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Centrum im. Adama Smitha 
Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce 

 
 zaprasza na konferencję pt.: 

 

„Jak pomóc samorządom działać zgodnie z prawem” 
Pałacyk Myśliwski w Promnicach / Tychy 

28 czerwca 2006 r. 
 

PROGRAM 
 

9.30  Recepcja 

10.00-10.05 Otwarcie 

10.20  Debata: 
 

Moderacja: 

Andrzej Sadowski – Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha 
 

Uczestnicy: 

Artur Warzocha  – I Wicewojewoda Śląski 

Prof. Czesław Martysz – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

Pan Michał Drozdek - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki  

Pan Tomasz Tadla - Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach 

Pan Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy  
 

12.00 Przerwa na kawę 
 

12.20 Podsumowanie debaty: 

Andrzej Gałażewski – Poseł na Sejm RP, były Prezydent Gliwic i wicewojewoda 
 

13.00 Obiad oraz rozmowy w kuluarach 
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CEL KONFERENCJI 
 
Centrum im. Adama Smitha planuje organizację cyklu konferencji dotyczących działań samorządów. 
Konferencja w Tychach jest pierwszą częścią nowego projektu poświęconego aktywności samorządów i ich 
politycznego oraz ekonomicznego potencjału. 
 
Pierwsza konferencja projektu skupiać się będzie na: 

• wskazaniu narzędzi do podsumowania kończącej się kadencji władz samorządowych; 
• ocenie jakości działania urzędów; 
• wskazaniu działań oraz ocenie ekonomicznie efektywności i czy w dłuższej perspektywie działania 

samorządów były korzystne dla gmin i wspólnot lokalnych; 
• wskazanie źródeł sporu obywatela z urzędem i możliwych w takich sytuacjach rozwiązań; 
• przedstawienie propozycji zmian systemowych wynikających z dobrych i złych doświadczeń w 

działaniu samorządów; 
• zainteresowanie opinii publicznej dobrymi oraz patologicznymi praktykami mającymi miejsce w 

gminach; 
• wskazanie opinii publicznej i mediom instrumentów wspomagających przestrzeganie prawa przez 

prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz radnych 
 
 
ADRESACI KONFERENCJI 
 

Mija pierwsza kadencja działalności samorządów pod „rządami” nowej ustawy. Jej istotnym novum w 
stosunku do przeszłości - zmieniającym funkcjonowanie gmin - było sprawowanie urzędów prezydentów, 
wójtów i burmistrzów przez ludzi wyłonionych w bezpośrednich wyborach. Warto zdecydować się na ocenę 
ich pracy w oparciu o jednoznaczne kryteria jak m.in.: zgodność ich decyzji z prawem. 

Elementem każdego projektu przygotowanego przez Centrum im. Adama Smitha jest poinformowanie 
opinii publicznej za pośrednictwem mediów, w tym przypadku m.in. „Gazety Wyborczej”, 
„Rzeczpospolitej”, „Dziennika”, „Gościa Niedzielnego”, „Dziennika Zachodniego”, „Echa”, TVP, 
Polskiego Radia, telewizji i rozgłośni regionalnych. Najważniejszymi adresatami informacji o efektach 
konferencji będą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wybranych gmin, radni, posłowie, senatorowie, 
eurodeputowani oraz inne instytucje i osoby zainteresowane (zgłaszające się po informacjach ukazujących się 
w mediach o organizowanej konferencji). Jako że na konferencji podnoszona będzie kwestia przestrzegania 
prawa i przejrzystości w samorządach to jej efekty mogą być interesujące dla takich instytucji państwa jak 
Naczelny Sąd Administracyjny, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie czy  nawet dla Centralnego Biura 
Śledczego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
 
MONITORING 
 
Rzetelne analizy wskazują, że rozwój społeczeństwa obywatelskiego zależy m.in. od umocnienia samorządu, 
co jest możliwe przy przełamaniu i wyeliminowaniu arogancji władzy, która niestety ma tam miejsce. 
Zwłaszcza w środowiskach lokalnych występująca arogancja jest szczególnie dotkliwa. Mając na uwadze 
doniosłość roli samorządów oraz konieczność umacniania ich pozycji tym bardziej potrzebne jest 
monitorowanie ich działań i informowanie opinii publicznej. Pełna wiedza o relacjach obywatelami i 
samorządu jest niezbędna, aby wspierać i upowszechniać te rozwiązania, które przyczyniają się do 
spożytkowania potencjału społecznego i budowaniu wolnego i odpowiedzialnego za swoje małe ojczyzny 
społeczeństwa obywatelskiego. 


