
Region – istota i pojęcie

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (M. Kalisiak-Mędelską) w ramach wykonywanych
obowiązków związanych z kształceniem studentów i jest przeznaczone dla studentów III roku, kierunku Ekonomia, I stopień (przedmiot Polityka regionalna) na potrzeby
dydaktyczne bez prawa dalszego rozpowszechniania.



Region - definicja 
Region najogólniej:

* Jednostka administracyjna zajmująca najwyższe miejsce w podziale 
administracyjnym kraju (województwo) REGION ADMINISTRACYJNY

* Pewien wydzielony stosunkowo jednorodny obszar, odróżniający się od 
terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi

Region w ujęciu funkcjonalnej zależności:
Duży ośrodek miejski jako punkt centralny obszaru wraz z otoczeniem –
uzależnionym, współpracującym z centrum
Małopolska - Kraków/Wielkopolska - Poznań itp.



Region - definicja
Region w ujęciu koncepcji analitycznej:

Jednorodny obszar występowania pewnej cechy lub zespołu cech, z 
punktu widzenia założeń problemu badawczego. W ujęciu 
przestrzennym koncepcja ta jest metodą klasyfikacji, a nie realnym 
układem występującym w rzeczywistości społecznej lub przyrodniczej.

Region w ujęciu koncepcji przedmiotowej:

Jednostka terytorialna ukształtowana instytucjonalnie w toku rozwoju 
społecznego, jako specyficzny zbiór relacji kulturowych zachodzących 
między pewną grupą a miejscem lub obszarem – jest to miejsce gdzie 
spotykają się ludzkie działania, struktury społeczne.



Region – definicja 
Region według definicji Zgromadzenia Regionów Europy:

Jednostka polityczno-terytorialnio-administracyjna usytuowana bezpośrednio 
po centralnej władzy państwowej, wyposażona w wybieralne lub mianowane 
władze polityczne, zabezpieczona istnieniem rady regionalnej (…)

Region według Karty Regionalizacji:

Terytorium, które z geograficznego punktu widzenia stanowi wyraźną całość, 
bądź też stanowi kompleks terenów, które tworzą zamkniętą całość, a których 
ludność charakteryzują określone wspólne elementy – utrwalenie i rozwijanie  
pewnych wynikające z nich właściwości, ukierunkowane jest na pobudzenie 
postępu kulturalnego, społecznego i gospodarczego. 



Region – definicja 

• Wydzielony na podstawie wyraźnie określonych cech 
obszar, charakteryzujący się swoistymi formami zagospodarowania

Obszar składający się z podobnych jednostek elementarnych:
** wskazujących powiązania zewnętrzne i wewnętrzne

** wyspecjalizowany
** mający wykształcony zespół sił wytwórczych

** mający większy lub mniejszy stopień domknięcia



Typologia regionów ekonomicznych
Kryterium odmienności 

strukturalnej

Regiony węzłowe: obszary objęte 
oddziaływaniem pewnego centrum 
(węzła), wokół którego skupione są 
pozostałe jego części. Inaczej: układ 
węzłowy - obszar ciążeń lub powiązań 
produkcyjno-usługowych skupionych 
wokół dużego miasta.

Regiony jednorodne: obszary 
względnie jednolite w zakresie 
pewnych cech, skupiające sąsiadujące 
ze sobą tereny o podobnych cechach 
(np. regiony rolnicze, przemysłowe)

Kryterium społeczno-
gospodarczego

Regiony rozwinięte i rozwijające się:
obszary rozwijające się dynamicznie i 
harmonijnie oraz te posiadające 
warunki do przyspieszenia procesu 
wzrostu.

Regiony opóźnione w rozwoju: 
obszary nierozwinięte wymagające 
harmonizacji oraz te będące w depresji 
- wymagających rekonwersji 
strukturalnej lub generalnej 
rekonstrukcji.



Typologia regionów
ekonomicznych

Kryterium statystyczne (zaproponowane
przez UE umożliwiające prowadzenie
jednolitej polityki regionalnej we wszystkich
krajach członkowskich):

NUTS (Classification of Territorial Units for 
Statistics, Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics)

Standard geograficzny służący do 
statystycznego podziału państw członkowskich
UE na trzy poziomy regionalne o określonych
klasach liczby ludności (liczba ludności jest 
podstawą klasyfikacji NUTS). Ogranicza się ona
do gospodarczego terytorium państw
członkowskich.



NUTS 1 MAKROREGIONY
(grupujące województwa) 

7 jednostek



NUTS 2 REGIONY
(województwa lub ich części) 

17 jednostek



NUTS 3 PODREGIONY
(grupujące powiaty) 

73 jednostki


