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KO N K U R S

Informacja o przebiegu XVII edycji Konkursu 
im. Profesora Michała Kuleszy

Konkurs Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawcy – Wolters Kluwer 
Polska sp. z o.o. – na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce 

samorządowej został przeprowadzony już po raz 17.
Oceniane prace pochodzą z jedenastu różnych uniwersytetów z całej Polski. Oprócz Wydziałów 

Prawa i Administracji, reprezentowane były Wydziały Geografi i i Studiów Regionalnych, Geografi i 
i Gospodarki Przestrzennej, Nauk Ekonomicznych, Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Humanistyczny.

Już tradycyjnie – zgodnie z interdyscyplinarnym profi lem pisma „Samorząd Terytorialny” 
– nadesłane prace odnosiły się do różnych dyscyplin naukowych. Niektóre zresztą bardzo trud-
no przypisać jednoznacznie do konkretnej dziedziny wiedzy. Spośród nadesłanych ośmiu prac 
doktorskich znajdują się dysertacje poświęcone zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, jakości 
edukacji, turystyce szkolnej dzieci i młodzieży, polityce zdrowotnej wobec osób starszych czy też 
determinantom budżetów gmin. Oprócz tego nadesłano prace niemieszczące się w najszerzej 
nawet rozumianej tematyce związanej z samorządem terytorialnym.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom zgłoszonych do konkursu ośmiu prac magisterskich. 
Niektóre z nich, w ocenie jurorów, przekraczały standardowe wymagania odnośnie do tego typu 
opracowań.

W tym roku Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” oraz Komisja Konkursowa 
zdecydowały o wyróżnieniu sześciu prac. Zwyczajowo przyznawana jest jedna nagroda w kate-
gorii prac doktorskich oraz jedna w kategorii prac magisterskich. Dodatkowo nagrodzono jedną 
pracę doktorską. Z uwagi na bardzo wyrównany poziom przyznano wyróżnienia trzem pracom 
magisterskim. Laureaci XVII edycji konkursu pochodzą z czterech różnych uczelni: Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Uniwersytetu Opolskiego.

Zachęcamy autorów nagrodzonych prac do przygotowania na podstawie swoich prac dok-
torskich i magisterskich artykułów opartych na wynikach przeprowadzonych badań, do publikacji 
w regularnych numerach miesięcznika. W ten sposób będzie mogła się z nimi zapoznać szersza 
grupa czytelników – prenumeratorów „Samorządu Terytorialnego”. 

Drodzy Laureaci, przyznane nagrody i wyróżnienia proszę traktować jako wyraz uznania dla 
Waszych dokonań oraz zachętę do dalszej pracy naukowej.

Pragnę w tym miejscu podziękować fundatorom nagród, Patronom Instytucjonalnym XVII 
edycji Konkursu, którymi są ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego: Związek Miast 
Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, 
a także Kancelaria Radcy Prawnego prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk i Kancelaria Radcy Prawne-
go prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. – wydawcy czasopisma 
„Samorząd Terytorialny”, który wraz z Redakcją jest organizatorem konkursu.

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
Uniwersytet Śląski
Przewodniczący Komisji Konkursowej
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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich,
dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2019 r.,

nadesłanych do XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego 
przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”

1. Komisja Konkursowa w składzie:
  prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (przewodniczący Komisji)
  prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  dr hab. Marta Lackowska
  prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
  dr Justyna Przedańska (sekretarz Komisji)
 – dokonała oceny nadesłanych prac.

  Oceniono osiem rozpraw doktorskich oraz osiem prac magisterskich. Prace reprezentują różne 
dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni.

2.   W ramach budżetu Konkursu Komisja dysponowała środkami na nagrody indywidualne, 
postawionymi do dyspozycji przez Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:

  Związek Miast Polskich
  Unia Metropolii Polskich
  Związek Powiatów Polskich
  Związek Gmin Wiejskich RP
  Kancelaria Radcy Prawnego prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk oraz Kancelaria Radcy 

Prawnego prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk
  Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska.

3.   Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich Komisja 
postanowiła przyznać następujące nagrody (od podanych kwot nagród zostanie potrącony 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%):

NAGRODA ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 5.500 zł:
Mateusz Tomal, za rozprawę „Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków in-
westycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego”, promotor – prof. dr hab. Adam 
Nalepka, dr Agnieszka Małkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii 
i Stosunków Międzynarodowych)

WYRÓŻNIENIE ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 2.000 zł
Agnieszka Konior, za rozprawę „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu 
rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”, promotor – dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ (Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
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Protokół

NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 3.000 zł: 
Bartłomiej Ślemp, za pracę „Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu 
terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, promotor – dr hab. Marcin 
Wiącek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji)

WYRÓŻNIENIA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 1.000 zł: 
Agata Brzóska, za pracę „Czynniki wpływające na wielkość i zmiany popytu na usługi komunikacji 
miejskiej w Polsce”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Geografi i i Studiów Regionalnych)

Dominik Łukowiak, za pracę „Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samo-
rządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Prawa i Administracji)

Nela Lejczak, za pracę „Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – dr Mateusz 
Pszczyński (Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji).

4.  Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
 –   dodatkowe upominki oraz publikacje książkowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych,
 –  roczne prenumeraty e-wydania „Samorządu Terytorialnego”,
 –  prace Komisji Konkursowej,
 zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska.

5.  Wręczenie nagród powinno nastąpić do końca czerwca 2020 r.

6.   Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer 
Polska oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia XVII 
edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i finansowej, co pozwoliło 
wybrać spośród nadesłanych dysertacji i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace 
magisterskie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego.

Na tym protokół zakończono.
[podpisy członków Komisji Konkursowej]
Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.
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Ogłoszenie o XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy
na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską,

dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego,
organizowanego przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XVIII doroczny Konkurs o na-
grodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżnia-
jącą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym 
kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz 
lokalnych i regionalnych.

Przyjmujemy prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów 
publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz sze-
roko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przed-
stawiać ujęcie porównawcze.

Konkurs obejmuje prace obronione w 2020 r.

Prace wraz z dokumentacją prosimy przysyłać do 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  pracę obroniono w 2020 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty 

obrony pracy;
  zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
  dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
 –  do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
 –   do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na 

zgłoszenie pracy do Konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem;
  jeżeli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym, dołącza się kopię 

uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
  praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu;
  został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer 

telefonu.

Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (wydziały, instytuty, katedry, zakłady).
Nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy otrzymają Autorzy rozprawy doktorskiej oraz pracy magi-
sterskiej, które zostaną uznane za szczególnie się wyróżniające i najlepsze. Intencją organizatorów 
Konkursu jest przyznanie jednej nagrody w każdej z obydwóch kategorii.

Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”:
  +48 784 333 031, e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com.


