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XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego 
w Polsce
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Radom, 8 marca 2010 r.

Dnia 8 marca 2010 roku odbyła się zorganizowana przez Wyższą Szkołę Han-
dlową w Radomiu Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. XX lat odrodzo-

nego samorządu terytorialnego w Polsce.
Konferencja wpisuje się w cykl corocznie organizowanych przez WSH w Ra-

domiu konferencji, poświęcanych istotnym problemom administracji i zarządza-
nia we współczesnym życiu politycznym, gospodarczym i społecznym Polski.

Tegoroczna konferencja była szczególna. Jej organizatorzy obierając za jej 
temat problematykę samorządu terytorialnego, chcieli podkreślić fakt okrągłej, 
bo 20-letniej rocznicy odrodzenia się idei i struktur samorządowych w nowej, 
demokratycznej III RP. Konferencja odbyła się 8 marca 2010 r., zatem dokład-
nie w 20 lat po uchwaleniu w 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym, dają-
cej podstawy prawne do funkcjonowania struktur samorządowych na szczeblu 
gminnym w Polsce.

Powitania licznie zgromadzonych z tej okazji gości, prelegentów i uczestni-
ków konferencji dokonała J.M. Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 
doc. dr Elżbieta Kielska, która podkreśliła szczególną doniosłość i rangę wyda-
rzenia, jakim jest XX rocznica utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 
Wśród licznie zebranych gości J.M. Rektor powitała przedstawicieli terenowej 
administracji rządowej, m.in. wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, 
jak również liczną reprezentację struktur samorządowych różnych szczebli 
z Prezydentem miasta Radom Andrzejem Kosztowniakiem na czele. Dziękując 
za tak liczne przybycie, rektor E. Kielska życzyła uczestnikom owocnych obrad 
i interesujących dyskusji.

Następnie głos zabrała dziekan Wydziału Nauk Prawnych WSH w Radomiu 
dr Ewa Jasiuk, która podkreśliła szczególną rangę zorganizowanej konferen-
cji oraz niezwykłą trafność wyboru problematyki będącej przedmiotem obrad 
i dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Wierzbicki, który 
przedstawił referat pt. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. Autor w swoim 
wystąpieniu podkreślił fakt budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce po 1989 r. Zwrócił uwagę na rosnące zaangażowanie nas – mieszkań-
ców jednostek samorządu terytorialnego – w lokalne życie samorządowe, pod-
kreślając przy tym, iż są różne formy pobudzania społeczeństwa do aktywnego 
udziału w życiu samorządowym. Prelegent podkreślił jednak fakt niskiej fre-
kwencji w wyborach samorządowych i konieczność nakłaniania mieszkańców 
do bardziej aktywnego, obywatelskiego zachowania się w tym zakresie i korzy-
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stania z możliwości wyrażania swoich poglądów, preferencji politycznych, jakie 
daje demokracja.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Andrzej Piekara, który przybliżył 
poprzez swoje wystąpienie uczestnikom konferencji Podstawy doktrynalne odro-
dzonego samorządu terytorialnego w III RP. W swoim referacie odwołał się do włas-
nych doświadczeń związanych z wdrażaniem podstaw reformy samorządowej 
na początku lat 90. XX wieku. Autor przypomniał założenia państwowej teorii 
samorządu terytorialnego oraz polskie doświadczenia z wprowadzaniem samo-
rządu terytorialnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, który przed-
stawił w swoim referacie problematykę Sądowo-administracyjnej kontroli samorzą-
du terytorialnego. W swoim wystąpieniu – jako czynnie orzekający sędzia NSA 
w  Warszawie – omówił zagadnienia zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych 
organów nadzoru przez jednostki samorządu terytorialnego do sądów admini-
stracyjnych. Zwrócił uwagę na różnorodność przesłanek wnoszonych skarg, jak 
również podkreślił szczególną rolę sądownictwa administracyjnego w ochronie 
samodzielności j.s.t. przed wykraczającymi poza prawo działaniami organów 
nadzorczych.

Ostatnim przed przerwą prelegentem był prof. dr hab. Tadeusz Mołda-
wa, który przedstawił referat pt. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorzą-
du terytorialnego we współczesnej Polsce. Odwołał się w nim do podstaw prawnych 
funkcjonowania samorządu, wynikających z treści postanowień Konstytucji RP 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. Odniósł się też do obowiązywania zasad decentralizacji 
i pomocniczości, dokonując przy tym analizy treści Rozdziału VII Konstytucji 
pt. Samorząd terytorialny, którego zawartość wyznacza miejsce i rolę jednostek 
samorządu terytorialnego w strukturach administracji publicznej w Polsce.

Po przerwie głos zabrali: prof. dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk – referat Za-
dania i funkcje samorządu terytorialnego w sferze społecznej; prof. dr hab. Jan Łukasie-
wicz i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Myśl organizacyjna a samorząd terytorialny 
w II RP oraz na zakończenie konferencji ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz, 
który wygłosił referat pt. Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce.

Zamknięcia obrad i podsumowania przebiegu konferencji dokonała dziekan 
Wydziału Nauk Prawnych WSH w Radomiu dr Ewa Jasiuk. Podziękowała pre-
legentom za ciekawe i pouczające wystąpienia, a zebranym gościom i uczestni-
kom za obecność podczas wszystkich obrad konferencyjnych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentował dr Kamil 
Sikora, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administra-
cji Wydziału Prawa i Administracji, przedstawiając referat Miejsce i rola powiatu 
w strukturze samorządu terytorialnego w Polsce.

Materiały z konferencji znajdą się w publikacji przygotowywanej przez Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
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