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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

"Urban Post-COVID Recovery - Experiences, Challenges and Future Pathways"  
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 26-27.04.2023 r. 

 
 pod patronatem  

Sekcji Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych 
 
Bezprecedensowy kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 
sprawił, że samorządy terytorialne, niezależne od ich pozycji w systemie ustrojowym państwa, 
stanęły przed trudniejszym niż zwykle zadaniem zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców. Pandemia COVID-19 sparaliżowała bowiem funkcjonowanie wielu obszarów 
sektorowych (ang. areas of urban policy) tworzących „naturalną” przestrzeń aktywności 
administracji samorządowej, począwszy od zdrowia i opieki społecznej, poprzez edukację, 
kulturę i sport, a skończywszy na transporcie publicznym.  
 
Decyzja o zniesieniu pandemicznych restrykcji i obostrzeń, których najsilniejszą manifestacją 
był prawdopodobnie lockdown, nie przyniosła bynajmniej „automatycznego” powrotu do 
dobrze znanych mechanizmów działania. Postpandemiczna rzeczywistość nie tylko 
spotęgowała dawne problemy, ale wyznaczyła również nowe cele aktywności administracji 
samorządowej, wśród których najważniejszą rolę odgrywa tzw. odbudowa (ang. recovery).  
 

*** 
 

Celem konferencji "Urban Post-COVID Recovery - Experiences, Challenges and Future 
Pathways" jest prezentacja rezultatów badań naukowych oraz wymiana doświadczeń i opinii 
na temat meandrów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Europie w 
warunkach kryzysu pandemicznego i postpandemicznego. Kluczowe znaczenie ma próba 
oceny potencjału predyktywnego i responsywnego administracji samorządowej, która 
realizuje zadania publiczne w turbulentnym otoczeniu nie tylko politycznym, ale również 
ekonomicznym i społecznym. Szczególna uwaga zostaje poświęcona rozwiązaniom 
przyjętym i wdrażanym w Europie Środkowej.  
 
Organizacja konferencji wpisuje się w ramy międzynarodowego projektu badawczego „Urban 
Post-COVID Recovery in the V4 Countries” realizowanego w latach 2022-2025 w Instytucie 
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu International Visegrad Fund (Strategic 
Grant).  
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Ramy tematyczne obrad wyznaczają następujące zagadnienia: 
1. Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla funkcjonowania współczesnego państwa - wymiar 

polityczny, prawno-organizacyjny, gospodarczy i społeczny.  
2. Reakcja administracji samorządowej na wyzwania związane z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2 - przegląd doświadczeń i poszukiwanie skutecznego modelu 
„walki” z pandemią COVID-19. 

3. Konsekwencje pandemii COVID-19 dla polityki lokalnej (polityki miejskiej) - ujęcie 
rywalizacyjne (politics) i rozwojowe (policy).  

4. Relacje administracja rządowa - administracja samorządowa a walka z pandemicznym i 
postpandemicznym kryzysem. 

5. Postpandemiczna obudowa samorządu terytorialnego - możliwości i ograniczenia w 
warunkach rywalizacji o ograniczone zasoby rozwojowe. 

6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w kontekście walki z pandemią COVID-19 
i postpandemicznej odbudowy.  

7. Jednostki pomocnicze w warunkach i wobec pandemii COVID-19 - bilans doświadczeń i 
rekomendacje na przyszłość.  

8. Local(urban) governance wobec wyzwań okresu pandemicznego i postpandemicznego.  
 
Przedstawione powyżej obszary problemowe kreślą zaledwie ogólny kontekst planowanej 
dyskusji. Nie wyczerpują zatem możliwych tematów wystąpień skoncentrowanych zarówno na 
wątkach teoretycznych, jak i ustaleniach empirycznych.  
 
Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko politologów, ale także przedstawicieli innych, 
pokrewnych dyscyplin naukowych.  
 
Z uwagi na międzynarodowych charakter konferencji, językami obrad są język angielski i 
język polski. Planujemy organizację sesji panelowych w tych dwóch językach.  
 
Koszt udziału w konferencji wynosi 400,00 zł i obejmuje:  
▪ wyżywienie, 
▪ materiały konferencyjne, 
▪ certyfikat uczestnictwa, 
▪ publikację nadesłanych referatów w recenzowanej monografii naukowej (wydawnictwo II 

poziomu zgodnie z wykazem MEiN). 
Numer konta bankowego, na który należy przesłać opłatę zostanie udostępniony w terminie 
późniejszym, z chwilą akceptacji zgłoszenia udziału w konferencji. 

 
Formą zgłoszenia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza elektronicznego w 
terminie do 28 lutego 2023 r.: https://forms.office.com/e/xZzV30Tz7c  
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W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: 
postcovidrecovery@uwr.edu.pl  
 
W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji 
Dr Kamil Glinka - kierownik konferencji 
Dr Marlena Piotrowska - sekretarz konferencji  
 
Komitet naukowo-ekspercki konferencji 
Prof. dr hab. Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski) 
Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski) 
Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
Prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski) 
Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski) 
Prof. dr hab. Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski, Akademia Nauk Stosowanych 
Angelusa Silesiusa) 
Doc. izr. prof. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha, Czechy) 
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD (Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja) 
Dr hab. Bogusław Kotarba, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski) 
Dr hab. Artur Laska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) 
Dr hab. Danuta Plecka, prof. UG (Uniwersytet Gdański) 
Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
Dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) 
Dr. habil. Edit Soós, egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Węgry) 
Dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w 
Rzeszowie) 
Dr hab. Lucyna Rajca, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Czechy) 
Dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś  (Uniwersytet Warszawski) 
Dr hab. Piotr Sula (Uniwersytet Wrocławski) 
Dr Justyna Anders-Morawska (Uniwersytet Łódzki) 
Dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski) 
Dr Kamil Glinka (Uniwersytet Wrocławski) 
Henk Bouwman (The Network for European Metropolitan Regions and Areas, METREX) 
Stephen Gallagher (The Network for European Metropolitan Regions and Areas, METREX) 
Małgorzata Golak (Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego) 
Łukasz Medeksza (Urząd Miejski Wrocławia, Departament Strategii i Rozwoju Miasta) 
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