PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej
do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich,
dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji
obronionych w 2010 r.,
nadesłanych do VIII edycji Konkursu ogłoszonego przez
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”
1. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. Michał Kulesza (przewodniczący),
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Jan Jeżewski,
prof. Paweł Swianiewicz (członkowie),
Sekretarz Komisji: Bogdan Bugdalski,
przy udziale Jolanty Jagodzińskiej jako przedstawiciela Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
– dokonała oceny nadesłanych prac.
Oceniono 7 rozpraw doktorskich, 15 prac magisterskich oraz 8 prac licencjackich. Prace
reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni. Kilka
prac nie zostało dopuszczonych do oceny, ponieważ ich tematyka wykraczała poza przedmiot
Konkursu. Komisja stwierdziła z uznaniem dla Autorów i Promotorów, że większość
nadesłanych prac cechuje wysoki poziom. Szczególnie wysoki i przy tym bardzo wyrównany
poziom reprezentowały w tym roku prace licencjackie, dlatego w tej kategorii Komisja uznała za
konieczne nagrodzić większą grupę Autorów.
2. W ramach budżetu Konkursu Komisja dysponowała środkami na nagrody indywidualne
w kwocie 33.448 zł brutto, postawionymi do dyspozycji przez Fundatorów, tj.:
Wydawcę „Samorządu Terytorialnego”
– Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – 4.948 zł,
i Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:
Związek Miast Polskich – 5.000 zł,
Związek Województw RP – 4.000 zł,
Unia Metropolii Polskich – 3.000 zł,
Związek Powiatów Polskich – 3.000 zł,
Związek Gmin Wiejskich RP – 1.500 zł,
oraz
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego – 10.000 zł,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – 2.000 zł.
3. Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody (podane są kwoty netto, tj. po potrąceniu należnego podatku dochodowego):
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ROZPRAWY DOKTORSKIE:
I nagroda (7.000 zł):
Katarzyna Radzik za rozprawę pt. „Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach
1979–2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania”, promotor
– prof. Stanisław Michałowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
Politologii, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej).
II nagroda (4.500 zł):
Bartłomiej Marona za rozprawę pt. „Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru
właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy”, promotor – prof.
Adam Nalepka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego).
III nagroda (2.500 zł):
Daniel Sałuda za rozprawę pt. „Wojewoda jako organ administracji publicznej”, promotor
– prof. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra
Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji).
Innych nagród ani wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.
PRACE MAGISTERSKIE:
Pierwszej nagrody nie przyznano.
II nagroda (2.500 zł):
Magdalena Milewska za pracę pt. „Zróżnicowanie zamożności gmin i instrumenty
wyrównywania zróżnicowań”, promotor – dr Waldemar Siemiński (Politechnika Warszawska,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Zakład Prawa i Administracji).
Dwie równorzędne III nagrody (po 1.500 zł każda):
Tomasz Sawicki za pracę pt. „Wpływ ustawy o finansach publicznych z 2009 r. na możliwości
finansowania inwestycji komunalnych instrumentami dłużnymi”, promotor – dr Marek Goleń
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu
Terytorialnego),
Jakub Wilk za pracę pt. „System kontroli aktów prawa miejscowego”, promotor – dr Piotr
Lisowski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Zakład Prawa
Administracyjnego).
Wyróżnienie (1.000 zł):
Tomasz Zakrzewski za pracę pt. „Referendum lokalne w sprawie odwołania organów
stanowiących gminy w latach 2006–2010”, promotor – prof. Piotr Majer (Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii
Bezpieczeństwa).
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Wzorem lat ubiegłych, Komisja postanowiła zwrócić się do Pana Włodzimierza Albina, Prezesa
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z wnioskiem o publikację, w postaci książkowej,
Wydawnictwa Pokonkursowego 2011, zawierającego fragmenty wszystkich nagrodzonych
i wyróżnionych prac magisterskich obronionych w 2010 r.
PRACE LICENCJACKIE:
Trzy równorzędne I nagrody (po 2.000 zł każda):
Aleksandra Miko za pracę pt. „Dochody gminy Ujazd z opodatkowania posiadania
nieruchomości w latach 2007–2009 w warunkach podatku katastralnego”, promotor
– dr Sławomira Kańduła (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra
Finansów Publicznych),
Anna Szabat za pracę pt. „Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju przez samorządy
terytorialne na przykładzie gminy Nysa”, promotor – dr Sławomir Kantyka (Uniwersytet
Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki
Społecznej i Gospodarczej),
Kamil Przyborowski za pracę pt. „Zadłużenie lokalne w Polsce, problem nadmiernego zadłużenia gmin na przykładzie gminy Jeziora Wielkie”, promotor – prof. Paweł Swianiewicz
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej).
Dwie równorzędne II nagrody (po 1.500 zł każda):
Monika Boniecka za pracę pt. „Czynniki wpływające na kształtowanie się dochodów
i wydatków miasta na prawach powiatu – analiza na przykładzie miasta Torunia w latach
2004–2009”, promotor – dr Sławomira Kańduła (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych),
Joanna Urbaniak za pracę pt. „Zadłużenie miast na prawach powiatu na przykładzie Łodzi
w latach 2005–2009”, promotor – dr Sławomira Kańduła (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych).
Dalszych nagród ani wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.
4. Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
– dodatkowy upominek dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w postaci rocznej
prenumeraty „Samorządu Terytorialnego” o łącznej wartości 6.033 zł,
– publikację, w postaci książkowej, Edycji Pokonkursowej 2011, zawierającej fragmenty
wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich,
– prace Komisji Konkursowej
zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
oraz Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, która na ten cel przeznaczyła kwotę
4.000 zł.
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie 25 maja 2011 r.
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6. .Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer
Polska Sp. z o.o. oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia
VIII edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i od strony finansowej, co
pozwoliło wybrać spośród nadesłanych i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace
magisterskie i licencjackie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego i zagadnieniom
decentralizacji.
Na tym protokół zakończono.

[Na oryginale podpisy członków Komisji Konkursowej]
Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.
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