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ZAPROSZENIE 

 

 
1. Organizator 

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Zespół Badawczy „Państwo, Władza, Polityka Lokalna” 
 
 

2. Patronat 

Prezydent Miasta Szczecin 

 

 

3. Tematyka 

Do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „System miasta. 
Miasta w systemie” zapraszamy politologów, socjologów, 
prawników, a także innych specjalistów zajmujących się 
sprawami miasta w aspekcie zarządzania, rozwoju 
gospodarczego, infrastrukturalnego i urbanistycznego, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz diagnozowania i 
przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. W dobie 
zapowiadanych zmian chcielibyśmy podjąć zagadnienia 
propozycji ograniczenia kadencji wójtów (burmistrzów, 
prezydentów), roli ugrupowań partyjnych i tzw. komitetów 
lokalnych w kreowaniu miejskich włodarzy. Biorąc pod uwagę 
to ostatnie zagadnienie warto byłoby podjąć bardzo istotną w 
ostatnich latach tematykę ruchów miejskich i ich wpływu na 
funkcjonowanie mechanizmów władzy lokalnej. 
Wspomniane ruchy są z kolei swoistą emanacją aktywności 
mieszkańców. Chcielibyśmy zatem podjąć zagadnienia związane 
z partycypacją lokalnych społeczności zarówno w kontekście ich 
udziału w procesie wyłaniania przedstawicieli władz lokalnych 
jak również ich aktywności w podejmowaniu wyzwań, przed 
którymi stają. Interesujące byłoby zatem przyjrzenie się coraz 
bardziej popularnym budżetom obywatelskim oraz często 
zapomnianej formie demokracji lokalnej jaką stanowią 
funkcjonujące w wielu miastach rady osiedli. 
Jest oczywiście wiele innych ważkich tematów do analizy, 
choćby metropolizacja polityki lokalnej, finansowanie usług 
lokalnych, sposoby aktywizacji mieszkańców gmin i miast do 
współdecydowania o lokalnych ojczyznach. Wymienione 
zagadnienia stanowią sugestie, organizatorzy chętnie przyjmą 
inne zgłoszone propozycje, choć wiodącymi punktami 
odniesienia dyskusji o polityce lokalnej miast powinny stać się jej 
instytucje, mechanizmy i aktorzy, a więc elementy składowe 
miejskiego systemu. 
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Referaty wprowadzające 
prof. Robert Alberski 

Jak wybierać rady dużych miast? 
 

prof. Rafał Matyja 
Przestrzeń - węzeł - system. 

Miasto jako przedmiot badań 
politologicznych 

 

prof. Waldemar Wojtasik 
Strukturotwórcze  

funkcje wyborów lokalnych 
 

 

Deadlines 
Zgłoszenie 

20 IV 2017 - nadesłanie 

27 IV 2017 - potwierdzenie przyjęcia 

7 V 2017 -  wniesienie opłaty 

 
Nadesłanie tekstu 

25 V 2017  - wczesne* 

30 VI 2017 - ostateczne 
* preferowane do publikacji 

w kwartalniku Acta Politica Polonica 

 

Komitet organizacyjny 
prof. Maciej Drzonek 

dr Piotr Chrobak 
dr Tomasz Czapiewski 

Sekretarze konferencji 
mgr Agnieszka Ignasiak 

mgr Jerzy Jureczko 
mgr Bartosz Mazurkiewicz 
mgr Wojciech Paukszteło 

e-mail: system.miasta@gmail.com 
tel. (091) 444 3225 



Ogólnopolska konferencja naukowa System Miasta - Miasta w Systemie, Szczecin 1-2 VI 2017 r., e-mail: system.miasta@gmail.com 

ZAPROSZENIE 

 
4. Forma spotkania 

Będziemy starali się aby nasze spotkanie stało się nie tylko okazją do wymiany ustaleń 
badawczych ale również aby można było je skonfrontować z praktyką polityki lokalnej – do 
udziału w konferencji zapraszamy także osoby czynnie praktykujące w polityce lokalnej. 
Chcielibyśmy zatem aby podczas spotkania położyć zdecydowany nacisk na możliwość wymiany 
poglądów, stąd w przypadku większej liczby zgłoszeń przewidujemy wygłaszanie wybranych 
referatów. Autorzy wszystkich przyjętych propozycji będą natomiast mieli okazję do prezentacji 
tez swoich wystąpień oraz otrzymają stosowne potwierdzenie udziału w konferencji. 
 
 

5. Publikacja wystąpień 

Wszystkie nadesłane referaty zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w 
kwartalniku Acta Politica Polonica (9 pkt. – www.wnus.edu.pl/ap) lub w recenzowanej pracy 
zbiorowej. 
 
 

6. Wstępny harmonogram konferencji 

rozpoczęcie – 1 VI 2017, godz. 16.00 
zakończenie – 2 VI 2017, godz. 15.00 

Dla zainteresowanych przewiduje się zwiedzanie Stoczni Szczecińskiej 
 
 

7. Opłata konferencyjna 

450 zł (uwzględnia: nocleg z 1. na 2. czerwca, posiłki, publikację po pozytywnej recenzji) 
350 zł (jw. bez noclegu) 
 
 

8. Dane rachunku bankowego do przelewu: 

Dysponent - Uniwersytet Szczeciński, Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 
Bank - ING Bank Śląski 
nr 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 

Tytuł zapłaty - subkonto nr 0079, imię i nazwisko uczestnika 
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW 
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 

 
 

9. Miejsce konferencji 

HOTEL VULCAN 

Szczecin, ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a 
www.hotel-vulcan.pl 


