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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy zorganizował 18 listopada 2015 r. IV Ogólnopolską Konfe-
rencję Naukową pt. „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”. Funkcjonowanie
samorządu terytorialnego wciąż stanowi interesujące zagadnienie, mimo że struk-
tury tej instytucji funkcjonują od wielu lat. 

Konferencję otworzyli dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., oraz 
dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw. 

Spotkanie zostało podzielone na trzy panele. W ramach pierwszego panelu
podjęto zagadnienia dotyczące podsumowania 25 lat funkcjonowania samorządu
terytorialnego w Polsce, funkcjonowania gminy (m.in. w ujęciu historycznym),
ewolucji statusu prawnego organu wykonawczego gminy czy zarządzania jed-
nostkami samorządu terytorialnego. Podczas drugiego panelu rozważano możli-
wości konstruowania przez Urząd Statystyczny dla jednostek samorządu
terytorialnego nowych wskaźników statystycznych. Wymienionym zagadnieniom
poświęcone zostały trzy wystąpienia. Dotyczyły one roli wynikowych informacji
statystycznych w obrazowaniu zmian społeczno-gospodarczych, możliwości ba-
dania statystycznego budżetów partycypacyjnych w Polsce zobrazowania za po-
mocą informacji statystycznej oraz partycypacji społecznej na poziomie lokalnym.
Pozostałe referaty dotyczyły zagadnień ewolucji zarządzenia zastępczego woje-
wody jako aktu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, a
także znaczenia form organizacyjno-prawnych operatorów usług komunalnych w
ekonomicznym rozwoju jednostek samorządowych oraz umów cywilnoprawnych
w polityce zatrudniania w gminach. 

W konferencji uczestniczyło 35 pracowników nauki z następujących ośrodków
naukowych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, Społecznej Aka-
demii Nauk w Łodzi, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie,
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Głównego
Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy l we Wrocławiu. 



Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymiany poglądów, przemyśleń nau-
kowych i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. 

Jesienią 2016 roku odbędzie się kolejna, piąta już edycja konferencji poświę-
conej wielopłaszczyznowej analizie samorządu terytorialnego.
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