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Sprawozdania z konferencji Studia Iuridica Lublinensia 18, 2012

Jednodniowa konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wspólnymi organizatorami konferencji były  

katedry dwóch wydziałów: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Admi-
nistracji Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedra Zarządzania Wydziału  
Zarządzania. Warte odnotowania jest zjawisko wspólnego konferowania naukow-
ców zainteresowanych działaniem administracji, zajmujących się nauką orga-
nizacji i zarządzania oraz prawników. Z informacji organizatorów wynikało, że  
celem naukowo-dydaktycznej konferencji jest potrzeba stworzenia płaszczy-
zny porozumienia pomiędzy przedstawicielami nauk prawnych i nauk o zarzą-
dzaniu w procesie kształtowania koncepcji doskonalenia, racjonalizacji struktur 
i optymalizacji mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej. Temat 
konferencji dotyczył zagadnień związanych z reformowaniem administracji pu-
blicznej. Podkreślano zwłaszcza znaczenie kwestii decentralizacji administracji  
publicznej, prywatyzacji zadań publicznych i komercjalizacji usług edukacyj-
nych, zdrowotnych i kulturalnych w kontekście zakresu obowiązków państwa 
wobec obywateli. Ponadto temat konferencji obejmował istotę wprowadzania 
menedżerskich metod i technik zarządzania działalnością instytucji publicznych, 
źródeł finansowania administracji publicznej oraz zmian wywołanych postępem 
naukowo-technicznym i organizacyjnym.

Konferencja pokazała, że interdyscyplinarne spojrzenie na administrację 
przynieść może wiele korzyści związanych z badaniem różnych aspektów funk-
cjonowania administracji.

Obrady miały miejsce w sali posiedzeń Rady Wydziału, w nowoczesnym 
budynku Wydziału Prawa i Administracji. Konferencja zaczęła się tradycyj-
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nym otwarciem i powitaniem uczestników oraz zaproszonych gości przez or-
ganizatorów: prof. dr hab. Agnieszkę Liszewską – dziekana Wydziału Prawa  
i Administracji UŁ, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferen-
cji prof. nadzw. dr hab. Ewę Olejniczak-Szałowską – kierownika Zakładu Na-
uki Administracji oraz wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Kon-
ferencji dr Beatę Glinkowską – adiunkta w Zakładzie Teorii Wydziału Zarzą-
dzania. Konferencja podzielona została na trzy sesje planarne. Pierwszej se-
sji, która dotyczyła zagadnień prawnoustrojowych, przewodniczył prof. dr hab.  
Eugeniusz Ochendowski. Sesję otworzył referat dr. Sławomira Pilipca i dr. Pio-
tra Szreniawskiego pt. Administracja a autorytet prawa administracyjnego. Na-
stępnie referat wygłosiła dr Eliza Kosieradzka pt. Kształt stosunków prawnych 
władzy wykonawczej z podmiotami spoza koncepcji trójpodziału władz, na przy-
kładzie relacji: Rada Ministrów – Narodowy Bank Polski. W dalszej kolejności 
swoje opracowania zaprezentowały: dr Katarzyna Wlaźlak pt. Uwagi w sprawie 
programów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
oraz Paulina Łazutka pt. Euroregion a europejskie ugrupowanie współpracy tery-
torialnej – analiza porównawcza. 

Po przerwie na kawę moderatorem drugiej sesji plenarnej był dr hab. prof. 
UŁ Bogusław Kaczmarek. Sesja ta zatytułowana „Zarządzanie i finansowanie ad-
ministracji publicznej” rozpoczęła się od wystąpienia dr. hab. prof. UŁ Bogusła-
wa Kaczmarka pt. Ekonomiczne i zarządcze aspekty funkcjonowania samorządu 
terytorialnego. Drugi referat w tej sesji wygłosiła dr Beata Glinkowska pt. Gmina 
jako podmiot zarządzania, następnie głos zabrała dr Katarzyna Caban-Piaskow-
ska nt. Karta Turystyczna jako przykład organizacji sieciowej z udziałem admi-
nistracji publicznej. Końcowe wystąpienie z drugiej sesji to referat pt. Struktu-
ra organizacyjna – narzędzia kierowania i delegowania uprawnień decyzyjnych.  
Rozwiązania na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi mgr Małgorzaty Chojnackiej.

Ostatnia, trzecia sesja prowadzona przez prof. UMK dr hab. Agnieszkę 
Skórę dotyczyła zagadnień prawa materialnego i procesowego. Rozpoczęła ją 
dr Anna Ostrowska referatem pt. Prawno-administracyjne bariery budowy bio-
gazowni rolniczych w Polsce, drugie wystąpienie to wypowiedź dr Dominiki Ty-
kwińskiej-Rutkowskiej nt. Obowiązek prawny przedstawiania druków RMUA 
przez świadczeniobiorców. Kolejny referat to wspólne opracowanie mgr. Jakuba 
Szlachetko i mgr. Adama Bochentyna nt. Współpraca THINK TANKÓW z orga-
nami administracji publicznej przy stanowieniu prawa. Jako ostatnia głos zabra-
ła mgr Marta Sawczuk w sprawie: Wniesienie podania do niewłaściwego organu 
administracji publicznej. 

Podkreślić należy, że każdą część konferencji podsumowywała dyskusja. 
Wystąpienia referentów wzbudziły ożywioną wymianę poglądów, głos zabie-
rało wielu uczestników konferencji. Dyskutanci wskazywali problemy stojące 
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zarówno przed nauką administracji, jak i nauką o zarządzaniu; poruszono tak-
że wiele interesujących wątków związanych z działaniem administracji. Stwier-
dzono, że profesjonalizm zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego ma 
wpływ na sprawność działania organów samorządu. Uczestnicy konferencji uzna-
li, że zarządzanie wnosi nowe spojrzenie na działanie administracji publicznej, 
gdyż współcześnie można mówić o trzech postaciach administracji: administra-
cji publicznej, zarządzaniu publicznym i public governments (zarządzaniu przez 
rządzenie). Interesującą konkluzją konferencji było również ustalenie, że zarzą-
dzanie administracją powinno odbywać się przez menedżerów, a nie przez polity-
ków. Natomiast do formalnych umiejętności menedżerów dodać należy ich odpo-
wiedzialność społeczną, gdyż ich działanie musi być etyczne.

Podsumowując, uznać należy, że cele organizatorów zostały zrealizowane. 
Obrady były bardzo interesujące, a dyskusja ożywiona. Należy mieć nadzieję, że  
wygłoszone referaty stanowić będą w przyszłości podstawę do dalszej naukowej 
refleksji. Wydaje się, iż duże zainteresowanie konferencją, na co wskazuje znacz-
na liczba uczestników oraz kilkanaście wygłoszonych referatów, świadczy o po-
trzebie dalszego integrowania środowiska osób zajmujących się nauką zarządza-
nia ze środowiskiem prawniczym. 
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Administracja publiczna a ochrona przyrody 
– zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne
Konferencja Naukowa
Lublin, 25–27 października 2012

W dniach 25–27 października 2012 r. z inicjatywy Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i przy współudziale Poleskie-

go Parku Narodowego w Urszulinie w zajeździe „Drob” odbyła się III Konfe-
rencja Naukowa pt. Administracja publiczna a ochrona przyrody – zagadnienia 
ekonomiczne, społeczne oraz prawne. Konferencja została zorganizowana przez 


