
SPRAWOZDANIE Z VIII SEMINARIUM KATEDRY PRAWA 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UNIWERSYTETU 

JAGIELLOŃSKIEGO: „ROZWÓJ REGIONALNY 
– INSTRUMENTY JEGO REALIZACJI I ROLA SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA”, KRAKÓW, 20 LISTOPADA 2014 ROKU

1. Dnia 20 listopada 2014 roku odbyło się ósme z kolei Seminarium Katedry Prawa 
Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
poświęcone wskazanej w tytule tematyce.

Nota bene zauważyć należy, iż za skromnym określeniem: „Seminarium Katedry Pra-
wa Samorządu Terytorialnego UJ” kryją się de facto międzynarodowe lub przynajmniej 
ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone problematyce samorządu terytorialnego. 
Skupiają one zarówno przedstawicieli doktryny różnych gałęzi prawa pracy, jak i prakty-
ków stosujących prawo samorządowe przy liczbie uczestników oscylującej w granicach 
80–120 osób).

„Seminaria KPST WPiA UJ” stanowią przy tym obecnie jeden z dwóch odbywają-
cych się permanentnie, corocznie, cykli konferencji naukowych, poświęconych tematyce 
prawnej samorządu terytorialnego. Drugim, o krótszej tradycji, są tu konferencje organi-
zowane w Uniwersytecie Śląskim przez Katedrę Samorządu Terytorialnego WPiAdm. UŚ, 
kierowaną przez prof. zw. dr hab. Bohdana Dolnickiego1. Oczywiście, problematyką sa-
morządową zainteresowane są też i inne ośrodki2. Cechą charakterystyczną Seminariów 
krakowskich jest też spro$lowanie tematyki – każde z nich dotyczy określonych instytucji 
prawnych prawa samorządu terytorialnego; nie ma tu tematów „worków” takich jak np.: 
10-, 20- czy 25-lecie samorządu terytorialnego3.

1  Kolejna Konferencja Naukowa Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego WPiAdm. UŚ. planowana jest na  
5-6 marca 2015 roku, w przeciwieństwie do poprzednich, z ogólnym tematem: „25 lat samorządu teryto-
rialnego w Polsce”. Zauważyć tu można, iż zarówno konferencje katowickie, jak i Seminaria krakowskie nie 
skupiają tak szerokiego „spectrum” środowisk związanych z problematyką samorządową jak konferencje or-
ganizowane na przełomie lat 90. i dwutysięcznych w Uniwersytecie Opolskim przez prof. dr. hab. S. Dolatę. 
2  Obok konferencji organizowanych np. w Sejmie czy Senacie RP wskazać tu można na konferencje naukowe 
organizowane w środowisku akademickim w 2014 roku, którymi były np. Konferencja Naukowa „Samorząd 
Powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999–2014)” w Kraśniku w dniu 5 czerwca 2014 roku (org. starosta 
kraśnicki, KUL, WSEiJ w Lublinie; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie jednostkami samo-
rządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku”, 18-19 września 2014 roku, Zamek Grodno, Zagóra Śl. 
– Walim, org. WSE-H w Bielsku-Białej, Stow. Mieszkańców Gminy Walim, czy Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Samorządy terytorialne w Polsce i w Niemczech: Struktury, autorzy, działanie”, org. Uniwersytet 
Zielonogórski, Instytut Politologii, Zielona Góra, 7-8 listopada 2014 roku. Zaznaczyć należy, iż w 2015 roku 
przewidziany jest druk materiałów ww. konferencji. 
3  O konferencjach tych pisałem m.in. we „Wprowadzeniu” do monogra$i zbior. Prawne problemy samorządu 
terytorialnego, t. I, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013, s. 7 i nast.
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2. Każde z Seminariów stanowi przesłankę wydania wieloautorskiej monogra�i na-
ukowej4. Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego WPiAdm. UJ od początku Semina-
riów współpracuje tu z Wydawnictwem Lex a Wolters Kluwer business Polska. Pozwala 
to na utrwalenie dorobku naukowego tychże, zarówno w tradycyjnej formie książkowej, 
jak też elektronicznej. 

3. Tegoroczne Seminarium tradycyjnie umieszono w  sali „Refektarz” Collegium 
Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 (przy słynnych krakowskich Plantach, w pobliżu 
Kurii Arcybiskupiej, Franciszkańska 3).

Seminarium otworzył pomysłodawca cyklu, kierownik Katedry Prawa Samorządu 
Terytorialnego WPiAdm. UJ prof. zw. dr hab. Mirosław Stec. Serdecznie przywitał przed-
stawicieli kilkudziesięciu ośrodków naukowych z kraju, w tym Wyższą Szkołę Humanitas 
w Sosnowcu (reprezentowaną przeze mnie oraz dr M. Gurdek), działaczy samorządowych 
i pracowników działów prawnych m.in. Urzędów Marszałkowskich, przewodniczących 
kilku RIO, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (z przewodniczącym ich Krajowej 
Reprezentacji mec. K. Sieniawską), sędziów WSA i NSA, jak też władze wydziału.

Prof. zw. dr hab. M. Stec zaprezentował też na początku obrad monogra�ę, stanowią-
cą efekt ubiegłorocznego Seminarium5. 

4. W pierwszej sesji obrad zostały zaprezentowane następujące referaty:
− dr hab. inż. A. Noworól, prof. UJ: Uwarunkowania, zasady i instrumenty nowego 

paradygmatu polityki regionalnej (wystąpienie programowe wprowadzające);
− dr Kazimierz Bandarzewski (UJ, WSA w Krakowie): Umowa partnerstwa jako pod-

stawa realizacji nowej perspektywy !nansowania rozwoju regionalnego w latach 2014–2020;
− dr J. Lemańska (UJ): Zakres i  stopień samodzielności samorządu województwa 

w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego;
− dr R. Cybulska (UŚ): Kontrakt terytorialny – nowy instrument rozwoju regionalne-

go i jego wpływ na rozwój regionalny.
Po przerwie kawowej (godz. 1215–1245), gdzie kawę, kanapki i ciasteczka serwowano 

w holu na zapleczu „Refektarza”, wznowiono obrady. 
W drugiej sesji obrad zostały zaprezentowane referaty:
− dr Katarzyna Wlaźlak (UO): Regionalny program operacyjny jako instrument re-

alizacji rozwoju regionalnego w latach 2014–2020;
− dr Stefan Płażek: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument rozwoju 

regionalnej polityki transportowej;
− dr Katarzyna Małysa-Sulińska: Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju 

regionalnego. 

4  Monogra�e te wydawane są w różnych seriach tego wydawnictwa, w zależności od tematyki, np. książka 
Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008, w serii „zielonej” (prawo pracy), 
większość zaś w serii „niebieskiej” (problematyka administracyjno-prawna). W przypadku innych konferencji 
rzecz ma się różnie, np. z kilku konferencji WPiA w Katowicach ukazały się monogra�e zbiorowe pod red. prof. 
zw. dr. hab. B. Dolnickiego, natomiast materiały planowanej na marzec 2015 r. konferencji „25 lat samorządu 
terytorialnego w Polsce” opublikowane mają być w specjalnym numerze czasopisma „Samorząd Terytorialny”. 
5  M. Stec, K. Małysz-Sulińska (red.), Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu teryto-
rialnego, Warszawa 2014, s. 286 (15 autorów rozdziałów).
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5. W dyskusji nad ww. referatami – obok odpowiedzi i uwag referentów (dr. K. Ban-

darzewskiego, dr R. Cybulskiej, dr K. Małysy-Sulińskiej, dr. S. Płażka) wzięli udział m.in. 

prof. zw. dr hab. M. Stec, prof. zw. dr hab. B. Dolnicki, dr hab. inż. A. Noworól. 

Zapowiedź rychłego wydania tekstów opracowań, jak i zgłoszonych w dyskusji po-

stulatów i uwag (obok przewidywanej monogra�i zbiorowej część wątków omawianych 

w trakcie Seminarium stanowić ma przedmiot artykułów w „Samorządzie Terytorialnym” 

– nota bene nie na darmo wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business przysłało na Semi-

narium redaktorów działu czasopism z sekretarzem redakcji wymienionego miesięczni-

ka), zwalnia mnie od szczegółowego, merytorycznego omawiania tych zagadnień.

Kończąc obrady prof. zw. dr hab. M. Stec zaprosił obecnych do publikowania opra-

cowań w przygotowywanej monogra�i oraz do uczestnictwa w kolejnym Seminarium 

w opracowań 2015 roku.

6. Seminarium zakończono, podobnie jak poprzednie, uroczystym obiadem dla 

uczestników w restauracji „Solfeż” hotelu Radisson Blu w Krakowie (ok. 100 metrów od 

miejsca obrad). Obiad ten (obok walorów kulinarnych – co oczywiste) spełniał też funk-

cję forum wymiany informacji, czasem też kontynuacji dyskusji, zapoczątkowanej na ob-

radach. 

7. Podkreślić dodatkowo należy, iż perfekcyjny sposób organizacji kolejnego Semi-

narium, tak jak poprzednich, przeczy stereotypom „krakowskich centusi”. Osobom do-

jeżdżającym zabezpieczono możliwość noclegu w przeddzień Seminarium w Domu Pro-

fesorskim UJ – Bursie im. prof. St. Pigonia (nocleg i śniadanie na koszt organizatorów) 

z opcją przedłużenia (na koszt uczestników) na dobę kolejną, stosowny bufet kawowy 

w trakcie, wspomniany uroczysty obiad po zakończeniu obrad.

8. Dziękując Organizatorom za ich gościnność i życzliwość związaną z „VIII Semi-

narium Katedry Samorządu Terytorialnego WPiAdm. UJ”, oczekiwać należy na kolejną 

monogra�ę zbiorową (mam – po wysłuchaniu referatów i wypowiedzi w dyskusji – na-

dzieję, że na równie wysokim poziomie merytorycznym jak poprzednie) oraz określenie 

przedmiotu przyszłorocznego „IX Seminarium ...”.

9.  Pro domo sua: Miło mi, że Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego WPiAdm  

UJ gościć będzie w pierwszym kwartale 2015 roku na roboczym seminarium dotyczącym 

aktualnych zagadnień prawa samorządu terytorialnego RP w  Instytucie Administracji 

i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

Bolesław Maciej Ćwiertniak


