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„Lokalne polityki publiczne - uwarunkowania i perspektywy” 

Wrocław, 25-26.03.2019 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 

Dekonstrukcja tradycyjnych mechanizmów sprawowania władzy na poziomie lokalnym i, 
co z tym związane, redefinicja klasycznych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych 
prowokują pytanie o efektywność funkcjonowania państwa oraz jego instytucji sensu largo. 
Szczególne znaczenie wydaje się mieć refleksja nad lokalnymi politykami publicznymi, które, 
integrując aktywność podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych, obejmują swym 
zasięgiem szereg różnych, choć niejednokrotnie ściśle ze sobą powiązanych, obszarów 
problemowych (sektorowych), w obrębie których uzewnętrzniają się oczekiwania 
mieszkańców. Ta szczególna, bo nie tylko systemowa, ale również funkcjonalna konwergencja 
procesów programowania i wdrażania lokalnych polityk publicznych wyznacza w pewnym 
sensie określoną, choć równocześnie w znacznym stopniu uniwersalną perspektywę 
badawczą. Kluczową rolę odgrywa zatem ustalenie, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, nowe 
formy zarządzania publicznego (ang. governance) realizują nieustannie aktualny postulat 
proaktywnego oraz antycypującego reagowania na problemy wspólnot lokalnych, niezależnie 
od środowiskowego kontekstu, który te potrzeby warunkuje.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z przyjętym założeniem, dwudniowe obrady będą skoncentrowane na następujących 
grupach zagadnień: 
1. Państwo i jego instytucje w obliczu procesów decentralizacji oraz deregulacji. 
2. Europeizacja i regionalizacja lokalnych polityk publicznych.  
3. Lokalne polityki publiczne w systemie zarządzania rozwojem państwa. 
4. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania lokalnymi procesami rozwojowymi. 
5. Lokalne polityki sektorowe wobec postulatu racjonalizacji procesów zarządzania 

publicznego.  
6. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne mechanizmy stymulowania rozwoju lokalnego.  
7. Miasto jako przestrzeń artykulacji i zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych.  
8. Partycypacja na poziomie lokalnym - modele i dobre praktyki.  
9. Współpraca transgraniczna i międzysektorowa jako przejaw profesjonalizacji 

zarządzania publicznego.  
10. Pomiędzy policy a politics. Polityka lokalna w warunkach cyklicznej rywalizacji 

wyborczej.  
 

Przedstawione powyżej obszary problemowe wyznaczają zaledwie ogólny kontekst 
przewidywanej dyskusji. Tworzą wstępną propozycję, która, mamy głęboką nadzieję, spotka 
się z życzliwą, aczkolwiek niebezkrytyczną reakcją uczestników konferencji. Zarysowana 
problematyka nie wyczerpuje zatem możliwych tematów wystąpień skoncentrowanych 
zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i ustaleniach empirycznych. 
 

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko politologów, ale także przedstawicieli 
innych, pokrewnych dyscyplin naukowych podejmujących próby naukowej refleksji nad 
mechanizmami programowania i wdrażania lokalnych polityk publicznych. Za równie cenne 
uznajemy uczestnictwo teoretyków oraz praktyków.  
 
Koszt udziału w konferencji wynosi 500,00 zł (dla członków PTNP - 450,00 zł) i obejmuje:  

 1 nocleg (w terminie 25/26.03.2019 r., w pokoju jedno- lub dwuosobowym); 
 wyżywienie (obiad i kolacja w dniu 25.03.2019 r.; obiad w dniu 26.03.2019 r., przerwy 

kawowe); 
 materiały konferencyjne; 
 certyfikat uczestnictwa; 
 druk nadesłanych referatów w recenzowanych czasopismach naukowych pod 

warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować, w oparciu o załączony formularz, na adres 
mailowy konferencji: konferencja2019wroclaw@gmail.com do 10 lutego 2019 r.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opłatę konferencyjną w wysokości 500,00 zł (dla członków PTNP - 450,00 zł) prosimy 
kierować na poniższy numer konta bankowego Uniwersytetu Wrocławskiego, również do dnia 
10 lutego 2019 r.: 
 
09 1090 2503 0000 0001 1110 6022  
 
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu następującego dopisku:  
 
7003/2906/18; Imię i Nazwisko Uczestnika  
 

Mając nadzieję na Państwa aktywne uczestnictwo w obradach, łączymy wyrazy szacunku 
i poważania.  
 
       Komitet organizacyjny konferencji: 
       Prof. dr hab. Robert Alberski 
       Dr Kamil Glinka - sekretarz konferencji  
       Dr Iwona Macek 
 
       Komitet naukowy konferencji: 
       Prof. dr hab. Robert Alberski (UWr) 
       Prof. dr hab. Robert Kmieciak (UAM) 
       Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (URz) 
       Prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr) 
       Dr Justyna Anders (UŁ) 
       Dr Paweł Antkowiak (UAM) 
       Dr Andżelika Mirska (UW)  
       Dr Justyna Wasil (UMCS)  
 


