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WSTĘP 

Konferencja Forum Samorządowe (FS) zainicjowana została w 2004 r. 

przez śp. prof. zw. dr. hab. Adama Szewczuka, wieloletniego kierownika pier-

wotnie Katedry Zarządzania Finansami, a następnie kierownika Katedry Finan-

sów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Profesor Adam Szewczuk był pomysłodawcą Forum Samorzą-

dowego, nad którego kształtem i rozwojem pracował przez kolejne lata, aż do 

ostatniej formuły Forum o międzynarodowym charakterze. Profesorowi Ada-

mowi Szewczukowi bardzo zależało, aby konferencja Forum Samorządowe na 

trwałe wpisała się w harmonogram wydarzeń ważnych i kojarzonych ze Szcze-

cinem i województwem zachodniopomorskim. Do tego dążył, współpracując 

aktywnie z władzami Gminy Miasto Szczecin oraz władzami województwa za-

chodniopomorskiego podczas kolejnych edycji Forum.  

Pan Profesor Adam Szewczuk odszedł nieoczekiwanie 8 sierpnia 2011 r., 

pozostawiając po sobie dorobek i inicjatywy, do kontynuowania których Wy-

dział Zarządzania i Ekonomiki Usług czuje się zobowiązany. Takim wydarze-

niem jest także Forum Samorządowe, które w kształcie zapoczątkowanym przez 

Profesora Adama Szewczuka będzie realizowane w kolejnych latach.  

Inicjatywa, jaką jest Forum Samorządowe, ma charakter dwudniowej kon-

ferencji organizowanej cyklicznie w Szczecinie, integruje przedstawicieli zróż-

nicowanych środowisk zogniskowanych wokół problematyki samorządowej. 

Każdego roku Forum Samorządowe stwarza szansę na wymianę doświadczeń 

zarówno między reprezentantami poszczególnych szczebli samorządowych 

(gmin, powiatów i województw), jak i między przedstawicielami środowisk – 

naukowego, samorządowego i gospodarczego, odwzorowując koncepcję „złote-

go trójkąta”. Forum jest jednocześnie inicjatywą wzmacniającą i podkreślającą 

metropolitalność Szczecina jako stolicy województwa zachodniopomorskiego 

i jednostek tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny. Dzięki konferencji 

FS województwo zachodniopomorskie i Gmina Miasto Szczecin każdego roku 

stają się wiodącymi ośrodkami propagującymi ideę samorządności, współpracy 
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i partnerstwa ponad granicami, podejmując uczestników i przedstawicieli władz 

samorządowych z kraju i zagranicy, którzy wyrażają zainteresowanie debatą 

nad kształtem samorządu terytorialnego w wymiarze lokalnym, regionalnym 

i międzynarodowym oraz chęć uczestniczenia w niej. Forum Samorządowe po-

zwala także na budowanie i umacnianie partnerskiego działania, co wyraża się 

poprzez udział przedstawicieli samorządów z rejonu Morza Bałtyckiego oraz 

samorządów konstytuujących inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Położenie 

Szczecina i województwa zachodniopomorskiego (bliskość Brukseli, krajów 

basenu Morza Bałtyckiego, położenie na linii wschód–zachód) sprzyja propa-

gowaniu koncepcji Forum Samorządowego, które każdego roku skupia coraz 

większą liczbę uczestników, w tym czołowych przedstawicieli instytucji Unii 

Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, licznych organizacji sa-

morządowych oraz jednostek sektora użyteczności publicznej. 

Tematyka Forum Samorządowego wpisuje się ściśle w wymiar europejski 

oraz problemy i wyzwania procesu integracji. Pierwsze Forum Samorządowe 

podejmowało problematykę Samorządu terytorialnego w integrującej się Euro-

pie, co odpowiadało ówczesnym uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym, 

kolejne edycje Forum przebiegały pod hasłem przewodnim Samorząd teryto-

rialny w zintegrowanej Europie, co odwzorowywało zdobyte już doświadczenia 

Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej i wskazywało na nie, 

a w szczególności koncentrowało się na dokonaniu kompleksowej i wielopłasz-

czyznowej oceny dotychczasowych osiągnięć polskich struktur samorządowych 

w warunkach integracji (obecność Polski w Unii Europejskiej). Ostania edycja 

Forum Samorządowego akcentowała potrzebę dyskusji nad konstytuującymi się 

założeniami nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 i poświęcona zosta-

ła właśnie problematyce Wyzwań dla samorządów terytorialnych w nowej per-

spektywie europejskiej. Wykład inaugurujący poświęcony nowej perspektywie 

finansowej UE na lata 2014–2020 w ramach ostatniego Forum Samorządowego 

2011 wygłosił dr Janusz Lewandowski – komisarz Unii Europejskiej ds. budże-

tu i programowania. 

Koncepcja Forum Samorządowego ewoluowała od momentu jego powsta-

nia i angażowała coraz większą liczbę uczestników pierwotnie w wymiarze kra-

jowym, a obecnie również międzynarodowym. Ostatnia, czerwcowa edycja Fo-

rum Samorządowego z 2011 r. zgromadziła ponad trzystu uczestników zarówno 

z państw członkowskich Unii Europejskiej: Polski, Niemiec, Szwecji, Czech, 

Słowacji, Węgier, jak też partnerów z Europy Wschodniej: Ukrainy i Mołdawii. 
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 Obecnie Forum Samorządowe jest wspólną inicjatywą Katedry Finansów 

Publicznych działającej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Gminy Miasto Szczecin, Samorządu Województwa Za-

chodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekono-

micznego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i stanowi płaszczyznę 

do dyskusji nad szeroko rozumianą problematyką samorządności, w szczegól-

ności nad zagadnieniami dotyczącymi:  

a) współpracy międzysektorowej; 

b) partnerstwa (w tym Partnerstwa Wschodniego); 

c) integracji europejskiej i jej perspektyw; 

d) problematyki rozwoju; 

e) funkcjonowania, organizacji oraz finansowania jednostek samorządu 

terytorialnego w zintegrowanej Europie.  

Panele dyskusyjne Forum Samorządowego 2011 miały charakter interdy-

scyplinarny i dotyczyły: 

a) finansów jednostek samorządu terytorialnego, roli partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego; 

b) roli i możliwości samorządów w stymulowaniu innowacyjności i bu-

dowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej; 

c) nauki i jej służebnej roli wobec jednostek samorządu terytorialnego – 

analiza przypadków; 

d) Partnerstwa Wschodniego jako szansy na nowe kontakty gospodarcze, 

naukowe i kulturalne dla jednostek samorządu terytorialnego – wy-

miana doświadczeń. 

Forum Samorządowe jest konferencją integrującą środowiska, stwarzającą 

szansę wymiany poglądów oraz okazję do dyskusji nad trudnymi i jakże aktual-

nymi problemami polskich i zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego 

funkcjonujących w przestrzeni europejskiej. Jest to zarazem inicjatywa ważna 

dla Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, który każdego roku staje się 

miejscem spotkań przedstawicieli i osób związanych z samorządem terytorial-

nym pragnących uczestniczyć w debatach i dyskusjach poświęconych jego pro-

blematyce oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań aktualnych problemów.  

Organizatorzy Forum Samorządowego pragną skierować szczególne po-

dziękowania do wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w jego realizację 

i jednocześnie mają nadzieję, że inicjatywa konferencji będzie równie dyna-
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micznie jak dotychczas rozwijać się w kolejnych latach, a Szczecin na okres Fo-

rum Samorządowego będzie europejską stolicą samorządu. 

dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US 

 


