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Sprawozdanie	z	II	Konferencji	Młodych	Naukowców	Prawa	
Administracyjnego	pn.	„Samorząd	powiatowy	i	wojewódzki	

–	ocena	funkcjonowania	i	wyzwania	na	przyszłość”

W dniu 17 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się II Konferencja Młodych Naukowców Prawa 
Administracyjnego pn. Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania 
na przyszłość. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w dniu 21 listopada 2017 r. i poruszała 
zagadnienia innowacji w zmieniającej się administracji publicznej.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu 
Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Asumptem do podjęcia dyskusji w temacie Konferencji była 20 rocz-
nica wprowadzenia tzw. II etapu reformy samorządowej – uchwalenie ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Konferencja została uroczyście otwarta przez dr hab. ks. Krzysztofa Warchałowskiego, 
Kierownika Studiów Doktoranckich na WPIA UKSW oraz Irenę Lipowicz, prof. UKSW, Kierownika 
Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. 

W ramach pierwszego, z trzech zaproponowanych przez organizatorów paneli, który poru-
szał zagadnienia zadań samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego i ochrony 
środowiska poszczególne referaty zaprezentowali: Weronika Stawińska (Zadania samorządu 
powiatowego w odniesieniu do rozwoju regionalnego), Kamil Plewiński (Zadania samorządu 
województwa w odniesieniu do rozwoju regionalnego), Konrad Kuszel (Zadania samorządu wo-
jewództwa w odniesieniu do ochrony powietrza) oraz Mateusz Sasinowski (Zadania samorządu 
terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami). 

W drugim panelu poruszającym problematykę zadań samorządu terytorialnego w zakresie 
kultury, sztuki i pomocy prawnej swoje referaty wygłosili: Jerzy Wardęski (Zadania samorządu 
wojewódzkiego w zakresie kultury a wsparcie dla sztuki), Aleksandra Penszyńska (Zadania spo-
łecznego opiekuna zabytków w powiecie – analiza funkcjonowania i propozycje zmian), Angelika 
Balcerek (Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu jako wojewódzka samorządowa jednostka orga-
nizacyjna) oraz Dominika Zawacka-Klonowska (Zadania powiatów w przedmiocie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 
2019 r.). 

W trzecim panelu, dotyczącym zadań samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego, nowych technologii, innych zadań, wystąpili: Karolina Chról (Działanie podejmo-
wane przez samorząd województwa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju na szczeblu 
wojewódzkim), Bartłomiej Oręziak (Koncepcja Smart City jako wyzwanie prawne i organizacyjne 
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w miastach na prawach powiatu), Piotr Pieńkosz (E-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego 
parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy), Bartłomiej Zydel (Wykonywanie 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa – przyczynek 
do zniesienia wojewodów?) oraz Wioleta Wasil (Wątpliwa legalność możliwości prowadzenia 
działalności wydawniczej przez jednostki samorządu terytorialnego). 

Konferencję podsumowała ciekawa i żywa dyskusja.
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