Szanowni Państwo!
Zbliża się dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzień 1 maja
2004 r. stanowi niezwykle ważną datę w najnowszej historii naszego kraju. Nasz powrót do
Europy, zapoczątkowany procesami transformacji ustrojowej, zyskał odtąd nowy –
organizacyjny i instytucjonalny – wymiar. Niespotykanemu przyspieszeniu uległy zmiany
cywilizacyjne. Polska stała się obszarem głębokich przeobrażeń społecznych, politycznych,
gospodarczych i kulturowych. Jedną z zasadniczych zmian ustrojowo-politycznych, które
nastąpiły w Polsce po 1989 r., była radykalna decentralizacyjna przebudowa systemu władzy
publicznej. Dokonało się to między innymi dzięki restytucji samorządu terytorialnego na
szczeblu lokalnym, który – zyskując sankcję konstytucyjną – stał się integralnym ogniwem
systemu władzy publicznej.
Okres dziesięciu lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej stanowi wystarczającą
perspektywę dla refleksji nad zmianami, które już nastąpiły, oraz nad naszymi dokonaniami
i problemami, które się pojawiły. Niezbędna jest przy tym próba spojrzenia w przyszłość –
oparta na ocenie dotychczasowych osiągnięć i hipotezach prognostycznych uwzględniających
procesy i tendencje rozwojowe współczesnego świata.
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
postanowił zorganizować konferencję naukową poświęconą analizie i ocenie osiągnięć oraz
kolejnych wyzwań, wobec których stoją dziś Polska i Europa. Szczególną uwagę pragniemy
zwrócić na problemy samorządu terytorialnego, jego kondycji i nowych zadań, jakie rodzi
dynamika rozwojowa współczesnego świata.
Konferencja odbywa się w ramach realizacji rocznego projektu zainicjowanego przez
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce oraz innymi uczelniami. Projekt przewiduje zorganizowanie
przez ośrodki akademickie legitymujące się znacznymi osiągnięciami w badaniach procesów
integracji europejskiej cyklu kilkunastu konferencji naukowych. Honorowy patronat nad tym
przedsięwzięciem sprawują Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rektorzy uczelni
organizujących konferencje. W konferencjach biorą udział przedstawiciele środowisk
naukowych, politycy oraz praktycy z rożnych dziedzin. Spotkania te mają charakter otwarty dla
wszystkich zainteresowanych problematyką integracji europejskiej w różnych jej wymiarach.
Wybór tematyki tej konferencji pozostaje w ścisłym związku z prowadzonymi w naszym
środowisku badaniami naukowymi poświęconymi samorządności terytorialnej. Posiadamy
w tym zakresie poważny dorobek naukowy prezentowany w licznych publikacjach. Zwracamy
się do uczestników konferencji, by zechcieli podejmować zagadnienia z tego właśnie kręgu
tematycznego. Zależy nam zwłaszcza na wieloaspektowym ukazaniu stanu polskiego
trójpoziomowego samorządu terytorialnego, w tym jego europeizacji, czemu od dziesięciu lat
sprzyja członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Widzimy również potrzebę spojrzenia
w przyszłość i sformułowania hipotez dotyczących perspektyw terytorialnej samorządności
w kontekście zachodzących procesów i tendencji rozwojowych systemów politycznych
w państwach Unii Europejskiej oraz w świecie. Przewidujemy, że zgromadzone materiały
zostaną opracowane i opublikowane w formie książki.
Toruń, 31 marca 2014 r.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UMK dr hab. Alfred Lutrzykowski

WITAMY
na
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską
organizowanej przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w ramach obchodów dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Termin: 31 marca 2014 r., godz. 9:30–16:00
Toruń, Rynek Staromiejski 1, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Program konferencji w załączeniu
Honorowy Patronat:
prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dr Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
Mirosław Graczyk – Starosta Toruński

Patronat wydawniczy i medialny:

Rada Programowa: prof. dr hab. Roman Bäcker (Dziekan WPiSM) – przewodniczący,
prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Prodziekan WPiSM), prof. UMK dr hab. Alfred
Lutrzykowski, dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, dr hab. Marcin Czyżniewski
Komitet Organizacyjny: prof. UMK dr hab. Alfred Lutrzykowski – przewodniczący, dr Maria
Wincławska, dr Mariusz Popławski, dr Radosław Potorski, mgr Zuzanna Osmólska,
Joanna Stawicka
Kontakt:
Dziekanat Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Batorego 39 L
tel. 56 611 21 25
e-mail: alfredlutrzykowski@hotmail.com

31 marca 2014 r.
Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1 (I piętro)

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską
organizowanej przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
9:30 Uroczyste otwarcie seminarium
10:00 mgr Zbigniew Gniatkowski – Wicedyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

prof. dr hab. Andrzej Sokala – Prorektor UMK ds. Studenckich i Polityki Kadrowej
prof. dr hab. Roman Bäcker – Dziekan WPiSM UMK
10:00 Panel I: Europejski wymiar polskiego samorządu terytorialnego
11:45 Moderator: prof. dr hab. H. Izdebski (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy: prof. dr hab. H. Izdebski (Uniwersytet Warszawski), prof. UW dr hab. J. Szymanek
(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. J. Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
prof. UW dr hab. J. Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)
Główne problemy:
1) Europeizacja polskiego samorządu terytorialnego
2) Proces transformacji ustrojowej a samorząd terytorialny
3) Jaki samorząd terytorialny potrzebny jest Polsce? Struktury i kadry

11:10–11:45 – pytania i wypowiedzi
11:45–12:00 – przerwa kawowa
12:00 Panel II: Samorząd terytorialny – polski model i dylematy rozwoju
13:30 Moderator: prof. dr hab. L. Habuda (Uniwersytet Wrocławski)

Uczestnicy: prof. dr hab. L. Habuda (Uniwersytet Wrocławski), prof. UŚ dr hab. M. Barański (Uniwersytet
Śląski), prof. UW dr hab. J. Wojnicki (Uniwersytet Warszawski), dr J. Pokładecki (Uniwersytet
im. A. Mickiewicza)
Główne problemy:
1) Transformacja ustrojowa a restytucja samorządu terytorialnego i jego rozbudowa
2) Deficyt polskiej demokracji lokalnej
3) Decentralizacja a podmiotowa partycypacja obywatelska

13:00–13:30 – pytania i wypowiedzi
13:30–14:15 – lunch
14:15 Panel III: Samorząd terytorialny w praktyce – wyzwania, doświadczenia, wnioski
16:00 Moderator: dr M. Rouba (Starostwo Powiatowe w Toruniu)

Uczestnicy: dr T. Potkański (Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, Collegium Civitas),
mgr J. Kuźniewicz (Wiceprezydent Włocławka), mgr D. Wypych (Rada Miejska Pabianic),
mgr M. Brylew (Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie), dr M. Rouba
(Starostwo Powiatowe w Toruniu), dr M. Adamski (Urząd Miasta Kutno), dr A. Lipska-Sondecka (Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych), dr B. Słobodzian
(Uniwersytet Gdański), dr K. Koc (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
Główne problemy:
1) Dylematy i wyzwania polskiego samorządu terytorialnego w świetle praktycznych
doświadczeń
2) Krajowa i międzynarodowa współpraca polskich jednostek samorządu
terytorialnego
3) W poszukiwaniu nowych form działania

15:30–16:00 – pytania i wypowiedzi
16:00 – zamknięcie konferencji
Po zakończeniu konferencji w Sali Mieszczańskiej odbędą się warsztaty, podczas których reprezentanci
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zaprezentują możliwości i zasady ubiegania się studentów
polskich uczelni o staże, stypendia i pracę w instytucjach europejskich.

