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Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Europejskich
Studiów Subregionalnych) we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN (Katedra Samorządu Terytorialnego i Wspólnot
Lokalnych), Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej
(Katedra Administracji Publicznej), Instytutem Europy Środkowowschodniej oraz
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na ogólnopolską konferencję
naukową pt. Europejskie modele samorządu. Stan obecny

i perspektywy

organizowaną w dniu 24 kwietnia 2013 roku w Sali Brudzińskiego w Pałacu
Kazimierzowskim.
Władze samorządowe stały się istotnym elementem współczesnego
państwa demokratycznego. Po okresie rewolucji francuskiej zaczęły się
kształtować zróżnicowane modele władz lokalnych uwzględniające tradycje
poszczególnych państw. Ostatnie 20-30 lat stanowi proces sukcesywnych reform
administracyjnych polegających na decentralizacji i dekoncentracji. Reformy takie
miały miejsce w Anglii, Francji, Włoszech. Zjednoczenie państwa niemieckiego
wprowadza nowy model władz lokalnych w warunkach poszerzonej federacji.
Istotnym problemem badawczym są także państwa tzw. Młodych demokracji z
regionu Europy Środkowowschodniej. Po demokratycznym przełomie lat 80/90 XX
wieku w państwach regionu restytuowano samorząd lokalny. Przyjęte modele
samorządu uwzględniać musiały własne tradycje, zaawansowanie reform
polityczno-ustrojowych

oraz

recepcję

rozwiązań

zachodnioeuropejskich.

Interesującym wydaje się dokonanie analizy funkcjonowania i organizacji struktur
samorządowych występujących na Starym Kontynencie.
Problematyka naukowa konferencji skupiona będzie na kilku aspektach:
1. Relacje pomiędzy organami przedstawicielskimi a organami wykonawczymi;
2. Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu społecznościami lokalnymi;
3. Kwestie finansowe władz lokalnych i regionalnych;
4. Zakres i formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji jest prof. UW dr hab.
Jacek Wojnicki, obowiązki sekretarza konferencji pełni Aleksandra Saczuk (Tel.
693 991 994, mail a.saczuk@uw.edu.pl). Opłata konferencyjna wynosi 200
złotych. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają obiad oraz wydanie
recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres sekretarza do końca marca 2013 roku.
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