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ZAPROSZENIE 
 

 

W maju 2020 roku mija trzydzieści lat od restytucji samorządów lokalnych w Polsce. Stanowi to 

wyśmienitą okazję do refleksji nad obecną kondycją oraz ewolucją rozwiązań ustrojowych władz 

samorządowych. Nawiązując do pomysłu trzech uczelni – Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie pragniemy zaprosić na szóstą z kolei, 

Międzynarodową Konferencję Naukową oraz III Sympozjum Naukowe – Polityka Lokalnie. Samorząd 

terytorialny w procesie transformacji ustrojowej. Trzydzieści lat samorządowych gmin.  

Organizatorem tegorocznej konferencji będą dwie uczelnie stołeczne – Uniwersytet Warszawski, 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Nauk o Państwie i Administracji 

Publicznej, Katedra Systemów Politycznych oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. W Komitecie Organizacyjnym znajdą się także: Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

Miejsce obrad: sala im. Jana Baszkiewicza, Collegium Politicum, oraz Aula, dawna Biblioteka 

UW, Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.  

Termin konferencji: 3-4 czerwca 2020 roku. 

 

Konferencja będzie otwarta dla teoretyków i praktyków idei samorządowej z akademickich 

ośrodków krajowych oraz zagranicznych. Jest pomyślana jako miejsce rozmowy o obecnych rozwiązaniach 

prawnych, dylematach związanych z przyjętym modelem ustrojowym, porównaniach modeli władz 

lokalnych i regionalnych w innych państwach Europy (ze szczególnym odniesieniem do państw Europy 

Środkowej i Wschodniej). Przewidujemy panele otwarte (dla zgłaszających się uczestników) oraz panele 

zamknięte z wyznaczonymi, uznanymi badaczami krajowymi. Oddzielne miejsce pragniemy poczynić dla 

praktyków działalności samorządowej. Dlatego jeden z paneli, w sesji otwierającej, chcemy przeznaczyć 

dla prezydentów/burmistrzów miast stołecznych np. Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu. Byłby on 

znakomitą okazją do porównania obowiązujących rozwiązań ustrojowych oraz ukazania praktyki 

funkcjonowania wielkich miast oraz relacji z władzami centralnymi (administracją rządową). 
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Na konferencji będą omawiane m.in. następujące problemy: 

 Miejsce samorządów lokalnych w procesie zmian poolityczno – ustrojowych  

 Problemy funkcjonowania władz samorządowych – perspektywa politologiczna 

 Samorząd stolic Europy Środkowej – determinanty i ograniczenia  

 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego – efektywność a 

obligatoryjność usług publicznych   

 Rola samorządu terytorialnego w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego  

 Perspektywy rozwoju samorządów lokalnych – wymiar ustrojowy oraz praktyczny  

Przewidziany jest również panel poświęcony socjologicznym aspektom funkcjonowania władz 

samorządowych i społeczności lokalnych. 

Organizatorzy zapewniają publikację wybranych artykułów w Studiach Politologicznych 

(zarezerwowany numer na rok 2021 – 20 punktów), publikacja będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnych 

recenzji. 

Terminy zgłoszeń referatów: 

- Do 30 marca 2020 r. – tytuły referatów 

- Do 30 kwietnia 2020 r. – teksty referatów 

Opłata konferencyjna: 250 zł  

Proponowane noclegi –  cena 135 zł pokój jednoosobowy + śniadanie (nie ujęte w cenie opłaty 

konferencyjnej): Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Pokoje Gościnne IKAR; 02-787 Warszawa, 

ul. Nowoursynowska 161; e-mail: ikar@sggw.pl, tel.: +48 (22) 59 33 700; płatność na miejscu. 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić przelewem na konto bankowe Uniwersytetu Warszawskiego, 

WNPiSM do dnia 10 maja 2020 r.  

Nr konta: 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365, tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, 

polityka lokalnie 3-4.06.2020. Ostateczny termin wpłaty: 10 maja 2020 roku. 

Informacje na temat konferencji umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału 

Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych www.wnpism.uw.edu.pl . 

 

 

http://www.wnpism.uw.edu.pl/
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Komitet Naukowy  

Prof. UWr dr hab. Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski)  

Prof. US dr hab. Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński)  

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski) 

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)  

Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski) 

Prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)  

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski) 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)  

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski) 

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)  

Prof. US dr hab. Joachim von Wedel (Uniwersytet Szczeciński)  

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski) 

Prof. US dr hab. Andrzej Wojtaszak (Uniwersytet Szczeciński)  

Prof. AI dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie) 

Prof. SGGW dr hab. Joanna Wyleżałek (SGGW) 

Komitet Organizacyjny 

Dr hab. Piotr Swacha (SGGW) 

Dr Marta Balcerzak-Kosiarz (UW) 

Dr Izolda Bokszczanin (UW) 

Dr Tomasz Herudziński (SGGW) 

Dr Kamil Mroczka (UW) 

Dr Justyna Otto (UW) 

Dr Izabela Podobas (SGGW) 

Mgr Marcin Sokołowski (doktorant) (UW) 

Sekretariat konferencji:  

dr Izolda Bokszczanin (UW) - sekretarz konferencji  

mgr Bogumiła Strzelecka, mgr Ewa Bogusławska,  

Adres do korespondencji e-mail: 

b.strzelecka@uw.edu.pl lub e.boguslawska@uw.edu.pl 
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