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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Wybory samorządowe”

20 listopada 2014 roku Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował III Ogólnopolską Konferencję 
Naukową pt. „Wybory samorządowe”. 

Jesienią 2014 roku odbyły się wybory samorządowe, co stało się przyczynkiem 
do podjęcia dysputy nad kształtem systemu wyborczego, jego ewolucją po 1990 roku 
oraz innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. 

W Radzie Naukowej Konferencji zasiedli: prof. dr hab. Andrzej Sokala (Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. 
Jerzy Korczak (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw., 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) oraz dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

Uroczyste otwarcie obrad zorganizowano w Auli Copernicanum Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego. Przybyłych na konferencję gości przywitali dr hab. Sławomir Ka-
mosiński, prof. nadzw., oraz dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.

Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne. W ramach pierw-
szego panelu podjęto zagadnienia dotyczące instrumentów prawnokarnych związanych 
z przestępstwami i wykroczeniami wyborczymi, udziału kobiet jako kandydatek do orga-
nów samorządu terytorialnego trzech szczebli oraz teorii i praktyki prowadzenia kampa-
nii wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego. Drugi panel poświęcony został 
prawnym i organizacyjnym problemom funkcjonowania samorządu terytorialnego. Sku-
piono się na roli jednostek samorządu terytorialnego w obszarach ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej, ochrony rodziny i tzw. „gminach obwarzankowych” jako specyficznej 
strukturze terytorialnej i administracyjnej. W trzecim panelu omówione zostały kwestie 
partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu. W ostatnim panelu pt. „Debiuty Naukowe” 
referaty wygłosili studenci, którzy podjęli problem zatrudniania pracowników samorzą-
dowych oraz finansowania samorządowych kampanii wyborczych.

W konferencji uczestniczyło 40 pracowników nauki z następujących ośrodków 
naukowych: Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Uniwersytetu w Białymstoku.

Jesienią 2015 roku odbędzie się kolejna, czwarta już edycja konferencji poświę-
conej wielopłaszczyznowej analizie samorządu terytorialnego. Ważnym powodem dla jej 
organizacji jest przypadająca w 2015 roku 25 rocznica istnienia samorządu terytorialnego 
w Polsce.
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