. Stanowi platformę dia-
logu między władzami regionalnymi i lokalnymi, a instytucjami unijnymi, 
w sprawach opieki zdrowotnej. Aktualnie województwo podlaskie nie ma 
swoich przedstawicieli w organach EUREGHA. Do najważniejszych celów 
tej sieci należy zaliczyć:

 ̶ zwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych na poziomie europej-
skim

 ̶ wymianę informacji i doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego

 ̶ zwiększenie świadomości na temat roli władz regionalnych w realiza-
cji polityki UE w dziedzinie zdrowia

 ̶ poprawę współpracy między poszczególnymi przedstawicielstwami 
regionalnymi w Brukseli

 ̶ współpracę z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak organizacje 
pozarządowe i uczelnie

 ̶ współpracę z instytucjami UE, w szczególności z Komisją Europejską, 
Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim96.

Euroregion „Niemen” utworzono na mocy porozumienia podpisanego 
w dniu 6 czerwca 1997 r. Ideą jego utworzenia „była potrzeba podniesienia 
poziomu życia społeczności lokalnych przygranicza poprzez wykorzystanie 
szansy, jaką stworzyły przemiany społeczno-polityczne i transgraniczne 
położenia obszaru Mazur i Suwalszczyzny na gospodarczej i politycznej 
mapie Europy”97. Jego założycielami zostali wojewoda suwalski (Polska), 
województwa Alytus i Mariampol (Litwa) oraz obwód grodzieński (Biało-
ruś). Strona rosyjska przystąpiła do euroregionu dopiero w kwietniu 2002 

96 Sieć Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia, oficjalna strona Biu-
ra Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli, tryb dostępu: http://
www.podlaskie.eu/sieci-ue/siec-regionow-europejskich-na-rzecz-ochro-
ny-zdrowia [01.12.2018]; oficjalna strona internetowa Sieci Regionów Euro-
pejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia; tryb dostępu: http://www.euregha.net/ 
[12.11.2018]. Zob. M. Perkowska, I. Lewkowicz, Współpraca międzynarodowa 
polskich regionów w zakresie ochrony zdrowia, „Białostockie Studia Prawnicze” 
2012, z. 12, s. 156–157.

97 Historia Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”, oficjalna strona 
internetowa Euroregionu „Niemen”, tryb dostępu” niemen.org.pl/historia-
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roku. Tym samym porozumienie o powstaniu euroregionu zostało podpisa-
ne przez przedstawicieli administracji rządowej, co skutkowało oczywiście 
małym zaangażowaniem samorządów lokalnych w rozwój współpracy tran-
sgranicznej98. Aktualnie w skład Euroregionu wchodzą:

 ̶ ze strony polskiej: samorządy będące członkami Stowarzyszenia „Eu-
roregion Niemen”

 ̶ ze strony litewskiej: samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia 
„Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu”

 ̶ ze strony białoruskiej: województwo grodzieńskie

 ̶ ze strony rosyjskiej: rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, Krasno-
znamiensk i Niestierow (Obw. Kaliningradzki)99.

Priorytetowe dziedziny działalności Euroregionu „Niemen” obejmują:

1. „Rozwój gospodarczy:

 ̶ poprawa lokalnej sytuacji gospodarczej poprzez utworzenie Stowa-
rzyszenia Izb Gospodarczych ERN, zintegrowanej bazy danych bizne-
sowych, wolnych obszarów celnych czy stref ekonomicznych

 ̶ organizacja targów i wystaw, spotkań biznesowych, stałych ekspo-
zycji narodowych

 ̶ rozwój przedsiębiorczości

 ̶ utworzenie punktów konsultacyjnych ds. opracowania strategii roz-
wojowych

2. Rozwój turystyki:

 ̶ odbudowa i zagospodarowanie Kanału Augustowskiego

 ̶ zagospodarowanie turystyczne Wielkich Jezior Mazurskich oraz budo-
wa szlaku wodnego od Wigier do Morza Bałtyckiego (Kanał Mazurski)

-zwiazku-euroregion-niemen/ [12.12.2018].
98 M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca… op. cit., s. 134.
99 Historia Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”… op. cit.
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 ̶ wytyczenie systemu turystycznych szlaków transgranicznych kajako-
wych, rowerowych i pieszych

 ̶ utworzenie centrum Informacji Turystycznej Euroregionu oraz punk-
tów informacyjnych na przejściach granicznych

3. Szkolenia, edukację i rynek pracy:

 ̶ pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami (samorzą-
dami, organizacjami, instytucjami)

 ̶ utworzenie Instytutu Demokracji Lokalnej Euroregionu

 ̶ utworzenie Centrum Koordynacji Przestrzennej “Niemen”

4. Ochronę środowiska:

 ̶ ochrona zlewni rzeki  Niemen

 ̶ budowa oczyszczalni

 ̶ gospodarka odpadami

 ̶ utworzenie transgranicznych

 ̶ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

5. Rozwój kultury i spraw socjalnych:

 ̶ prezentacje i upowszechnienie dokonań artystycznych w różnych 
dziedzinach twórczości

 ̶ organizacja festiwali kultury pogranicza

 ̶ opracowywanie wspólnych wydawnictw (mapy, albumy poświęcone 
pomnikom pamięci narodowej, zabytkom itp.)

6. Rozwój transportu:

 ̶ poprawa infrastruktury sieci drogowej i kolejowej
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 ̶ budowa i rozbudowa przejść granicznych

 ̶ rozbudowa transgranicznych sieci energetycznych”100.

Dzięki akcesji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. polskie regio-
ny otrzymały szansę na wszechstronne i znaczące pozyskanie środków 
z funduszy unijnych. Od początku członkostwa w Unii Europejskiej Polska 
otrzymała z unijnego budżetu 159 464 801 223 euro. W 2018 roku było to 
15 755 832 706 euro. W latach 2004-2018 w ramach Polityki Spójności była 
to kwota 101 992 002 234 euro, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 52 298 
940 604 euro, w ramach Instrumentu Łącząc Europę (CEF) 721 925 468 
euro, w ramach Działu 3a budżetu UE (Fundusze Migracyjne) 175 160 293 
euro, a w ramach pozostałych transferów otrzymaliśmy 835 592 567 euro. 
W tym samym okresie Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej 51 830 
666 629 euro, a musiała też zwrócić środki w wysokości 169 945 237. Tym 
samym saldo rozliczeń wynosi 107 465 372 197 euro na korzyść Polski101.

Województwo podlaskie czynnie uczestniczy w wydatkowaniu funduszy 
unijnych. Korzyści z tego tytułu są oczywiste i powszechnie znane, a pro-
mocja na tyle intensywna, że proste wykorzystanie internetowej wyszu-
kiwarki przysporzy zainteresowanym ogromu informacji i wiedzy na ten 
temat. Suma unijnych środków pomocowych pozyskanych w latach 1993-
2006 na różnego typu inwestycje w województwie podlaskim wyniosła 
ponad 326,5 mln zł. Podlasie w latach 2004-2006 skorzystało przede 
wszystkim ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, otrzymując środki w wysokości ponad 421,5 
mln zł. W latach 2007-2013 w województwie podlaskim zawarto umowy 
o dofinansowanie na kwotę 9,6 mld zł, w tym 5,2 mld zł stanowiły środki 
unijne. Natomiast w latach 2014-2020 tylko w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego zagwarantowano kwotę około 5 mld zł102.

W książce chcemy zwrócić uwagę na to, co mniej znane, a mianowicie na 

100 Ibidem.
101 Zestawienie transferów finansowych środków unijnych od początku człon-

kostwa Polski w UE (stan na koniec grudnia 2018 r.), tryb dostępu: https://
mf-arch2.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=98ab4415-2d6f-494e-

-b0cc-4906bf8bf8cb&groupId=764034 [15.09.2018].
102 Zob. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 

2007–2013, CCI: 2007PL161PO014, s. 50; Wykorzystanie funduszy europejskich 
na Podlasiu. Informacja prasowa, 7 grudnia 2012 r., Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, tryb dostępu: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/
upload/file/f3e349c5b0186c61238147a6e68a35cb.pdf; Serwis Regionalnego 
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trudności związane z wydatkowaniem środków unijnych, bo tu można 
i należy szukać sposobów doskonalenia lub zgoła naprawy dotychczaso-
wych rozwiązań. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regionalnej w styczniu 2018 r. Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli przedstawił wyniki kontroli na temat zarządzania wykorzy-
staniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności. Wy-
konane przez NIK badania kontrolne oraz analizy w skali ogólnopolskiej 
wykazały niski poziom wydatkowania środków unijnych i certyfikacji wy-
datków na 30 czerwca 2017 r., a także bardzo niski poziom zaawansowa-
nia realizacji 60 spośród 192 osi priorytetowych w programach. Poziom 
wydatkowania środków był niezadawalający pomimo znacznej poprawy 
w naborach wniosków o dofinansowanie i w zawieraniu umów z bene-
ficjentami. Wystąpiło duże zróżnicowanie zaawansowania realizacji osi 
priorytetowych103. Kontrolą objęto pięć krajowych programów operacyj-
nych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Opera-
cyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cy-
frowa) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, w tym Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego.

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa podlaskiego 
w oparciu o jego potencjał i zasoby. Zaplanowane efekty to m.in.: wzrost 
wartości wskaźnika zatrudnienia do 68,9%, zmniejszenie wskaźnika ubó-
stwa do 20,5%, lepsze wykorzystanie innowacji w MŚP, wzrost mobilności 
pracowników i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawa edukacji w za-
kresie rozwijania kompetencji kluczowych dla rynku pracy, lepszy dostęp 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 4 
lat, poprawa zasięgu sieci kolejowo-drogowej, większy udział energii od-
nawialnej104. Wysokość funduszy unijnych przeznaczonych na realizację 
tego programu wynosi 1,2 mld euro105. W RPO województwa podlaskiego 

Programu Województwa Podlaskiego, tryb dostępu: https://rpo.wrotapodla-
sia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/poznaj_zasady_dzialania_pro-
gramu/finansowanie.html [18.12.2018].

103 Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki 
Spójności, KAP.430.019.2017, Nr ewid. 159/2017/P/17/005/KAP, 12 grudnia 2017 r., 
s. 10–11.

104 Ibidem, s. 104. Zob. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskie-
go na lata 2014–2020, CCI 2014PL16M2OP010, lipiec 2018, Załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr 310/4517/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 lipca 
2018 r.

105 Ibidem, s. 99.
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w okresie od 30 czerwca 2016 do 30 czerwca 2017 roku wykorzystanie alo-
kacji wzrosło. We wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych przez 
beneficjentów wzrosło o 51,0 punktów procentowych (z poziomu 18,4% 
do 69,4%). Z kolei w umowach o dofinansowanie projektów wzrosło o 21,1 
punktów procentowych (tj. z poziomu 1,7% do 22,8%), a we wnioskach 
o płatność o 2,5 punktu procentowego (z pułapu 0,4% do 2,9%). Jednak 
wystąpiły opóźnienia i przesunięcia terminów poszczególnych konkursów, 
co przekładało się na późniejsze niż zaplanowano terminy podpisywania 
umów, a w konsekwencji późniejszą wypłatę środków i ich certyfikację. 
Zdaniem NIK, na dzień 30 czerwca 2017 r., istnieje średnie ryzyko niepo-
wodzenia w wykonaniu celu pośredniego na koniec 2018 r. dla wskaźnika 
finansowego dotyczącego całkowitej kwoty certyfikowanych wydatków 
w ramach osi 2 (Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa) i 5 (Gospodarka 
niskoemisyjna) natomiast wysokie ryzyko dla osi 1 (Wzmocnienie potencja-
łu i konkurencyjności gospodarki), (Kompetencje i kwalifikacje regionu), 4 
(Poprawa dostępności transportowej), 6 (Ochrona środowiska i racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami), 7 (Poprawa spójności społecznej), 8 (Infra-
struktura dla usług użyteczności publicznej), 9 (Rozwój lokalny)106.

Jeśli chodzi Program Operacyjny Polska Wschodnia, to jego celem jest stymu-
lowanie rozwoju w Polsce Wschodniej oraz zwiększenie atrakcyjności tego 
makroregionu pod względem inwestycyjnym i mieszkaniowym. W ramach 
programu rozwiązywane będą również problemy wspólne dla wszystkich 
pięciu tamtejszych województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
podkarpackie i świętokrzyskie), dotyczące m.in. zatrzymania młodych ludzi 
w regionie, zwiększenia przedsiębiorczości oraz modernizacji infrastruktury 
kolejowo-drogowej. Wsparcie na szczeblu makroregionalnym to uzupełnie-
nie pięciu regionalnych programów operacyjnych, które ma dać nowy im-
puls rozwojowy tej znajdującej się w niekorzystnym położeniu, ale prężnie 
rozwijającej się części Polski. Pomoże to także kontynuować lub dokończyć 
inwestycje rozpoczęte w okresie programowania na lata 2007–2013. Zapla-
nowane efekty to m.in.: powstanie 910 innowacyjnych przedsiębiorstw za-
rządzanych przez osoby w wieku poniżej 35 lat, zakup 270 niskoemisyjnych 
jednostek transportu miejskiego, modernizacja lub przebudowa 540 km li-
nii kolejowych107. Wysokość funduszy unijnych przeznaczonych na realizację 
tego programu wynosi 2 mld euro108. W okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 

106 Ibidem, s. 27, 66–68.
107 Ibidem, s. 101. Zob. Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) 

2018, tryb dostępu: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/56702/
POPW_26042018_wersja_jednolita.pdf [31.12.2018].

108 Ibidem, s. 99.
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czerwca 2017 r., wykorzystanie alokacji wzrosło: we wnioskach o dofinanso-
wanie projektów złożonych przez beneficjentów w ramach naborów o 54,9 
punktów procentowych (tj. z 19% do 73,9%); w umowach o dofinansowanie 
projektów o 36,8 punktów procentowych (tj. z 6,0% do 42,8%); wydatków 
wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność o 3,8 punkty pro-
centowe (tj. z 0,0% do 3,8%). Kwota wnioskowana przez instytucję certyfi-
kującą do Komisji Europejskiej od początku realizacji PO PW do 30 czerwca 
2017 r. wyniosła 70 811,9 tys. euro, tj. 3,5% alokacji. Zdaniem NIK na dzień 
30 czerwca 2017 r. istnieje średnie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu 
pośredniego wskaźnika finansowego dla osi 2 (Nowoczesna infrastruktura 
transportowa) i wysokie ryzyko niepowodzenia w wykonaniu celu pośred-
niego wskaźnika finansowego dla osi 1 (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i 3 
(Ponadregionalna infrastruktura kolejowa)109.

Opóźnienie w wydatkowaniu środków unijnych nie jest bynajmniej pro-
blemem wyłącznie województwa podlaskiego. Wydaje się, że pomimo 
znacznego postępu nadal w Polsce nie nauczono się w pełni efektywnie 
angażować zagwarantowane wskutek negocjacji i umów środki unijne. Za-
pewne ma to związek z nie zawsze racjonalnym podejściem do tworzenia 
strategii rozwojowych i programów operacyjnych, gdzie rozmaici eksperci, 
na przemian z pragmatykami starają się ująć a to bałamutne formułki, a to 
życzenia unijnych biurokratów, a to wreszcie grupy interesów. Późniejsza 
realizacja tak tworzonych dokumentów bezlitośnie obnaża ich odrealnie-
nie i dysfunkcjonalność praktyczną. Szkopuł w tym, że i sama Unia Euro-
pejska nie wydaje się wolna od „tego grzechu”. Nie pozwala to zwiększyć 
przewagi konkurencyjnej regionu i kraju, a Unii zapewnić przewagi wzro-
stu gospodarczego nad stagnacją w większości jej krajów członkowskich. 

Województwo Podlaskie zmaga się nie tylko z problemami związanymi 
z efektywnością wydatkowania unijnych środków pomocowych. Tego re-
gionu dotyczą też (mimowolnie „zeuropeizowane”) problemy powiązane 
z jego unikalnym otoczeniem przyrodniczym. Przykładem jest spór o mo-
del ochrony Puszczy Białowieskiej dotkniętej gradacją kornika drukarza 
czy też walka z epidemią wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów PRL z 21 października 1947 r. 
utworzono Białowieski Park Narodowy będący rezerwatem ścisłym110, 

109 Ibidem, s. 44–46.
110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Biało-

wieskiego Parku Narodowego, Dz.U. 1947 nr 74 poz. 469. Istotne zmiany zwią-
zane z funkcjonowaniem Białowieskiego Parku Narodowego wprowadzono na 
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który funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Ma powierzchnię 10501,95 ha, a jego 
otulina ma powierzchnię 3224,26 ha111. Z kolei obszar Puszczy nieobję-
ty Białowieskim Parkiem Narodowym (ok. 52,6 tys. ha) jest w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zgodnie z decy-
zją Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO z 1979 r. Białowieski Park 
Narodowy został wpisany na Listę dziedzictwa światowego jako obiekt 
naturalny112, a w 1992 r. na Listę dziedzictwa światowego wpisano również 
białoruski Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, tworząc jeden obiekt 
o charakterze transgranicznym pod nazwą „Belovezhskaya Pushcha/ 
Bialowieza Forest”113. W 2014 roku wpis został rozszerzony na całą pol-
ską część Puszczy Białowieskiej nieobjętą parkiem narodowym i przyjęto 
dlań nazwę „Puszcza Białowieska, Białoruś, Polska”114. Podstawy praw-
nej ochrony Puszczy Białowieskiej stanowią regulacje prawa krajowego 
Polski i Białorusi, częściowo prawa Unii Europejskiej (przede wszystkim 
w odniesieniu do części polskiej) oraz prawa międzynarodowego (umowy, 
których stronami są Polska lub Białoruś). W ostatnich latach Puszcza pa-
dła ofiarą gradacji kornika drukarza, niszczącego drzewostany świerkowe. 
Do niedawna udawało się utrzymać populację kornika na niskim pozio-
mie, głównie ze względu na względnie stały etat pozyskiwania drewna 
z obszaru leżącego poza Białowieskim Parkiem Narodowym, rezerwatami 
i obszarami ochrony Natura 2000. Jednak w 2012 r. cięcia te ograniczo-

mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowie-
skiego Parku Narodowego, Dz.U. 1996 nr 93 poz. 424.

111 Formularz danych dla parku narodowego – Białowieski Park Narodowy 
– z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, sygn. PL.ZIPOP.1393.PN.8, stan na dzień 3 czerwca 2018 r.

112 Report of the rapporteur on the third session of the World Heritage Commit-
tee (Cairo and Luxor, 22-26 October 1979), Paris, 30 November 1979, CC-79/
CONF.003/13, p. 11, tryb dostępu: https://whc.unesco.org/archive/1979/cc-

-79-conf003-13e.pdf [03.06.2018].
113 Report of the rapporteur on the sixteenth session of the World Heritage Com-

mittee (Santa Fe, United States of America, 7–14 December 1992), 14 Decem-
ber 1992, WHC-92/CONF.002/12, p. 37, tryb dostępu: https://whc.unesco.org/
archive/1992/whc-92-conf002-12e.pdf [03.06.2018].

114 Decision 38 COM 8B.12 adopted by the World Heritage Committee at its  thir-
ty-eighth session (Doha, Qatar 15-25 June 2014), Doha, 7 July 2014, WHC-14/38.
COM/16, p. 172–174, tryb dostępu: https://whc.unesco.org/archive/2014/
whc14-38com-16en.pdf [03.06.2018]; World Heritage List – Białowieża Forest, 
UNESCO, tryb dostępu: https://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38com-

-16en.pdf [03.06.2018]. Zob. szerzej: https://whc.unesco.org/en/list/33 
[03.06.2018].
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no115. W wyniku tego oraz w związku z ciepłymi latami, populacja korni-
ka uległa dramatycznemu zwiększeniu, co doprowadziło do zasiedlenia 
hektarów drzewostanów świerkowych przez insekta, czego efektem było 
(i jest nadal) masowe obumieranie drzew. Limit cięć zwiększono116, jednak 
działania te zostały skrytykowane przez obecną opozycję oraz organizacje 
ekologiczne, gdyż według nich mają negatywny wpływ na obszar Natura 
2000. W spór włączyła się także Komisja Europejska, która – nie mogąc 
dojść do porozumienia z polskimi władzami – wniosła przeciwko Polsce 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie, 
na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej117, 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Trybunał przychylił 
się do stanowiska Komisji Europejskiej i wydał w kwietniu 2018 r. wyrok 
stwierdzający naruszenie zobowiązań państwa członkowskiego przez Pol-
skę118. Warto jednak wskazać, że wyrok wydawany w trybie stwierdzenia 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ma charakter dekla-
ratoryjny. Oznacza to, że „stwierdza jedynie brak lub istnienie uchybienia 
zobowiązaniom wynikającym z Traktatów oraz określa przepisy, które 
zostały naruszone, i sposób, w jaki zostały naruszone”119. Nie rozwiązano 
zatem problemu skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej przed grada-
cją kornika drukarza, de facto pozostawiając ten obszar „na łasce” na-

115 Decyzja Ministra Środowiska Znak DLP-lpn-611-31/40283/12 z dnia 09 paź-
dziernika 2012 r. o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bia-
łowieża w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na lata 
2012-2021.

116 Decyzja Ministra Środowiska Znak DLP-I.611.16.2016 z dnia 25 marca 2016 r. 
o zatwierdzeniu aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012 
2021 dla Nadleśnictwa Białowieża w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Białymstoku, zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2012 r., znak DLP-lpn-611-31/ 40283/ 12, dokonujący zmiany ww. 
planu urządzenia lasu.

117 Artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 
z 26.10.2012 r., wersja C 326) stanowi, że: „Jeśli Komisja uzna, że Państwo 
Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy 
Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim 
umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie 
zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść 
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

118 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 kwietnia 2018 r. w spra-
wie C-441/17 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, EC-
LI:EU:C:2018:255

119 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcz-
nik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2012, s. 362.
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turalnych (czy aby na pewno?) procesów. Wydaje się, że jedyną szasną 
na racjonalne, zgodne z pierwotnym charakterem Puszczy Białowieskiej, 
zaplanowanie skutecznej ochrony tego obszaru musi być poparte wyni-
kami szerokich, interdyscyplinarnych badań naukowych, łączących nauki 
podstawowe i nauki społeczne120. Takie działania leżą w interesie woje-
wództwa podlaskiego (ze względu na wymiar ekologiczny, turystyczny 
i społeczny) i powinny być priorytetowo traktowane.

Negatywne skutki gospodarcze dla Podlaskiego wiążą się z kolei z pro-
blemem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń 
(ASF). ASF to choroba zakaźna, która jest niegroźna dla ludzi, lecz 
śmiertelna dla trzody chlewnej i dzików. Śmiertelność zarażonych świń 
wynosi niemal 100 procent. Choć około 10 procent populacji – najczę-
ściej dzików – może przeżyć zakażenie, to jednak pozostają nosicielami, 
zarażając pozostałe sztuki. Do zarażenia dochodzi najczęściej poprzez 
bezpośredni kontakt pomiędzy zwierzętami (dzikami, świniami), a po-
średnio także poprzez przeniesienie wirusa przez ludzi. W środowisku 
naturalnym wirus ten jest trudny do zwalczenia i odporny na czynni-
ki środowiskowe. W glebie zanieczyszczonej zakażoną krwią może on 
przeżyć nawet kilka miesięcy. Ginie dopiero w temperaturze 70°C121. 
Pierwsze przypadki choroby na obszarze Unii Europejskiej odnotowa-
no w 2014 r. na Litwie i w Polsce, a następnie na Łotwie i w Estonii122. 
Głównym nosicielem choroby są wolnożyjące dziki. Na dzień 26 stycz-
nia 2018 r. na terytorium Polski wykryto 1118 przypadków afrykańskie-
go pomoru świń (ASF) u dzików123, a zgodnie z komunikatem Głównego 
Lekarza Weterynarii z dnia 12 stycznia 2018 r. stwierdzono łącznie 107 
ognisk ASF124. Ostatnie dane (z grudnia 2018 r.) potwierdzają wystą-

120 Zob. M. Perkowski, W. Zoń, The Protection of Invaluable Natural Resources: 
Illustrating the Example of the Bialowieza Forest, “International Community 
Law Review” 2018 no. 20, s. 108–125.

121 Najwyższa Izba Kontroli, tryb dostępu: https://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/nik-o-zapobieganiu-afrykanskiemu-pomorowi-swin-w-polsce.html 
[25.01.2018].

122 African swine fever (ASF). Chronology of main initiative taken or supported by 
the European Commission, tryb dostępu: https://ec.europa.eu/food/sites/food/
files/animals/docs/ad-control_measures-asf-chronology_en.pdf [25.01.2018 r.].

123 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego po-
moru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski z 26.01.2018 r., tryb dostępu: 
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Leka-
rza-Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzikow-

-na-terytorium-Polski/idn:714 [31.01.2018].
124 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ogniskach afrykańskiego pomo-
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pienie 3195-3267 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików 
na terytorium Polski125 oraz stwierdzenie wystąpienie 213 ognisk od 
początku epidemii126. Najbardziej dotkniętymi obszarami są regiony 
Polski Wschodniej, a wśród nich województwo podlaskie127. Wykaz 
obszarów na terenie RP objętych restrykcjami dotyczącymi świń oraz 
nasienia, komórek jajowych, zarodków świń, ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, świeżej wieprzowiny, niektórych surowych 
wieprzowych wyrobów mięsnych i wieprzowych produktów mięsnych 
określono w Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 9 października 2014 r. 
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu 
do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich 
i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (notyfikowana jako 
dokument nr C(2014) 7222)128. Ma to swoje konsekwencje gospodar-
cze. W efekcie nakładanych ograniczeń i likwidacji stad trzody chlew-
nej, tam gdzie może dojść do zakażenia, tracą gospodarstwa i ubojnie, 
a przecież gospodarka województwa podlaskiego wciąż w dużej mierze 
jest oparta na rolnictwie i hodowli zwierząt. Skutkuje to osłabieniem 
potencjału hodowców lub ubojni, zmuszając (w przypadku scenariusza 
optymistycznego) do przejściowego ograniczenia zatrudnienia, reduk-
cji kosztów poprzez hibernację urządzeń i całej infrastruktury lub też 
(wariant pesymistyczny) do zakończenia działalności.

Województwo podlaskie stara się radzić sobie z istniejącymi problema-
mi, jednak wydawałoby się, że jako pełnoprawny (i „pełnoletni”) region 
europejski powinno móc otrzymać większe wsparcie Unii Europejskiej, 
na zasadzie partnerstwa. Tutaj Unia (wbrew pozorom) nie do końca wy-

ru świń (ASF) u świń z 12 stycznia 2018 r., tryb dostępu: https://www.wetgiw.
gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-ogni-
skach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin/idn:705 [31.01.2018].

125 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego po-
moru świń (ASF) na terytorium Polski z dnia 21.12.2018 r., tryb dostępu: https://
www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Wete-
rynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-na-terytorium-Pol-
ski/idn:879 [23.12.2018].

126 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) u świń z 21.09.2018 r., tryb dostępu: https://www.wetgiw.gov.pl/
main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-ognisku-

-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin/idn:833 [23.12.2018].
127 Prowadzony jest ciągły monitoring rozprzestrzeniania się wirusa, m.in. po-

przez stale aktualizowaną  mapę ASF – zob.: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/
mapa/ [23.12.2018].

128 Dz. Urz. UE z 11.10.2014 r., wersja L 295, s. 63.
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wiązuje się ze swej roli (niekoniecznie mając tego świadomość). Samo-
rząd i mieszkańcy regionu de facto zostają sami z problemami i pomimo 
hojnego wsparcia finansowego, ostatnimi czasy Unia Europejska raczej 
kontroluje i karci, niż prowadzi partnerską współpracę (z regionem 
i miejscowo właściwymi podmiotami). Obecność w Unii Europejskiej 
jest wystarczająco długa, by ta ostatnia zaczęła podchodzić do Podla-
skiego (i jego problemów) jak do „pełnoletniego” członka europejskiej 
społeczności regionów.

Mając powyższe na względzie warto przyjrzeć się nastrojom społecz-
nym w odniesieniu do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Według 
wyników badań CBOS (Centrum Badań Opinii Społecznej) z 2017 r. spo-
łeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest naj-
wyższe od marca 2014 roku. Popiera je 88% dorosłych Polaków, a 8% 
stanowią przeciwnicy przynależności naszego kraju do Unii. Stosunko-
wo najwięcej przeciwników przynależności do Unii Europejskiej ujaw-
niło się wśród ludzi młodych – od 18 do 24 roku życia (22%). Niemal 
połowa badanych (48%) uważa, że Europa powinna się jednoczyć jesz-
cze bardziej, a przeciwników głębszej integracji jest o połowę mniej 
(24%) – wśród tych ostatnich większość ponownie stanowią młodzi 
ludzie (od 18 do 24 roku życia) – 37% wobec 42% popierających dalszą 
integrację129. Z tego też względu autorzy niniejszej książki postanowili 
zbadać opinię młodych mieszkańców województwa podlaskiego wo-
bec samego województwa oraz różnych aspektów członkostwa w Unii 
Europejskiej. Skierowanie badania ku tej grupie ma też swoje uzasad-
nienie ze względu na postawę młodych osób, która nie jest obciążona 
zaszłościami historycznymi wynikającymi ze zmian terytorialnych na 
tym obszarze, a w związku z tym powinna być także wolna od uprze-
dzeń wobec województwa podlaskiego w obecnej postaci. Badani nie 
traktują tez Unii Europejskiej jako novum, gdyż całe swoje świadome 
życie (a na pewno proces kształcenia) wiedli już w kraju członkowskim 
Unii Europejskiej.

129 B. Roguska, Jakiej Unii chcą Polacy? Komunikat z badań nr 50/2017, CBOS, 
Warszawa, kwiecień 2017, tryb dostępu: https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2017/K_050_17.PDF [15.11.2018], s. 2–4.
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III. Województwo podlaskie w Unii 
Europejskiej w opinii jego młodych 
mieszkańców 

3.1. O metodzie badawczej

Badanie postaw młodych mieszkańców województwa podlaskiego wobec 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej prowadzono metodą badania son-
dażowego za pomocą kwestionariusza ankiety w listopadzie 2018 r. Po-
służenie się formularzem ankiety jako narzędzia badania opinii młodych 
osób może jawić się jako pewne „spłaszczenie” uzyskanych odpowiedzi 
i ograniczenie ich do określonych z góry formuł. Jednak jest to jedyna 
metoda pozwalająca na uzyskanie możliwie szerokiego odzewu młodych 
osób, dla których forma odpowiedzi „testowych” jest (niestety) dużo 
bardziej czytelna i bliska (zwłaszcza wskutek wpajanych od wczesnych lat 
szkolnych sposobów rozwiązywania zadań testowych). Ankietę wypełni-
ło 100 osób zamieszkałych przede wszystkim w Białymstoku, Suwałkach 
i Łomży, ale udało się również objąć nią mieszkańców mniejszych miejsco-
wości województwa podlaskiego. Badanie było przeprowadzane podczas 
zajęć i przerw wśród studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białym-
stoku. Ankietowani zostali poinformowani o anonimowości badania, a po-
zyskane informacje zostały wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. 

Ankieta obejmowała metryczkę oraz 15 pytań. Formularz ankiety przed-
stawia się następująco:

ANKIETA

„Pełnoletnie” województwo podlaskie w Unii Europejskiej

Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane informacje będą wykorzysta-
ne tylko w celach naukowych. Bardzo prosimy o udzielanie prawdziwych 
i rzetelnych odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi należy czytelnie oznaczyć.
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MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ZAMELDOWANIA)

□ Województwo podlaskie

□ Inne (proszę podać): ............................................................... 

MIEJSCE POCHODZENIA

□ Białystok 

□ Łomża 

□ Suwałki 

□ Inne (proszę podać): ................................................................. 

WIEK: ……… lat 

PŁEĆ 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 

WYKSZTAŁCENIE 

□ Podstawowe 

□ Średnie 

□ Wyższe 
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STATUS NA RYNKU PRACY

□ Student

□ Osoba pracująca 

□ Osoba bezrobotna

1. Jak długo mieszka Pan/Pani w województwie podlaskim?

a. od urodzenia

b. krócej, niż od urodzenia – ……… lat*/miesięcy*   
*niepotrzebne skreślić

c. nie dotyczy

2. Czy utożsamia się Pan/Pani z województwem podlaskim?

a. tak

b. nie

c. nie mam zdania

3. Czy zna Pan/Pani herb województwa podlaskiego?

a. tak

b. nie

c. nie jestem pewien/pewna

4. Czy zna Pan/Pani flagę województwa podlaskiego?

a. tak

b. nie

c. nie jestem pewien/pewna
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5. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych w 2018 r.?

a. tak

b. nie

c. nie wiem

6. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych do sejmiku woje-
wództwa podlaskiego w 2018 r.?

a. tak

b. nie

c. nie wiem

7. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla 
Polski?

a. tak

b. nie

c. nie mam zdania

8. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest ko-
rzystne dla województwa podlaskiego?

a. tak

b. nie

c. nie mam zdania

9. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie skorzystało na akcesji 
Polski do Unii Europejskiej?

a. tak

b. nie
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c. nie mam zdania

10. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski 
do Unii Europejskiej?

Obszar

Zdecy-
dowanie 
nega-
tywnie

Raczej 
nega-
tywnie

Ani po-
zytyw-
nie, ani 
nega-
tywnie

Raczej 
pozy-
tywnie

Zdecy-
dowanie 
pozytyw-
nie

Nie 
nastąpiły 
żadne 
zmiany

Nie mam 
zdania

admini-
stracja 
publiczna

budow-
nictwo

edukacja

handel

infra-
struktura 
i trans-
port

kultura

przemysł

rolnictwo
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rynek 
pracy

techno-
logia

turystyka

11. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie dotąd dobrze wykorzy-
stywało możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej?

a. tak

b. nie

c. nie mam zdania

12. Jak Pan/Pani ocenia rozwój województwa podlaskiego na tle innych pol-
skich województw?

a. zdecydowanie negatywnie

b. raczej negatywnie

c. ani pozytywnie, ani negatywnie

d. raczej pozytywnie

e. zdecydowanie pozytywnie

f. nie mam zdania

13. Czy odniósł/odniosła Pan/Pani osobiste korzyści wynikające z akcesji Pol-
ski do Unii Europejskiej?

a. tak

b. nie

c. nie wiem
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14. Czy był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego?

a. tak

b. nie

c. nie wiem

15. Jeżeli był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego, to czy 
projekt był realizowany na obszarze województwa podlaskiego?

a. tak

b. nie

c. nie dotyczy

Na potrzeby niniejszej publikacji otrzymane wyniki podzielono na dwie 
główne części: Postawy młodych mieszkańców województwa podlaskiego 
wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ujęciu zbiorczym oraz Po-
stawy młodych mieszkańców województwa podlaskiego wobec członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej w ujęciu terytorialnym (kryterium miejsca 
pochodzenia). W ramach tej drugiej części wyodrębniono odpowiedzi od 
osób zamieszkałych w województwie podlaskim oraz odpowiedzi osób 
spoza województwa podlaskiego. Wyniki podzielono ze względu na kry-
terium miejsca zamieszkania, by zobiektywizować otrzymane odpowiedzi. 
Osoby spoza województwa podlaskiego są coraz częściej studentami pod-
laskich uczelni, odgrywając coraz ważniejszą rolę w lokalnej społeczności. 
Poznanie ich opinii jest cenne ze względu na możliwość zdiagnozowania 
pozytywnych lub negatywnych cech województwa, które zauważają lu-
dzie spoza regionu. To ważne informacje pod kątem budowania kapitału 
ludzkiego. Jeśli województwo jest w stanie pochwalić się ofertą kształce-
nia atrakcyjną dla osób z innych ośrodków, to należy zadbać też o to, by 
osoby kończące studia zechciały się tu osiedlić. Ankieta (skupiając się na 
szerszej problematyce, niż samo województwo podlaskie) pozwala w spo-
sób bezpieczny zdiagnozować rzeczywiste opinie na temat wojewódz-
twa podlaskiego i wychwycić ewentualne nieprawidłowości oraz szanse 
sanacji. Wyniki badań należy traktować jako wyniki wstępne (sygnalne), 
wskazujące pewne tendencje wśród młodych osób. Problematyka ta wy-
maga pogłębionych badań, z użyciem bardziej profesjonalnych narzędzi 
i na większą skalę. 
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3.2. Postawy młodych mieszkańców województwa 
podlaskiego wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
w ujęciu zbiorczym 

Rys. 1. Miejsce zamieszkania (zameldowania)

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Zamieszkanie (zameldowanie) na terenie województwa podlaskiego zade-
klarowało 77% ankietowanych, a 23% osób poza tym obszarem (13 osób 
wskazało województwo mazowieckie, 4 województwo warmińsko-ma-
zurskie, 1 województwo dolnośląskie, 1 województwo kujawsko-pomor-
skie, 1 województwo lubelskie, 1 województwo śląskie, a 1 z respondentów 
mieszka poza granicami Polski – na Białorusi; 1 osoba nie podała nazwy 
województwa, w którym mieszka, zaznaczając wybór „inne”).

Rys. 2. Miejsce pochodzenia

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Najwięcej ankietowanych pochodzi z Białegostoku (39%). Łomżę wska-
zało 11% ankietowanych, a Suwałki 2% badanych. Inne miejscowości 
wskazywane przez respondentów stanowią 48%. Są to następujące miej-
scowości: Grajewo (6 os.), Ostrołęka (3 os.), Ostrów Mazowiecka (3 os.), 
Ciechanów (2 os.), Dąbrowa Białostocka (2 os.), Ełk (2 os.), Olecko (2 os.), 
Sokółka (2 os.), Warszawa (2 os.), Augustów (1 os.), Biała Podlaska (1 os.), 
Bielsk Podlaski (1 os.), Brodnica (1 os.), Częstochowa (1 os.), Czyżew (1 os.), 
Długosiodło (1 os.), Gołdap (1 os.), Goniądz (1 os.), Gródek Rządowy (1 os.), 
Hajnówka (1 os.), Kostry-Litwa (1 os.), Lida na Białorusi (1 os.), Lublin (1 os.), 
Łapy (1 os.), Płock (1 os.), Siedlce (1 os.), Szepietowo (1 os.), Wiżajny (1 os.), 
Wrocław (1 os.), Wyszków (1 os.), Zambrów (1 os.). Dwie osoby zadeklaro-
wały, że pochodzą z innych miejscowości, jednak bez podania ich nazw.

Rys. 3. Płeć

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Większość ankietowanych stanowiły kobiety (62% kobiety w porównaniu 
do 38% mężczyzn).

Rys. 4. Wiek

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Największą część ankietowanych stanowiły osoby w wieku 19 lat (45%) 
oraz w wieku 20 lat (43%). Mniejszość stanowiły osoby w wieku 21 lat 
(10%) i 18 lat (2%). Jak wynika z ankiet, wszyscy respondenci legitymują się 
posiadaniem wykształcenia średniego oraz są studentami.

Rys. 5. Jak długo mieszka Pan/Pani w województwie podlaskim?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Większość ankietowanych mieszka w województwie podlaskim od uro-
dzenia (72%), a 20% respondentów mieszka w nim krócej niż od urodzenia. 
Warto przy tym zauważyć, że 5 osób mieszka w województwie podlaskim 
od 2 miesięcy, 4 osoby 3 miesiące 4 osoby mieszkają od 12 miesięcy, 1 
osoba od 14 miesięcy, 1 osoba od 16 miesięcy, 1 osoba od 2 lat, 1 osoba 
od 13 lat, 1 osoba od 14 lat i 1 osoba od 15 lat. Pytanie to nie dotyczy 8% 
ankietowanych.

Rys. 6. Czy utożsamia się Pan/Pani z województwem podlaskim?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Zdecydowana większość badanych utożsamia się z województwem podla-
skim (72%). Nie utożsamia się z nim 12%, a 16% nie ma zdania na ten temat.

Rys. 7. Czy zna Pan/Pani herb województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że zna herb woje-
wództwa podlaskiego (51%), a przeciwnego zdania jest 26% ankietowa-
nych. Wśród badanych jest też wiele osób, które nie są pewne tego, czy 
znają herb województwa podlaskiego (23%).

Rys. 8. Czy zna Pan/Pani flagę województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Nieznaczna większość badanych (39%) zna flagę województwa podlaskie-
go, a przeciwnego zdania jest 34% ankietowanych. Natomiast 27% bada-
nych nie jest pewna, czy zna flagę województwa podlaskiego.

Rys. 9. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych w 2018 r.?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Zdecydowana większość ankietowanych (65%) brała bierny udział w wy-
borach samorządowych w 2018 r., a 35% nie brało udziału w wyborach. 
Nie było osób, które nie wiedziały, czy brały udział w wyborach.

Rys. 10. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych do sejmiku woje-
wództwa podlaskiego w 2018 r.?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Połowa ankietowanych (50%) głosowała w wyborach samorządowych 
do sejmiku województwa podlaskiego w 2018 r., a druga połowa ankieto-
wanych (50%) nie uczestniczyła w takim głosowaniu (są wśród nich oso-
by, które albo nie poszły na wybory, albo też nie mogły głosować z racji 
miejsca zamieszkania). Nie było osób, które nie wiedziały, czy brały udział 
w wyborach samorządowych do sejmiku województwa podlaskiego.

Rys. 11. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne 
dla Polski?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Zdecydowana większość badanych (81%) uważa, że członkostwo w Unii 
Europejskiej jest korzystne dla Polski. Przeciwnego zdania jest 12% ankie-
towanych, a zdania na ten temat nie ma 7% badanych.

Rys. 12. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzyst-
ne dla województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Przeważająca większość ankietowanych (76%) uważa, że członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej jest korzystne dla województwa podlaskiego, 
a odmiennego zdania jest 9% ankietowanych. Zdania w tym zakresie nie 
ma 15% ankietowanych.

Rys. 13. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie skorzystało na akcesji Pol-
ski do Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Zdaniem większości ankietowanych (71%) województwo podlaskie skorzy-
stało na akcesji Polski do Unii Europejskiej. Innego zdania jest 6% ankieto-
wanych. Znaczna część osób nie ma zdania na ten temat (23%

Rys. 14. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – administracja publiczna

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Część respondentów (31%) uważa, ze zmiany, jakie nastąpiły w admini-
stracji publicznej w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski 
do Unii Europejskiej, nie są ani pozytywne, ani negatywne. Zmiany raczej 
pozytywnie ocenia 26% badanych, a zdecydowanie pozytywnie 4%. Zmia-
ny raczej negatywnie ocenia 3% ankietowanych, a zdecydowanie nega-
tywnie 1%. Natomiast 1% ankietowanych uważa, że nie nastąpiły żadne 
zmiany. Większość badanych (34%) nie ma zdania na ten temat. 

Rys. 15. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – budownictwo

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany, jakie 
nastąpiły w budownictwie w województwie podlaskim od momentu ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej (zdecydowanie pozytywnie 37%, raczej 
pozytywnie 35%). Z kolei 12% uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, 
ani negatywne. Natomiast 1% badanych uważa, że nastąpiły raczej nega-
tywne zmiany. Zdania na ten temat nie ma 15% ankietowanych. Nie ma 
wśród ankietowanych osób, które uważają, że nie nastąpiły żadne zmiany, 
albo że zaistniałe zmiany są zdecydowanie negatywne.

Rys. 16. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – edukacja

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany, jakie nastą-
piły w edukacji w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii 
Europejskiej (zdecydowanie pozytywnie 31%, raczej pozytywnie 39%). Z kolei 11% 
uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne. Natomiast 7% bada-
nych sądzi, że nastąpiły raczej negatywne zmiany, a 1% uważa zaistniałe zmiany za 
zdecydowanie negatywne. Zdania na ten temat nie ma 11% ankietowanych. Nie 
ma wśród ankietowanych osób, które uważają, że nie nastąpiły żadne zmiany.
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Rys. 17. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – handel

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany, ja-
kie nastąpiły w handlu w województwie podlaskim od momentu akcesji 
Polski do Unii Europejskiej (zdecydowanie pozytywnie 21%, raczej pozy-
tywnie 45%). Z kolei 12% uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani 
negatywne. Niewielu badanych uważa, że zaistniałe zmiany są raczej ne-
gatywne (1%) lub zdecydowanie negatywne (1%). Zdania na ten temat nie 
ma 20% ankietowanych. Wśród ankietowanych nie ma osób, które uwa-
żają, że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 18. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej 
wymienionych obszarach w województwie podlaskim od momentu ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej? – infrastruktura i transport

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Jeśli chodzi o infrastrukturę i transport, to przeważająca większość an-
kietowanych ocenia pozytywnie zmiany zaistniałe w województwie pod-
laskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej (zdecydowanie 
pozytywnie 40%, raczej pozytywnie 36%). Z kolei 6% uważa, że zmiany te 
nie są ani pozytywne, ani negatywne. Są również badani, którzy oceniają 
zaistniałe zmiany negatywnie (raczej negatywnie 1%, zdecydowanie nega-
tywnie 1%). Zdaniem 1% ankietowanych nie nastąpiły żadne zmiany w tym 
zakresie. Zdania na ten temat nie ma 15% ankietowanych.

Rys. 19. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – kultura

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

W zakresie kultury większość badanych pozytywnie ocenia zmiany, jakie 
zaszły w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii 
Europejskiej (raczej pozytywnie 37%, zdecydowanie pozytywnie 33%). 
Z kolei 16% uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne. Nie-
wielu badanych uważa, że zaistniałe zmiany są raczej negatywne (1%) lub 
zdecydowanie negatywne (2%), czy też że nie nastąpiły żadne zmiany (1%). 
Zdania na ten temat nie ma 10% ankietowanych.
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Rys. 20. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – przemysł

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Rys. 21. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – rolnictwo

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Większość ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany, jakie nastąpiły 
w rolnictwie w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do 
Unii Europejskiej (raczej pozytywnie 27%, zdecydowanie pozytywnie 
27%). Z kolei 13% uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatyw-
ne. Natomiast 4% badanych uważa, że nastąpiły raczej negatywne zmiany, 
a 2% badanych ocenia zaistniałe zmiany zdecydowanie negatywnie. Duża 
część badanych nie ma zdania na ten temat (27%). Nie ma wśród ankieto-
wanych osób, które uważają, że nie nastąpiły żadne zmiany.
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Rys. 22. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – rynek pracy

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Jeśli chodzi o rynek pracy, to duża część ankietowanych ocenia pozytyw-
nie zmiany, jakie zaszły w województwie podlaskim od momentu akcesji 
Polski do Unii Europejskiej (raczej pozytywnie 33%, zdecydowanie po-
zytywnie 13%). Natomiast 24% badanych uważa, że zmiany te nie są ani 
pozytywne, ani negatywne. Są też badani, którzy negatywnie oceniają za-
istniałe zmiany (raczej negatywne 6% lub zdecydowanie negatywne 2%), 
bądź też uważają, że nie nastąpiły żadne zmiany (3%). Zdania na ten temat 
nie ma 19% ankietowanych.

Rys. 23. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – technologia

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Zmiany, jakie zaszły w obszarze technologii w województwie podlaskim 
od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej zdecydowana większość 
badanych ocenia pozytywnie (raczej pozytywnie 40%, zdecydowanie po-
zytywnie 23%). Natomiast 12% ankietowanych uważa, że zmiany te nie są 
ani pozytywne, ani negatywne. Z kolei 1% badanych uważa, że nastąpiły 
raczej negatywne zmiany, a 3% badanych ocenia zaistniałe zmiany zdecy-
dowanie negatywnie. Duża część badanych nie ma zdania na ten temat 
(21%). Nie ma wśród ankietowanych osób, które uważają, że nie nastąpiły 
żadne zmiany.

Rys. 24. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – turystyka

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

W zakresie turystyki ankietowani ocenili pozytywnie zmiany, jakie zaszły 
w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europej-
skiej (raczej pozytywnie 28%, zdecydowanie pozytywnie 27%). Z kolei 
18% badanych uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne. 
Nieliczni badani negatywnie oceniają zaistniałe zmiany (raczej negatywne 
2% lub zdecydowanie negatywne 3%), bądź też uważają, że nie nastąpiły 
żadne zmiany (3%). Zdania na ten temat nie ma 19% ankietowanych.
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Rys. 25. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie dotąd dobrze wykorzysty-
wało możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Większość ankietowanych (49%) uważa, że województwo podlaskie do-
tąd dobrze wykorzystywało możliwości, jakie daje członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej, a jedynie 13% uważa, że możliwości tych nie wyko-
rzystywało dobrze. Jednak aż 38% badanych nie ma zdania na ten temat.

Rys. 26. Jak Pan/Pani ocenia rozwój województwa podlaskiego na tle innych pol-
skich województw?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

49% 

13% 

38% 
tak 

nie 

 

2% 

18% 

24% 
43% 

9% 
4% 

 

 

 

 

 

 



Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii eUropejskiej 81

Większość badanych ocenia pozytywnie rozwój województwa podlaskiego 
na tle innych polskich województw (raczej pozytywnie 43%, zdecydowanie 
pozytywnie 9%). Są jednak też opinie odwrotne, które negatywnie oceniają 
ten rozwój na tle innych województw (raczej negatywnie 18%, zdecydowanie 
negatywnie 2%). Natomiast 4% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Rys. 27. Czy odniósł/odniosła Pan/Pani osobiste korzyści wynikające z akcesji Polski 
do Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Nieznaczna większość badanych zapytana o to, czy odniosła osobiste korzy-
ści wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej, odpowiedziała pozytyw-
nie (42%), ale duża część ankietowanych odpowiedziała negatywnie na to 
pytanie (40%). Część ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Rys. 28. Czy był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.
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Znaczna większość ankietowanych nie była beneficjentem żadnego pro-
jektu unijnego (53%). Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 38% ankieto-
wanych. Są też osoby, które nie wiedzą, czy były beneficjentami jakiegoś 
projektu unijnego (9%).

Rys. 29. Jeżeli był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego, to czy pro-
jekt był realizowany na obszarze województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 100.

Około 28% ankietowanych wskazało, że projekt, którego byli beneficjen-
tami, był realizowany na obszarze województwa podlaskiego, a 10% bada-
nych wskazało, że projekt nie był w województwie podlaskim. To pytanie 
nie dotyczyło 62% ankietowanych.

3.3. Postawy młodych mieszkańców województwa 
podlaskiego wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
w ujęciu terytorialnym (kryterium miejsca pochodzenia)

3.3.1. Mieszkańcy województwa podlaskiego

Ta część pracy obejmuje 77 ankietowanych zamieszkałych (zameldowa-
nych) na obszarze województwa podlaskiego
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Rys. 30. Miejsce pochodzenia

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Jeśli chodzi o miejsce pochodzenia ankietowanych, to większość z nich 
(51%) pochodzi z Białegostoku (51%), a mniejszość z Łomży (14%) i Suwałk 
(3%). Pozostałe wskazane miejscowości stanowią 32% i są to: Grajewo (6 
os.), Dąbrowa Białostocka (2 os.), Sokółka (2os.), Augustów (1 os.), Bielsk 
Podlaski (1 os.), Czyżew (1 os.), Ełk (1 os.), Goniądz (1 os.), Hajnówka (1 os.), 
Kostry-Litwa (1 os.), Lublin (1 os.), Łapy (1 os.), Ostrołęka (1 os.), Ostrów 
Mazowiecka (1 os.), Szepietowo (1 os.), Wiżajny (1 os.), Zambrów (1 os.). 
Jedna osoba nie wskazała nazwy miejscowości pochodzenia, zaznaczając 
odpowiedź „inne”.

Rys. 31. Wiek

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Większość ankietowanych jest w wieku 19 lat (47%) i 20 lat (40%). Są też 
osoby w wieku 21 lat (12%) i 18 lat (1%).

Rys. 32. Płeć

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Przeważająca większość ankietowanych w tej grupie to kobiety (66% 
w stosunku do 34% mężczyzn).

Wszyscy ankietowani legitymują się posiadaniem wykształcenia średnie-
go oraz są studentami.

Rys. 33. Jak długo mieszka Pan/Pani w województwie podlaskim?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Przeważająca większość ankietowanych zameldowanych na obszarze 
województwa podlaskiego mieszka tu od urodzenia (94%). Są też oso-
by, które mieszkają od pewnego czasu w województwie podlaskim (6%). 
Kształtuje się to następująco: 1 osoba mieszka w województwie podla-
skim od 2 miesięcy, 1 osoba od 12 miesięcy, 1 osoba od 13 lat, 1 osoba od 
14 lat i 1 osoba od 15 lat.

Rys. 34. Czy utożsamia się Pan/Pani z województwem podlaskim?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Przeważająca większość ankietowanych utożsamia się z województwem 
podlaskim (84% w stosunku do 4% osób nieutożsamiających się). Około 
12% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Rys. 35. Czy zna Pan/Pani herb województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Większość badanych zna herb województwa podlaskiego (57%), a 18% an-
kietowanych nie. Natomiast 25% badanych nie jest pewna tego, czy zna 
herb województwa podlaskiego.

Rys. 36. Czy zna Pan/Pani flagę województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Większość ankietowanych w tej grupie zna również flagę województwa 
podlaskiego (42%), a 27% nie zna jej. Znaczna część badanych nie jest co 
do tego pewna (31%).

Rys. 37. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych w 2018 r.?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Zdecydowana większość badanych głosowała w wyborach samorządo-
wych w 2018 r. (74% w stosunku do 26% niebiorących udziału w głosowa-
niu). Nie było wśród ankietowanych osób, które nie wiedziały, czy brały 
udział w wyborach.
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Rys. 38. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych do sejmiku woje-
wództwa podlaskiego w 2018 r.?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Większość badanych głosowała w wyborach samorządowych do sejmiku 
województwa podlaskiego w 2018 r. (65% w stosunku do 35% niebiorą-
cych udziału w głosowaniu). Nie było wśród ankietowanych osób, które 
nie wiedziały, czy brały udział w wyborach samorządowych do sejmiku 
województwa podlaskiego.

Rys. 39. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla 
Polski?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Przeważająca większość ankietowanych w tej grupie (82%) jest zdania, że, 
członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla Polski. Zdecydowana 
mniejszość ankietowanych ma odmienne zdania (12%). Jedynie 6% ankie-
towanych nie ma zdania.

65% 

35% 

tak 

nie 

82% 

12% 

6% 

tak 

nie 

 



Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii eUropejskiej 88

Rys. 40. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzyst-
ne dla województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Również i w tym przypadku przeważająca większość ankietowanych (82%) 
jest zdania, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne dla 
województwa podlaskiego. Inaczej uważa 9% badanych; taki sam odsetek 
badanych nie ma zdania.

Rys. 41. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie skorzystało na akcesji Pol-
ski do Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Zdecydowana większość badanych (75%) uważa, że województwo podla-
skie skorzystało na akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jedynie 7% ankieto-
wanych jest przeciwnego zdania, a 18% badanych nie ma zdania.
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Rys. 42. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – administracja publiczna

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

W przypadku oceny zmian w odniesieniu do administracji publicznej, jakie 
nastąpiły w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii 
Europejskiej, większość badanych uważa, że nie są one ani pozytywne, ani 
negatywne (35%). Niewiele mniej osób uważa, że zmiany są jednak pozy-
tywne (raczej pozytywne 29%, zdecydowanie pozytywne 5%). Mniejszość 
stanowią ankietowani oceniający negatywnie zaistniałe zmiany (raczej 
negatywnie 4%, zdecydowanie negatywnie 1%). Około 1% ankietowanych 
uważa, że nie nastąpiły żadne zmiany, a 25% badanych nie ma zdania na 
ten temat.

Rys. 43. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – budownictwo

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Jeśli chodzi o ocenę zmian w odniesieniu do budownictwa, jakie nastąpi-
ły w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej, przeważająca większość badanych uważa, że są one pozytywne 
(raczej pozytywne 37%, zdecydowanie pozytywne 43%). Część badanych 
uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne (12%), a 8% nie 
ma zdania na ten temat. Nie ma natomiast osób, które uważałyby, że 
zmiany te są negatywne lub że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 44. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – edukacja

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

W odniesieniu do zmian w edukacji, jakie nastąpiły w województwie 
podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, zdecydowana 
większość badanych uważa, że zmiany te są pozytywne (raczej pozytywne 
43%, zdecydowanie pozytywne 31%). Część osób (13%) sądzi, że zmiany 
te nie są ani pozytywne, ani negatywne. Natomiast są też ankietowani, 
którzy uważają zaistniałe zmiany za negatywne (raczej negatywne 7%, 
zdecydowanie negatywne 1%). Około 5% ankietowanych nie ma zdania na 
ten temat. Nie ma ankietowanych, którzy uważają, że nie nastąpiły żadne 
zmiany w tym zakresie.
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Rys. 45. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – handel

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Zdecydowana większość ankietowanych ocenia pozytywnie zmiany, jakie 
nastąpiły w odniesieniu do handlu w województwie podlaskim od mo-
mentu akcesji Polski do Unii Europejskiej (raczej pozytywnie 48%, zde-
cydowanie pozytywnie 25%). Zmiany te według 12% badanych nie są 
ani pozytywnie, ani negatywnie. Niewielki odsetek badanych ocenia te 
zmiany negatywnie (raczej negatywnie 1%, zdecydowanie negatywnie 1%). 
Zdania na ten temat nie ma 13% badanych. Nie ma natomiast osób, które 
uważałyby, że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 46. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – infrastruktura i transport

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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W przypadku infrastruktury i transportu przeważająca większość ankieto-
wanych ocenia pozytywnie zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze w wo-
jewództwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej 
(raczej pozytywnie 37%, zdecydowanie pozytywnie 50%). Niewielka część 
badanych uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne (5%). 
Jeszcze mniej badanych ocenia te zmiany raczej negatywnie (1%) lub zde-
cydowanie negatywnie (1%). Równie niewielki odsetek badanych twierdzi, 
że żadne zmiany nie nastąpiły (1%). Jedynie 5% badanych nie ma zdania 
na ten temat.

Rys. 47. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – kultura

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Zdecydowana większość ankietowanych ocenia pozytywnie zmiany, jakie 
nastąpiły w obszarze kultury w województwie podlaskim od momentu 
akcesji Polski do Unii Europejskiej (raczej pozytywnie 39%, zdecydowanie 
pozytywnie 37%). Część ankietowanych zmiany te postrzega jako ani po-
zytywne, ani negatywnie (17%). Niewielki odsetek osób uważa, że zmiany 
te są raczej negatywne (1%) lub zdecydowanie negatywne (1%). Około 1% 
ankietowanych uważa, że nie nastąpiły żadne zmiany w tym zakresie. Na-
tomiast 4% badanych nie ma zdania na ten temat.
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Rys. 48. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – przemysł

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Jeśli chodzi o przemysł, to większość ankietowanych pozytywnie ocenia 
zmiany, jakie zaszły w tym obszarze w województwie podlaskim od mo-
mentu akcesji Polski do Unii Europejskiej (raczej pozytywnie 40%, zdecy-
dowanie pozytywnie 12%). Część ankietowanych zmiany te postrzega jako 
ani pozytywne, ani negatywnie (19%), a niewielki odsetek badanych uwa-
ża, że zmiany te są raczej negatywne (4%) lub zdecydowanie negatyw-
ne (3%). Około 1% ankietowanych uważa, że nie nastąpiły żadne zmiany 
w tym zakresie. Z kolei 21% badanych nie ma zdania na ten temat.

Rys. 49. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – rolnictwo

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Zmiany w rolnictwie na obszarze województwa podlaskiego od momen-
tu akcesji Polski do Unii Europejskiej zdecydowana większość badanych 
ocenia zdecydowanie pozytywnie (raczej pozytywnie 32%, zdecydowanie 
pozytywnie 31%). Około 12% badanych nie ocenia tych zmian ani pozytyw-
nie, ani negatywnie, niewielka część osób ocenia te zmiany negatywnie 
(raczej negatywnie 4%, zdecydowanie negatywnie 3%). Około 18% bada-
nych nie ma na ten temat zdania. Nie ma natomiast osób, które uważałyby, 
że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 50. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – rynek pracy

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Większość ankietowanych ocenia pozytywnie zmiany na rynku pracy 
w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europej-
skiej (raczej pozytywnie 36%, zdecydowanie pozytywnie 16%). Znaczna 
część osób uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne 
(26%). Część ankietowanych ocenia te zmiany negatywnie (raczej nega-
tywnie 5%, zdecydowanie negatywnie 1%). Są też osoby, według których 
nie nastąpiły żadne zmiany (4%). Natomiast 12% badanych nie ma zdania 
na ten temat.
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Rys. 51. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – technologia

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Jeśli chodzi o zmiany w obszarze technologii w województwie podlaskim 
od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, to większość badanych 
ocenia je pozytywnie (raczej pozytywnie 44%, zdecydowanie pozytyw-
nie 29%). Część badanych uważa, że zmiany te nie są ani pozytywne, ani 
negatywne (12%). Niewielka część ankietowanych ocenia te zmiany nega-
tywnie (raczej negatywnie 1%, zdecydowanie negatywnie 1%). Natomiast 
13% badanych nie ma zdania na ten temat. Nie ma natomiast osób, które 
uważają, że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 52. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – turystyka

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Ocena zmian w obszarze turystyki w województwie podlaskim od mo-
mentu akcesji Polski do Unii Europejskiej jest pozytywna (raczej pozytyw-
nie 32%, zdecydowanie pozytywnie 32%). Część ankietowanych uważa, 
że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne (17%). Część badanych 
ocenia te zmiany negatywnie (raczej negatywnie 3%, zdecydowanie nega-
tywnie 1%). Są też ankietowani, według których nie nastąpiły żadne zmia-
ny (3%). Natomiast 12% badanych nie ma zdania na ten temat.

Rys. 53. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie dotąd dobrze wykorzysty-
wało możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Zdecydowana większość badanych uważa, że województwo podlaskie 
dotąd dobrze wykorzystywało możliwości, jakie daje członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej (56%). Przeciwnego zdania jest 14% ankietowanych, 
a 30% nie ma zdania na ten temat.
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Rys. 54. Jak Pan/Pani ocenia rozwój województwa podlaskiego na tle innych pol-
skich województw?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Większość osób ocenia pozytywnie rozwój województwa podlaskiego na 
tle innych polskich województw (raczej pozytywnie 43%, zdecydowanie 
pozytywnie 10%). Znaczna część osób uważa, że tego rozwoju nie należy 
oceniać ani pozytywnie, ani negatywnie (23%). Według 20% badanych 
rozwój na tle innych województw należy ocenić raczej negatywnie, a 1% 
ocenia go zdecydowanie negatywnie. Około 3% ankietowanych nie ma 
zdania na ten temat.

Rys. 55. Czy odniósł/odniosła Pan/Pani osobiste korzyści wynikające z akcesji Polski 
do Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Nieznaczna większość ankietowanych nie odniosła osobistych korzyści 
wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej (42%), jednak duża 
część osób takie korzyści odniosła (41%). Około 17% badanych nie wie, czy 
odniosła jakieś osobiste korzyści.

Rys. 56. Czy był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.

Większość badanych nie była beneficjentem żadnego projektu unijnego 
(53% w porównaniu do 36% ankietowanych, którzy takie korzyści odnie-
śli). Natomiast 11% badanych nie wie, czy było beneficjentem jakiegokol-
wiek projektu unijnego.

Rys. 57. Jeżeli był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego, to czy pro-
jekt był realizowany na obszarze województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 77.
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Około 35% badanych w wskazało, że projekt, w którym brali udział, był 
realizowany na obszarze województwa podlaskiego, a 1% ankietowanych 
wskazało, że projekt nie był na tym obszarze. To pytanie nie dotyczyło 
64% ankietowanych.

3.3.2. Mieszkańcy innych województw

W tej części opracowano odpowiedzi udzielone przez 23 osoby miesz-
kające (będące zameldowane) poza województwem podlaskim. W tej 
grupie 13 osób pochodzi z województwa mazowieckiego, 4 osoby z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 1 z województwa dolnośląskiego, 
1 z województwa kujawsko-pomorskiego, 1 z województwa lubelskiego, 
1 z województwa śląskiego. Natomiast 1 osoba jako miejsce zamieszkania 
podała państwo Białoruś, a 1 osoba nie podała województwa, w którym 
mieszka, zaznaczając odpowiedź „inne”. 

Jeśli chodzi o miejsce pochodzenia, to wszyscy ankietowani w tej grupie 
pochodzą z innych miast, niż Białystok, Łomża czy Suwałki. Miejscowo-
ści te są następujące: Ciechanów (2 os.), Olecko (2 os.), Ostrołęka (2 os.), 
Ostrów Mazowiecka (2 os.), Warszawa (2 os.), Biała Podlaska (1 os.), Brod-
nica (1 os.), Częstochowa (1 os.), Długosiodło (1 os.), Ełk (1 os.), Gołdap (1 
os.), Gródek Rządowy (1 os.), Płock (1 os.), Siedlce (1 os.), Wrocław (1 os.), 
Wyszków (1 os.), Lida na Białorusi (1 os.). Natomiast 1 osoba nie podała 
miejscowości, w której mieszka, zaznaczając odpowiedź „inne”.

Rys. 58. Wiek

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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W tej grupie najwięcej jest osób w wieku 20 lat (52%) oraz 19 lat (39%). 
Mniejszość stanowią osoby w wieku 18 lat (5%) i 21 lat (4%).

Rys. 59. Płeć

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość ankietowanych w tej grupie stanowią mężczyźni (52% w sto-
sunku do 48% kobiet). Wszyscy ankietowani legitymują się posiadaniem 
wykształcenia średniego oraz są studentami. 

Rys. 60. Jak długo mieszka Pan/Pani w województwie podlaskim?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Wśród osób, które są zameldowane poza województwem podlaskim, przewa-
żająca większość mieszka w województwie podlaskim krócej, niż od urodzenia: 
4 osoby mieszkają w województwie podlaskim od 2 miesięcy, 4 osoby od 3 mie-
sięcy, 3 osoby od 12 miesięcy, 1 osoba od 14 miesięcy, 1 osoba od 16 miesięcy 
oraz 1 osoba od 2 lat. Te pytanie nie dotyczy 35% ankietowanych w tej grupie.
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Rys. 61. Czy utożsamia się Pan/Pani z województwem podlaskim?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Nieznaczna większość ankietowanych nie utożsamia się z województwem 
podlaskim (39% w stosunku do 31% osób, które utożsamiają się z woje-
wództwem podlaskim). Około 30% ankietowanych nie ma zdania na ten 
temat.

Rys. 62. Czy zna Pan/Pani herb województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość badanych nie zna herbu województwa podlaskiego (52%). Są 
jednak osoby, które znają ten herb (31%). Część ankietowanych nie jest 
pewna co do tego, czy zna ten herb (17%).
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Rys. 63. Czy zna Pan/Pani flagę województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Znaczna większość badanych nie zna także flagi województwa podlaskie-
go (57%). Część osób zna tę flagę (30%), a niektórzy ankietowani nie są co 
do tego pewni (13%).

Rys. 64. Czy głosował/-a Pan/Pani w wyborach samorządowych w 2018 r.?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Przeważająca większość ankietowanych w tej grupie nie głosowała w wy-
borach samorządowych w 2018 r. (65% w stosunku do 35% osób głosu-
jących). Nie było osób, które nie wiedziały, czy głosowały. W tej grupie 
nie było osób, które głosowały w wyborach samorządowych do sejmiku 
województwa podlaskiego w 2018 r., co wydaje się dość jasne.
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Rys. 65. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo w Unii Europejskiej jest korzystne dla 
Polski?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Przeważająca większość ankietowanych uważa, że członkostwo w Unii 
Europejskiej jest korzystne dla Polski (78%), a niewielka część badanych 
jest przeciwnego zdania (13%). Są też osoby, które nie mają zdania na ten 
temat (9%).

Rys. 66. Czy uważa Pan/Pani, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzyst-
ne dla województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Większość ankietowanych uważa także, że członkostwo Polski w Unii Eu-
ropejskiej jest korzystne dla województwa podlaskiego (56%). Zaledwie 
9% badanych jest przeciwnego zdania, natomiast 35% badanych nie ma 
zdania na ten temat.

Rys. 67. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie skorzystało na akcesji Pol-
ski do Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość ankietowanych uważa również, że województwo podlaskie 
skorzystało na akcesji Polski do Unii Europejskiej (57%). Około 4% bada-
nych uważa, że województwo nie skorzystało na akcesji, a 39% badanych 
nie ma zdania na ten temat.

Rys. 68. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – administracja publiczna

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Jeśli chodzi o zmiany w obszarze administracji publicznej w województwie 
podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, to większość 
badanych nie ma zdania na ten temat (65%). Z kolei 18% badanych sądzi, 
że zmiany te nie są ani pozytywne, ani negatywne, a 17% badanych zaist-
niałe zmiany ocenia raczej pozytywnie. Nie ma ocen zdecydowanie pozy-
tywnych, raczej negatywnych i zdecydowanie negatywnych, jak również 
nie ma odpowiedzi wskazujących na to, że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 69. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – budownictwo

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

W obszarze zmian w budownictwie w województwie podlaskim od mo-
mentu akcesji Polski do Unii Europejskiej znaczna większość ankieto-
wanych ocenia je pozytywnie (raczej pozytywnie 26%, zdecydowanie 
pozytywnie 18%), a zdania na ten temat nie ma 39% badanych. Według 
13% ankietowanych zmian tych nie można ocenić ani pozytywnie, ani ne-
gatywnie, a według 4% są one raczej negatywne. Nie odnotowano odpo-
wiedzi zdecydowanie negatywnych, czy odpowiedzi wskazujących, że nie 
nastąpiły żadne zmiany.
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Rys. 70. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – edukacja

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Znaczna większość ankietowanych ocenia pozytywnie zmiany, jakie zaszły 
w obszarze edukacji w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski 
do Unii Europejskiej (raczej pozytywnie 26%, zdecydowanie pozytywnie 31%). 
Natomiast 9% badanych ocenia te zmiany raczej negatywnie, a 4% uważa, że 
nie należy ich oceniać ani pozytywnie, ani negatywnie. Około 30% danych nie 
ma zdania na ten temat. Nie uzyskano głosów zdecydowanie negatywnych 
oraz takich, zgodnie z którymi nie nastąpiły żadne zmiany w tym obszarze.

Rys. 71. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – handel

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Nieznaczna większość badanych uważa, że zmiany, jakie nastąpiły w ob-
szarze handlu w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do 
Unii Europejskiej, są pozytywne (raczej pozytywnie 35%, zdecydowanie 
pozytywnie 9%). Duża część badanych nie ma na ten temat zdania (53%). 
Część osób uważa, że zmian tych nie należy oceniać ani pozytywnie, ani 
negatywnie (13%). Nie odnotowano natomiast odpowiedzi raczej nega-
tywnych, zdecydowanie negatywnych czy takich, zgodnie z którymi nie 
nastąpiły żadne zmiany w obszarze handlu.

Rys. 72. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – infrastruktura i transport

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Jeśli chodzi o zmiany w infrastrukturze i transporcie w województwie 
podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, to większość 
badanych nie ma zdania na ten temat (48%). Natomiast duża część an-
kietowanych zmiany te ocenia pozytywnie (raczej pozytywnie 35%, zde-
cydowanie pozytywnie 9%). Część osób uważa, że zmian tych nie należy 
oceniać ani pozytywnie, ani negatywnie (8%). Nie odnotowano natomiast 
odpowiedzi raczej negatywnych, zdecydowanie negatywnych czy takich, 
zgodnie z którymi nie nastąpiły żadne zmiany w obszarze infrastruktury 
i transportu.
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Rys. 73. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – kultura

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Zmiany w obszarze kultury w województwie podlaskim od momentu ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej większość badanych ocenia pozytywnie 
(raczej pozytywnie 31%, zdecydowanie pozytywnie 22%). Zdania na ten 
temat nie ma 30% badanych, a w opinii 13% zmian tych nie należy oceniać 
ani pozytywnie, ani negatywnie. Natomiast 4% ankietowanych ocenia te 
zmiany zdecydowanie negatywnie. Nie odnotowano odpowiedzi raczej 
negatywnych, czy takich, zgodnie z którymi nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 74. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – przemysł

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Rys. 75. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – rolnictwo

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość osób nie ma zdania na temat zmian w obszarze przemysłu w wo-
jewództwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej (57%). 
Część osób uważa, że zmiany te należy ocenić pozytywnie (raczej pozytyw-
nie 9%, zdecydowanie pozytywnie 13%). Są też ankietowani, których ocena 
zmian nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Raczej negatywnie zmiany 
ocenia 4% ankietowanych. Nie odnotowano odpowiedzi zdecydowanie ne-
gatywnych, czy takich, zgodnie z którymi nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 76. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – rynek pracy

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Większość badanych nie ma zdania na temat zmian na rynku pracy w wo-
jewództwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej 
(44%). Zmiany te raczej pozytywnie ocenia 22% badanych, a 4% ocenia je 
zdecydowanie pozytywnie. Ocena zmian według części badanych nie jest 
ani pozytywna, ani negatywna (17%). Zmiany raczej negatywnie ocenia 
9% badanych, a zdecydowanie negatywnie 4%. Nie ma natomiast osób, 
które uważałyby, że nie nastąpiły żadne zmiany.

Rys. 77. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – technologia

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość badanych nie ma również zdania na temat zmian w obsza-
rze technologii w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski 
do Unii Europejskiej (48%). Raczej pozytywnie ocenia je 26% badanych, 
a 4% ocenia je jednoznacznie pozytywnie. Z kolei 13% badanych uważa, że 
zmian tych nie można ocenić ani pozytywnie, ani negatywnie. W ocenie 
9% badanych zmiany te są zdecydowanie negatywne. Nie odnotowano 
odpowiedzi raczej negatywnych oraz tych, które wskazywałyby na brak 
zmian w tym obszarze.
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Rys. 78. Jak Pan/Pani ocenia ewentualne zmiany, jakie nastąpiły w niżej wymienio-
nych obszarach w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Eu-
ropejskiej? – turystyka

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość badanych nie ma zdania na temat zmian w obszarze turystyki 
w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do Unii Europej-
skiej (43%). Zmiany te pozytywnie ocenia tylko część badanych (raczej 
pozytywnie 13%, zdecydowanie pozytywnie 9%). Podobna ilość ankie-
towanych nie ocenia tych zmian ani pozytywnie, ani negatywnie (22%). 
W ocenie 9% badanych zmiany te są zdecydowanie negatywne. Około 4% 
badanych uważa, że w tym obszarze nie nastąpiły żadne zmiany. Nie od-
notowano natomiast ocen raczej negatywnych.

Rys. 79. Czy Pana/Pani zdaniem województwo podlaskie dotąd dobrze wykorzysty-
wało możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Przeważająca liczba ankietowanych nie ma zdania na temat tego, czy 
województwo podlaskie dotąd dobrze wykorzystywało możliwości, jakie 
daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej (65%). W ocenie 26% bada-
nych możliwości te były dotąd dobrze wykorzystywane, a przeciwnego 
zdania jest 9% ankietowanych.

Rys. 80. Jak Pan/Pani ocenia rozwój województwa podlaskiego na tle innych pol-
skich województw?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość ankietowanych pozytywnie ocenia rozwój województwa pod-
laskiego na tle innych polskich województw (raczej pozytywnie 44%, zde-
cydowanie pozytywnie 4%). Część osób uważa, że nie można ocenić tego 
rozwoju ani pozytywnie, ani negatywnie (26%). Natomiast 13% badanych 
ocenia ten aspekt raczej negatywnie, a 4% zdecydowanie negatywnie. 
Około 9% badanych nie ma na ten temat zdania.
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Rys. 81. Czy odniósł/odniosła Pan/Pani osobiste korzyści wynikające z akcesji Polski 
do Unii Europejskiej?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Większość badanych deklaruje, że odniosło osobiste korzyści wynikają-
ce z akcesji Polski do Unii Europejskiej (43%). Natomiast 35% badanych 
uważa, że nie odniosło takich korzyści. Z kolei 22% badanych nie wie, czy 
odniosło osobiste korzyści z tego tytułu.

Rys. 82. Czy był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.
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Większość badanych nie była beneficjentem żadnego projektu unijne-
go (52%), lecz niewiele mniej osób było beneficjentem takiego projektu 
(44%). Około 4% badanych nie wie, czy było beneficjentem projektu unij-
nego.

Rys. 83. Jeżeli był/-a Pan/Pani beneficjentem jakiegoś projektu unijnego, to czy pro-
jekt był realizowany na obszarze województwa podlaskiego?

Źródło: opracowanie własne. Liczba odpowiedzi (N) = 23.

Około 39% badanych było beneficjentem projektu unijnego realizowane-
go poza obszarem województwa podlaskiego, a 4% uczestniczyła w pro-
jekcie realizowanym na obszarze województwa podlaskiego. Pytanie te 
nie dotyczyło większości badanych (57%).
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3.4. Wnioski

Ankietowani w większości mieszkają w województwie podlaskim od 
urodzenia. Zdecydowana większość z nich utożsamia się z wojewódz-
twem podlaskim – wynik ten jest najwyższy wśród osób zameldowanych 
na obszarze województwa podlaskiego, ale aż 1/3 osób zameldowa-
nych poza województwem również się z nim utożsamia. Gorzej wypa-
da znajomość herbu województwa, ponieważ zna go ledwie połowa 
ankietowanych zameldowanych w województwie podlaskim i około 
1/3 osób spoza województwa. Około jednej trzeciej wszystkich respon-
dentów zna flagę województwa podlaskiego – wśród osób zameldo-
wanych jest to niewiele poniżej połowy respondentów, a wśród osób 
spoza województwa – 1/3 ankietowanych.

Znaczna większość młodych ludzi głosowała w wyborach samorządo-
wych w 2018 r. – wśród osób zameldowanych osoby głosujące stanowiły 
ok. 3/4 ankietowanych (w tym w wyborach do sejmiku województwa 
podlaskiego głosowała zdecydowana większość badanych). Przeważają-
ca liczba respondentów uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej jest 
korzystne dla Polski – wyniki dla obu grup badanych są zbliżone (ok. 3/4 
badanych uważa członkostwo za korzystne). Większość badanych uwa-
ża również, że członkostwo w UE jest też korzystne dla województwa 
podlaskiego – wśród osób zameldowanych uważa tak ok. 3/4 badanych, 
a w przypadku osób spoza województwa – niewiele ponad połowa. 
Znaczna część badanych uważa też, że województwo podlaskie skorzy-
stało na akcesji Polski do Unii Europejskiej – tak uważa prawie 3/4 osób 
zameldowanych w województwie podlaskim i niewiele ponad połowa 
osób spoza województwa.

Zmiany, jakie nastąpiły w poszczególnych obszarach życia społeczno-go-
spodarczego w województwie podlaskim od momentu akcesji Polski do 
Unii Europejskiej większość respondentów oceniła w sposób zbliżony: 
administracja publiczna – ani pozytywne, ani negatywne; budownictwo 

– zdecydowanie pozytywnie; edukacja – raczej pozytywnie; handel – ra-
czej pozytywnie; infrastruktura i transport – zdecydowanie pozytywnie; 
kultura – raczej pozytywnie; przemysł – zdecydowanie pozytywnie lub 
raczej pozytywnie; rolnictwo – raczej pozytywnie; rynek pracy – raczej 
pozytywnie; technologia – raczej pozytywnie; turystyka – raczej pozy-
tywnie. Zdecydowana większość osób, które są zameldowane poza wo-
jewództwem podlaskim, nie ma zdania na temat zmian w administracji 
publicznej, przemyśle i rolnictwie, a także w zakresie handlu, infrastruk-
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tury i transportu, rynku pracy, technologii i turystyki. Spośród osób nie-
zameldowanych w województwie podlaskim, które mają zdanie na temat 
objętych badaniem obszarów, większość zmiany w administracji publicz-
nej i rolnictwie ocenia pozytywnie (zdecydowanie pozytywnie lub raczej 
pozytywnie), a w przemyśle ani pozytywnie, ani negatywnie. Jeśli cho-
dzi o zmiany w pozostałych obszarach życia społeczno-gospodarczego 
(w budownictwie, edukacji, handlu, infrastrukturze i transporcie, kulturze, 
rynku pracy, technologii i turystyce), to osoby zameldowane na obszarze 
województwa podlaskiego oceniają je w większości pozytywnie (zdecy-
dowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie). Natomiast osoby niezamel-
dowane na obszarze województwa podlaskiego w większości oceniają 
pozytywnie (zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie) zmiany, 
które zaszły w obszarze edukacji i kultury. Budujące jest, że młodzi ludzie 
zaistniałe zmiany w owych obszarach oceniają w większości pozytywnie.

 Większość ankietowanych uważa, że województwo podlaskie dotąd do-
brze wykorzystywało możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Eu-
ropejskiej – wśród osób zameldowanych uważa tak niewiele ponad połowa 
badanych; w przypadku osób niezameldowanych – zdecydowana większość 
nie ma zdania na ten temat, lecz ci, którzy mają zdanie na ten temat, oce-
nili pozytywnie wykorzystywanie możliwości członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Większość wszystkich badanych pozytywnie ocenia rozwój 
województwa podlaskiego na tle innych polskich regionów – tak uważają 
zarówno osoby zameldowane, jak i niezameldowane w Podlaskiem.

Nieznaczna większość wszystkich badanych uważa, że odniosła osobiste 
korzyści wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej, jednak niewiele 
mniej osób jest przeciwnego zdania – w przypadku osób zameldowanych 
w województwie podlaskim nieznaczna większość z nich uważa, że takich 
korzyści nie odniosło, w przeciwieństwie do osób zameldowanych poza 
województwem podlaskim. Może to mieć związek ze wskazaniem, więk-
szości badanych (zarówno osób zameldowanych, jak i niezameldowanych 
w województwie podlaskim), że nie byli oni beneficjentem żadnego projek-
tu unijnego (a to doświadczenie wydaje się najbardziej odczuwalne z indy-
widualnej/osobistej perspektywy). Warto jednak zauważyć, że wśród osób 
zameldowanych poza województwem podlaskim statystycznie więcej osób 
było beneficjentami jakiegoś projektu. Osoby, które były beneficjentami 
takich projektów, w większości deklarowały, że realizowano je na obszarze 
województwa podlaskiego (co stanowi niebagatelny atut w budowaniu re-
lacji regionu z mieszkańcami), jednak wśród osób niezameldowanych w wo-
jewództwie podlaskim była to zdecydowana mniejszość.
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Zakończenie 

„Pełnoletnie” (symbolicznie) województwo podlaskie jest świadomym 
i zaangażowanym regionem Unii Europejskiej. Tą rolę odgrywa na ogół 
dobrze, zwłaszcza pozyskując i wdrażając na miejscu środki finansowe 
z Unii (w szczególności zarządzając Regionalnym Programem Operacyj-
nym Województwa Podlaskiego), udzielając się na forum Komitetu Re-
gionów i międzynarodowych zrzeszeń samorządowych, utrzymując stałe 
przedstawicielstwo w Brukseli, a także inicjując i uczestnicząc w dysku-
sjach nad „europejską” przyszłością regionu i regionalną wizją przyszłości 
Unii Europejskiej. W ten głos Unia powinna  się empatycznie wsłuchiwać, 
gdyż w dobie narastania trudnych relacji z państwami – antidotum należy 
szukać w europeizacji regionów (ale nie kosztem państw).

Unia Europejska powinna traktować regiony partnersko. Niezależnie od 
tego, że ich podmiotowość prawna w systemie unijnym długo nie była 
oczywista (a w międzynarodowym systemie uniwersalnym nadal jest 
kwestionowana), Unia ma interes w tym, by regiony czuły się w niej „peł-
noletnie” (dojrzałe), nie tracąc przy tym szans na interwencyjne wsparcie 
ze względu na rozliczne ryzyka, którym nieuchronnie podlegają w wa-
runkach globalizacji. Województwo podlaskie powinno rozwijać się eu-
ropejsko w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, by dzięki temu 
intensywnie konsolidować swój potencjał, a przez to (z kolei) budować 
kapitał społeczny i gospodarczy. Oczywiście samo myślenie życzeniowe 
nie rozwiąże problemów praktycznych. Jednak biorąc pod uwagę, ze funk-
cjonowanie regionu w Unii Europejskiej ma wymiar strategiczny – obrane 
przez Podlaskie cele muszą być jasne i konsekwentnie realizowane. Tym 
właśnie wyraża się symboliczna „pełnoletność” województwa podlaskie-
go w ramach Unii Europejskiej.
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