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Sprawozdanie Pracowni Badań nad Samorządami za lata 2013–2014

23 lutego 2014 roku

Sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy 2013 oraz początek roku 

2014, gdyż Pracownia Badań nad Samorządami została przekształcona 

w sieć badawczą Public Administration & Local Government Research 

Network. Sieć powstała 14 lutego 2014 roku, a formalna likwidacja Pracowni 

została przewidziana na dzień 11 marca 2014 roku. Pracownia istniała więc 

trzy lata i dwa miesiące.

Celem strategicznym Pracowni było stworzenie najlepszego ośrodka 

badań nad samorządem gospodarczym w Polsce. Misją Pracowni było 

możliwie pełne przebadanie i opracowanie archiwaliów instytucji samorządu 

gospodarczego oraz rozwijanie badań teoretycznych i metodologicznych nad 

samorządem.

Na cele jednostkowe składało się:

● propagowanie różnych rodzajów samorządu jako przedmiotu badań,   

● prowadzenie samodzielnych badań naukowych oraz publikowanie ich 

wyników, 

● monitorowanie stanu badań nad samorządnością w Polsce, 

● przygotowywanie i aktualizowanie bibliografii samorządu gospodarczego, 

● wymiana doświadczeń i informacji, szczególnie na temat nowych 

publikacji oraz organizowanych konferencji, 

● współdziałanie z ośrodkami naukowymi, placówkami oświatowymi, 

uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz redakcjami 

czasopism naukowych, 

● uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych problematyce 

samorządowej.

Konkretyzując założenia strategiczne każdego roku zespół Pracowni 

brał udział w co najmniej trzech krajowych konferencjach naukowych, 

wydaniu jednej publikacji książkowej rocznie (w roli wydawców, autorów, 

współautorów redaktorów lub recenzentów) i złożenia jednego numeru 

"Rocznika Samorządowego" (teksty zbierano od 6 stycznia do 1 kwietnia) 

oraz organizował w lecie spotkanie Pracowni.
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Pracownia korzystała ze wsparcia Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-

Ryki i dysponuje własnym budżetem na działalność wydawniczą. Dzięki 

dokonaniom Pracowni Fundacja nabyła status jednostki naukowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania 

nauki, została zarejestrowana w bazie nauki polskiej i w systemie POL-on.

W Pracowni cyklicznie śledzono około 100 czasopism naukowych; 

przeglądano dane z baz danych, bibliotek cyfrowych i repozytoriów; dzięki 

współpracy z portalami internetowymi posiadano możliwość powiększania 

dorobku w zakresie popularyzacji nauki i promowano ruch otwartej nauki. Co 

istotne: nie korzystano z pieniędzy podatników ani wsparcia władz 

publicznych, co zapewniało Pracowni pełną niezależność i wolność badań 

naukowych.

Pracownia prowadziła prawdopodobnie najbardziej obszerną 

bibliografię samorządu gospodarczego w Polsce, a biblioteka Pracowni na 

dzień 1 stycznia 2014 roku liczyła 5,6 tys. jednostek. Zaznaczyć jednak 

trzeba, iż na dzień 1 marca 2014 roku nieskatalogowanych zostało ok. 11 

tys. publikacji elektronicznych (książek, artykułów, raportów, prac 

dyplomowych itp.).

W ciągu trzech lat zespół Pracowni powiększył się z trzech do 

jedenastu osób, w tym dwoje stałych współpracowników i dwoje stażystów. 

Wydał przewodnik archiwalny (2012), książkę konferencyjną wraz 

Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego (2013) oraz 

zbiór źródeł (2013). Założył własne, recenzowane czasopismo naukowe 

„Rocznik Samorządowy” (ISSN: 2300-2662). Uczestniczył w licznych 

konferencjach naukowych i nawiązał dobre relacje z redakcjami czasopism 

naukowych, specjalizując się w publikowaniu naukowych recenzji. 

Przeprowadził kwerendę archiwalną na temat dziejów samorządu 

gospodarczego praktycznie w różnych archiwach na terenie Polski. Przyczynił 

się do powołania w Konsorcjum Uczelni Futurus Zakładu Prawa 

Samorządowego i Samorządów – a po jego likwidacji – Międzyuczelnianego 

Zakładu Polityki Publicznej.

Pracownia propagując zasadę otwartej nauki, wydawała wszystkie 

publikacje na licencji Creative Commons. Tym sposobem były one dostępne 

bezpłatnie w Internecie. Dzięki zaś aktywnej działalności wydawniczej
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opracowania były rozsyłane pracownikom naukowo-dydaktycznych różnych 

ośrodków akademickich, trafiały do kilkudziesięciu redakcji czasopism 

naukowych w Polsce, przekazywano je zespołom Polskiej Bibliografii 

Prawniczej oraz Pracowni Bibliografii Historyczno-Prawnej UW. E-booki 

znalazły się w: Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki 

Narodowej, zasobach Polskiej Bibliografii Naukowej, repozytorium CEON, 

serwisie Otwórz Książkę, Bibliotece Cyfrowej UMCS, Bibliotece Cyfrowej WBP 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, repozytorium Wyższej Szkoły 

Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, repozytorium Biblioteki 

Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im J. Altkorna, 

a ponadto w serwisie ibuk.pl.

Zespół Pracowni utrzymywał też kontakty z Izbą Przemysłowo-

Handlową w Lublinie i Opolską Izbą Gospodarczą.

W ostatniej fazie istnienia Pracowni jej zespół tworzyli:

* dr Zbigniew Adamowicz: politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie,

* dr Antoni M. Chuchla: prawnik, sekretarz gminy w Urzędzie Gminy 

w Niebylcu, wykładowca Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, w latach 2011 

-2012 kierownik Zakładu Prawa Samorządowego i Samorządów na Wydziale 

Nauk Stosowanych Collegium Varsoviense.

* mgr Wojciech Chudzik: historyk, doktorant w Zakładzie Historii Najnowszej 

Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

* dr Karol Dąbrowski: prawnik, dziekan Wydziału Nauk Stosowanych 

Collegium Varsoviense w Warszawie - Kierownik Pracowni.

* dr Piotr Janus: historyk, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania 

i Administracji w Opolu, ekspert Izby Gospodarczej w Opolu.

* dr Jarosław Jastrzębski: historyk, pracownik Krakowskiego Towarzystwa 

Naukowego.

* dr Martyna Jurzyk: historyk, kustosz w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

* mgr Aneta Pawłowska: geograf, doktorantka w Zakładzie Gospodarki 

Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Do zespołu dołączyło dwoje stałych współpracowników:

* mgr Agnieszka Adamska: absolwentka politologii i dziennikarstwa, 

doktorantka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. Z zamiłowania społecznik, działacz i wolontariusz. Interesuje się 

prawami człowieka, ekologią, funkcjonowaniem III sektora oraz 

marketingiem terytorialnym. Brała udział w wielu projektach krajowych 

(m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego) 

i międzynarodowych (Niemcy, Włochy).

* dr Tomasz Dąbrowski: doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły 

Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, zastępca kierownika 

Międzyuczelnianego Zakładu Polityki Publicznej Konsorcjum Uczelni Futurus, 

stały współpracownik Pracowni Badań nad Samorządami przy Fundacji 

Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Zainteresowania badawcze: spółdzielczość.

W 2014 roku w działania Pracowni zaangażowało się dwoje stażystów 

ze Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS:

* Hubert Mielnik,

* Izabela Leśniak.

Bieżąca działalność Pracowni w latach 2013 i 2014, w przeciągu 

poszczególnych miesięcy, przedstawiała się następująco:

styczeń 2013

-- przeniesienie strony internetowej z bloga blogspot.com na serwis jimdo.com, pod 

nową domenę: http://pracowniasamorzad.jimdo.com/. W ten sposób poprawiła się 

funkcjonalność witryny, łatwiej można było dołączać pliki tekstowe i do dyspozycji 

pozostawało więcej powierzchni dyskowej,

-- zaktualizowanie dorobku Pracowni za 2012 rok i uzupełnienie bibliografię 

samorządu gospodarczego o pozycje dr Emilii Konopskiej-Struś na temat rzemiosła; 

włączenie książek dra Jastrzębskiego do biblioteki Pracowni,

-- opublikowanie trzech tekstów: K. Dąbrowski, Obowiązywanie Konstytucji 

marcowej po 1944 roku na przykładzie ustawodawstwa dotyczącego izb 

przemysłowo-handlowych, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1; id., Obszary regulacji 

systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Deregulacja w Polsce i Europie 

Środkowo-Wschodniej, red. Karol Dąbrowski, Dominik Sypniewski, wyd. Wyższa 

Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, ISBN: 978-83-931458-9-8, Warszawa 

2012, s. 43 – 70; id. wraz z Krzysztofem Księskim, Prowadzenie działalności 

gospodarczej i działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, [w:] 
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Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, red. 

J. Cheda, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-63558-04-8, s. 173 

– 189.

-- powiększenie biblioteki o niżej wymienione książki:

 * Amielańczyk K., Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Ustawa Korneliusza Sulli 

przeciwko nożownikom i trucicielom 81 r. p.n.e., wyd. 2011.

* Jastrzębski J., Izba Rzemieślnicza w Krakowie w latach 1927 - 1939, wyd. 2010.

* Jastrzębski J., Prawo akademickie II Rzeczypospolitej. Źródła i wskazówki, 

wyd. 2010.

* Jastrzębski J., Rzemiosło II Rzeczypospolitej w latach 1927 - 1939. Uwarunkowania 

formalno-prawne, Kraków 2009.

* W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, 

wyd. 2010.

* Wojna o Polskę, wyd. Karta, Warszawa 2010.

* Wydro K.B., Informacja - charakterystyki - podstawowe stosowane techniki - 

użytkowanie, wyd. 2012.

luty

-- ukazała się pierwsza monografia Pracowni: Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. 

Stan i perspektywy badań, wydana w formie e-booka w formacie *.pdf przez Fundację 

Obywatelskiego Rozwoju-Ryki.

-- w "Studiach Prawniczych KUL" ukazały się dwa nowe teksty o samorządzie 

gospodarczym (oba uwzględnione w aktualizowanej na bieżąco bibliografii samorządu 

gospodarczego): Bojarski Krzysztof, Ile samorządu w samorządzie gospodarczym?, 

"Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1; Dąbrowski Karol, Obowiązywanie Konstytucji 

marcowej po 1944 roku na przykładzie ustawodawstwa dotyczącego izb przemysłowo-

handlowych, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1.

-- Wydawnictwo Prawnicze Iuris wydało podręcznik Administracja publiczna i prawo 

administracyjne w zarysie, red. Mirosław Karpiuk, Jerzy Kowalski, Warszawa - Poznań 

2013, którego 11 rozdział pt. "Samorząd zawodowy i gospodarczy" jest autorstwa dra 

Karola Dąbrowskiego.  

-- uzupełniono wykaz dorobku i bibliografię samorządu gospodarczego o najnowsze 

publikacje mgra Wojciecha Chudzika, a internautom odwiedzającym stronę Pracowni 

polecono książkę: Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, red. Jędrzej Chumiński, 

Marek Zawadka, seria: "Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą", t. 7, Wrocław 

2012, ISBN 978-83-62584-26-0.
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-- do obiegu wydawniczego weszła książka Kontrola działania oraz bezczynności 

administracji publicznej, pod red. Małgorzaty Czuryk i Mirosława Karpiuka, Lublin 

2013, z tekstem Karola Dąbrowskiego i Mateusza Chrzanowskiego: Bezczynność 

organów szkoły wyższej.  

-- w dokumentach Pracowni dostępnych online zamieszczono sprawozdanie 

z działalności Pracowni za 2012 rok i zarejestrowano Pracownię w systemie jednostek 

naukowych POL-on.   

-- pozyskano do biblioteki Pracowni:

1) Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. K. Rajchel, wyd. 2009. 

2) Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku, red. 

T. Jemioła, K. Rajchel, wyd. 2009. 

3) Buruma I., Margalit A., Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów, wyd. 2005. 

4) Degen R., Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach 

Odzyskanych w latach 1945-1950, wyd. 2005.

5) Kontrola działania oraz bezczynności administracji publicznej. Wybrane 

zagadnienia, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, wyd. 2013. 

6) Tabaszewska E., Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą 

w przedsiębiorstwach, wyd. 2012. 

7) Waluch K., Polityka wewnętrzna UE w dziedzinie kultury, wyd. 2009.

marzec

-- anonsowano o I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Doskonalenie procesu 

zarządzania organizacją w zmieniającym się otoczeniu" organizowanej 24 maja przez 

Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. Edwarda Wiszniewskiego - należącą do 

Konsorcjum Uczelni Futurus. Kierownik Pracowni dr Karol Dąbrowski objął funkcję 

Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Organizacyjnego. Dla zespołu 

i współpracowników Pracowni zarezerwowano panel pt. "Zarządzanie organizacjami 

obywatelskimi i samorządowymi" oraz jeden z tomów monografii konferencyjnej,

- informowano o zarejestrowaniu Fundacji i Pracownię w systemie POL-on 

i planowano złożyć ankietę oceny parametrycznej jednostki naukowej. Nie udało się 

to wskutek przeszkód formalnych: ocenie podlegały wyłącznie jednostki naukowe 

zatrudniające osoby, prowadzące badania naukowe. Ani Fundacja, ani Pracownia 

żadnych pracowników etatowych nie posiadały. Był to swoisty koszt działania 

w naukowym „undergroundzie”.

- przeniesiono streszczenia tekstów z podstrony na blogspot.com do Polskiej 

Bibliografii Naukowej i dodano na stronie zakładkę "Wydawnictwo",
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- informowano o nowościach wydawniczych: 1) Bojarski Krzysztof, Ile samorządu 

w samorządzie gospodarczym?, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1; 2) Chuchla 

Antoni, Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych jako instytucja prawa 

ogniowego w Galicji doby autonomicznej, "Rozprawy z zakresu nauk prawnych" 2012, 

nr 3; 4) Chuchla Antoni, Dąbrowski Karol, Nowelizacje Kodeksu postępowania 

administracyjnego w praktyce urzędniczej [w:] Działanie administracji publicznej. 

Ujęcie procesowe, red. Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Warszawa 2013; 

5) Chrzanowski Mateusz, Dąbrowski Karol, Bezczynność organów szkoły wyższej, 

[w:] Kontrola działania oraz bezczynności administracji publicznej, Małgorzata Czuryk 

i Mirosław Karpiuk, Lublin 2013; 6) Dąbrowski Karol, Obowiązywanie Konstytucji 

marcowej po 1944 roku na przykładzie ustawodawstwa dotyczącego izb przemysłowo-

handlowych, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1; 7) Dąbrowski Karol,  Samorząd 

zawodowy i gospodarczy, [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne 

w zarysie, red. Mirosław Karpiuk, Jerzy Kowalski, Warszawa - Poznań 2013; 

8) Dąbrowski Karol wraz z Szymonem Grabarczukiem, 223 orzeczenia z Wikipedią. 

Wykorzystanie internetowej encyklopedii Wikipedia w uzasadnieniach wyroków sądów 

polskich, "Rozprawy z zakresu nauk prawnych" 2012, nr 3.

- powiększono bibliotekę Pracowni o:

1) Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. Mirosław Karpiuk, 

Jerzy Kowalski, wyd. 2013; 2) Działanie administracji publicznej – ujęcie procesowe, 

red. M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2013; 4) Garaudy R., Źródła francuskie 

socjalizmu naukowego, wyd. 1950; 5) Grusiewicz Cz., Działalność spółdzielczości 

oszczędnościowo-pożyczkowej w woj. lubelskim, wyd. 1970; 6) Steyer D., Problemy 

robotnicze Gdyni 1926-1939, wyd. 1959; 7) Zagórski Z., Drobnomieszczaństwo 

dolnośląskie. Studium socjologiczne, wyd. 1982.

kwiecień

- 23 kwietnia Pracownia otrzymała numer ISSN dla "Rocznika Samorządowego": 

2300-2662. Dzięki temu pierwszy numer "Rocznika", który był już gotowy po składzie 

tekstu w ciągu najbliższych kilku dni mógł zostać wydrukowany oraz przed długim 

weekendem majowym opublikowany w Internecie.

- z nowości wydawniczych: 1) Dąbrowski K., recenzja: Zapobieganie przestępczości 

przez kształtowanie przestrzeni. Teoria – badania – praktyka, red. Janina Czapska, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 305, [w:] „Wiedza 

Obronna” 2013, nr 1; 2) Wykrętowicz S., Funkcjonowanie samorządu gospodarczego 

w wybranych krajach europejskich, „Opinie i Ekspertyzy OE-200”, Warszawa 2013; 

3) Zamącińska B., Kształt samorządu gospodarczego w Polsce (uwagi prawne na tle 

inicjatywy zmierzającej do powołania powszechnego samorządu gospodarczego), 

"Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe" 2012, nr 2.
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- nabytki biblioteczne w kwietniu: 1) Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, 

red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004.

maj

- 24 maja udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Doskonalenie procesu 

zarządzania organizacją w zmieniającym się otoczeniu" organizowanej Warszawską 

Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. Edwarda Wiszniewskiego,

- opublikowanie książki konferencyjnej w formie monografii wieloautorskiej 

i jednocześnie podręcznika do samorządu gospodarczego w wersji beta, 

pt. Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowym. Pozycja była 

jednocześnie dostępna w wersji papierowej, jak i online w repozytorium CEON. 

Pracowania zajęła się dystrybucją książki, rozsyłając ją do kilkudziesięciu redakcji 

czasopism naukowych,

- na stronie internetowej ukazał się także pierwszy tom "Rocznika Samorządowego". 

W maju był rozsyłany autorom oraz publikowany w internetowych repozytoriach,

- otrzymano zaproszenie Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania 

Politechniki Białostockiej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Białystok 

na III Konferencję Naukową "Samorząd Terytorialny i Gospodarczy a Polityka 

Lokalna" w dniu 21 czerwca 2013 roku. Jako przedstawiciel Pracowni na konferencję 

tę pojechał dr Karol Dąbrowski,

- z nowości wydawniczych: 1) Dąbrowski K., Prawna regulacja głuchoślepoty, [w:] 

Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, red. R. Frey, 

Kielce 2012; 2) Dąbrowski K., recenzja: Zapobieganie przestępczości przez 

kształtowanie przestrzeni. Teoria – badania – praktyka, red. Janina Czapska, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 305, [w:] „Wiedza 

Obronna” 2013, nr 1; 3) Wykrętowicz S., Funkcjonowanie samorządu gospodarczego 

w wybranych krajach europejskich, „Opinie i Ekspertyzy OE-200”, Warszawa 2013; 

4) Zamącińska B., Kształt samorządu gospodarczego w Polsce (uwagi prawne na tle 

inicjatywy zmierzającej do powołania powszechnego samorządu gospodarczego), 

"Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe" 2012, nr 2; 

5) Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi, red. Karol Dąbrowski, 

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2013. 

- nabytki biblioteczne: 1) Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi, 

red. Karol Dąbrowski, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. 

Wiszniewskiego, Warszawa 2013.

- ze strony internetowej usunięto ofertę Pracowni, gdyż nie spotkała się z odzewem 

rynku. Pracownia – tak planowano – oferowała uczelniom, jednostkom oświatowym, 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom zewnętrznym: przygotowywanie opinii 
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i ekspertyz z zakresu innowacyjności, prowadzenie badań i analiz w zakresie 

samorządu gospodarczego, zawodowego i terytorialnego, organizowanie zajęć na 

uczelniach niepublicznych, recenzowanie prac licencjackich i magisterskich, wsparcie 

merytoryczne przy redagowaniu czasopism naukowych i organizowaniu konferencji.

czerwiec

- po I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Doskonalenie procesu zarządzania 

organizacją w zmieniającym się otoczeniu" zorganizowanej przez Warszawską Wyższą 

Szkołę Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego Pracownia Badań nad Samorządami 

powiększyła się o dwoje stałych współpracowników: mgr Agnieszkę Adamską 

z Warszawy oraz dra Tomasza Dąbrowskiego z Radomia. Dr Tomasz Dąbrowski objął 

funkcję redaktora tematycznego ds. spółdzielczości w redakcji „Rocznika 

Samorządowego”,

- książka „Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi” trafiła do 

repozytorium CEON (link) oraz została rozesłana do redakcji ok. 30 czasopism 

naukowych z dziedziny historii, politologii, prawa i zarządzania, dzięki czemu 

nawiązano nowe kontakty naukowe,

- "Rocznik Samorządowy" znalazł się w bazie Arianta,

- Narodowy Ośrodek ISSN pismem z dnia 28 maja br. potwierdził przyznanie 

"Rocznikowi" numeru ISSN 2300-2662. Potraktowano to, jako oficjalne uznanie 

naszego wkładu w prawidłowe przygotowanie czasopisma pod kątem formalnym. 

"Rocznik" jako zarejestrowany tytuł prasowy w lubelskim Sądzie Okręgowym był 

rozsyłany do bibliotek posiadających prawo otrzymywania egzemplarza 

obowiązkowego i zamieszczany w repozytorium dokumentów elektronicznych 

Biblioteki Narodowej, a dodatkowo od samego początku spełniał wiele ministerialnych 

kryteriów oceny czasopism naukowych,

- otrzymano zaproszenie na konferencję naukową: "Obrót powszechny i gospodarczy – 

problemy prawne i rynkowe" organizowaną 3 października br. przez Wyższą Szkołę 

Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach,

- informowano o zbieraniu tekstów do 52 numeru "Zeszytów Naukowych WWSE", gdyż 

przedstawiciele Pracowni zasiedli w komitecie redakcyjnym tego czasopisma, 

a redakcję zeszytu objęła dr Agnieszka Chabowska-Litka - recenzentka zewnętrzna 

„Rocznika Samorządowego”,

- skupiono się na pracach bibliograficznych i wydawniczych. Dzięki temu "Rocznik 

Samorządowy" i inne publikacje znalazły się w: Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz 

Bibliotece Cyfrowej WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Ponadto toczono 

rozmowy z serwisem e-publikacje Nauki Polskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

w Białymstoku, repozytorium elektronicznym Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis 

University w Nowym Sączu, portalem Otwórz Książkę oraz bazą BazHum. Pertraktacje 
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zakończyły się sukcesem i "Rocznik Samorządowy" znalazł się w repozytorium 

Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz został 

zarejestrowany w bazie BazHum,

- ukazał się zbiór: Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych 

w Polsce (1918 - 2008), oprac. Karol Dąbrowski, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-

Ryki, Ryki 2013, ss. 370, ISBN:  978-83-933847-3-0.

- odchudzono stronę internetową Pracowni, zaktualizowano poszczególne treści 

i uzupełniono bibliografię samorządu gospodarczego o nowe pozycje z literatury 

niemieckiej,

- z nowości wydawniczych: 1) Dąbrowski K., rec. D. Sypniewski, Nadzór nad 

procesem budowlanym, LexisNexis, Warszawa 2011, [w:] "Studia Iuridica 

Lublinensia" 2012, t. 18, s. 157. 

- nabytki biblioteczne w czerwcu : 1) J. Izdebski, Koncepcja misji administracji 

publicznej w nauce prawa administracyjnego, Lublin 2012; 2) Ćwikła L., Prawne 

aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, wyd. 2011; 3) Nowakowski 

A., Kontrola i nadzór spółdzielni przez jej członków oraz organy samorządowe, wyd. 

2012; 4) Wiącek M., Upoważnienie do wydania samorządowego aktu prawa 

miejscowego w świetle Konstytucji RP, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego" 2013, tom 3.

sierpień

- informowano o III spotkaniu Pracowni Badań nad Samorządami, które zaplanowano 

na 23-24 sierpnia w Opolu,

- na stronie "Rocznika Samorządowego" dodano streszczenia w języku angielskim 

wraz z tłumaczeniami tytułów i słów kluczowych oraz zaktualizowano oświadczenie 

dla autorów tekstów,

- Zbiór źródeł do dziejów izb przemysłowo-handlowych opracowany przez dra Karola 

Dąbrowskiego znalazł się w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz Repozytorium Biblioteki 

WSB-NLU w Nowym Sączu,

- Przewodnik archiwalny "Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan 

i perspektywy badań" oraz książka konferencyjna "Zarządzanie instytucjami 

obywatelskimi i samorządowymi" znalazły się w znanym serwisie "Otwórz Książkę",

- sierpniowe nowości wydawnicze: 1) A. Chuchla, Blizianka i Gwoździanka – dzieje 

wsi etniczno-kulturowego pogranicza, [w:] Ruś krośnieńska. Studia i szkice na temat 

„Wyspy Łemkowskiej”, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, RuthenicArt, Węglówka 

2013; 2) A. Chuchla, Dieta radnego rady gminy i sołtysa wsi. Prawo do diety 

w przypadku zbiegu obu tytułów, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2012, 

nr 4 (29); 3) Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich z 1794 r. - Landrecht 

Pruski (fragment), przeł. K. Dąbrowski, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 4,
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- nabytki biblioteczne w sierpniu: 1) Jędrzejczyk, Wilk, Eugeniusz Romer jako geograf 

społeczno-gospodarczy, 1999; 2) Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. 

S. Wykrętowicz, 2012; 3) Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, 

red. Jędrzejczyk, Kusiński, 1993; 4) Werner, Geograficzne uwarunkowania rozwoju 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 2003; 5) Wiśniewski, Dlaczego 

socjalizm upadł?, 2006; 6) Z problematyki badawczej polskiej geografii osadnictwa 

i ludności 1918 - 1939, red. Jędrzejczyk, 1994.

wrzesień

- informowano o opublikowaniu w trzecim numerze "Studiów Prawniczych KUL" za 

2012 rok krytycznej recenzji książki Mirosława Krajewskiego "Samorząd gospodarczy 

i zawodowy w Polsce. Studium historyczno-prawne" autorstwa dra Karola 

Dąbrowskiego,

- na prośbę pewnej redakcji naukowego czasopisma punktowanego (4 pkt na liście B) 

Pracownia poszukiwała zainteresowanej osoby, która napisałaby recenzję naszej 

książki, pt. "Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi",

- 1 września rozpoczęto nabór tekstów do drugiego tomu "Rocznika Samorządowego",

- publikacje Pracowni zostały umieszczone w repozytorium Biblioteki Głównej Wyższej 

Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im J. Altkorna "Informacja w świecie cyfrowym",

- w okresie wakacyjnym skatalogowano znaczną część zbiorów bibliotecznych, które 

objęły 762 jednostek (książek, odbitek, pojedynczych numerów czasopism, 

maszynopisów itp.),

- otrzymano pakiet książek wydanych przez Gliwicką Wyższą Szkołę 

Przedsiębiorczości,

- zaktualizowano bibliografię samorządu gospodarczego o artykuły z książki 

"Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi" oraz o rozdziały 

z podręcznika "Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania", red. Wykrętowicz, Poznań 

2012,

- w "Studiach Prawniczych KUL" (nr 4 za 2012 rok) ukazało tłumaczenie i edycja 

tekstu źródłowego - części ogólnej prawa karnego Landrechtu Pruskiego z 1794 roku 

w opracowaniu dra Dąbrowskiego,

- zaktualizowano dane o publikacjach Pracowni za lata 2012-2013, w tym głównie 

publikacje Antoniego Chuchli,

- nabytki biblioteczne we wrześniu: 1) 5 lat Gliwickiej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości. Księga jubileuszowa 2005 - 2010, wyd. 2010; 2) Edukacja 

w społeczeństwie ponowoczesnym, red. K. Rędziński, E. Golbik, "Prace Naukowe 

GWSP. Seria Pedagogika", t. 2, Gliwice 2010; 3) Knosala E., Zarys nauki administracji, 

wyd. 2010; 3) Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne, red. M. Michalska-
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Suchanek, "Prace Naukowe GWSP. Seria Filologia", t. 1, Gliwice 2010; 4) "Prace 

Naukowe GWSP. Seria Pedagogika" 2011, t. 3; 5) Przedsiębiorczość jako czynnik 

rozwoju ludzi i organizacji, red. M. Zieliński, A. Warzecha, "Prace Naukowe GWSP. 

Seria Ekonomia", t. 1, Gliwice 2010; 6) W kręgu literatury i języka, red. 

M. Michalska-Suchanek, "Prace Naukowe GWSP. Seria Filiologia", t. 3, Gliwice 2012; 

7) W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje, red. M. Michalska-Suchanek, 

"Prace Naukowe GWSP. Seria Filologia", t. 2, Gliwice 2011.

październik

- dr Karol Dąbrowski został nominowany do nagrody im. Marcina Bielskiego 

przyznawanej przez kapitułę rektorów uczelni wchodzących w skład Konsorcjum 

Uczelni Futurus, działającej pod przewodnictwem rektora Wyższej Szkoły Biznesu - 

National-Louis University w Nowym Sączu. Ponadto na konferencji „Obrót 

powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe” zorganizowanej przez 

Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr Karol Dąbrowski 

wygłosił referat "Ulga na innowacyjność w podatku dochodowym od osób prawnych – 

woluntaryzm ustawodawcy, anarchizm podatników",

- e-book pt. "Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych" trafił do 

prawie 80 redakcji polskich czasopism ekonomicznych, historycznych i prawniczych,

- po skatalogowaniu w ciągu pierwszego tygodnia października kolejnych pozycji 

księgozbiór biblioteki Pracowni osiągnął liczbę 5,2 tysięcy jednostek,

- informowano o dwóch książkach dra Jarosława Jastrzębskiego: "Państwowe 

szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systmowe" oraz "Rajd 

Doolittle`a na Tokio 18.IV.1942. Uwarunkowania polityczne i strategiczne operacji".

- nowości wydawnicze: 1) J. Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II 

Rzeczypospolitej. Zagadnienia systmowe, Kraków 2013; 2) J. Jastrzębski, Rajd 

Doolittle`a na Tokio 18.IV.1942. Uwarunkowania polityczne i strategiczne operacji, 

Zabrze-Tarnowskie Góry 2013. 

- nabytki biblioteczne w październiku: 1) L. Bielecki, Koncepcja rzeczy publicznej 

w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kielce 2013.

listopad

- zaktualizowano instrukcję dla autorów "Rocznika Samorządowego" oraz procedurę 

recenzowania. Autorów proszono o - dla zachowania większej obiektywności - 

unikanie autocytowań oraz oszczędne cytowania tekstów uprzednio opublikowanych 

w „Roczniku Samorządowym”,

- nowości wydawnicze: 1) Wojciech Chudzik, Transformacja systemu gospodarczo-

administracyjnego w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936-1939) – koncepcja 

i realizacja, "Rocznik Lubelski" 2012, t. 38; 2) Karol Dąbrowski, rec.: Andrzej Urban, 

Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności
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lokalnych, "Zeszyty Naukowe AON" 2012, "Dodatek", ss. 237, [w:] "Wiedza Obronna" 

2013, nr 3 (246); 3) Karol Dąbrowski, rec.: Jan Izdebski, Koncepcja misji 

administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2012, ss. 218, [w:] „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 1 (53); 4) Karol Dąbrowski, 

Tomasz Dąbrowski, recenzja: Tomasz Sójka, Umowa objęcia akcji, Warszawa: Wolters 

Kluwer Polska 2012, ss. 454, [w:] "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2013, t. 23, nr 2, 

ISSN: 1507-7896, s. 163-166,

- nabytki biblioteczne w listopadzie: 1) J. Dąbrowski, Korona Królestwa Polskiego 

w XIV wieku, wyd. 2010; 2) M. Dunin-Wąsowicz, Suwerenność i pieniądz w Europie 

1870-2002, wyd. 2009; 3) W. Gogłoza, K. Księski, Historia myśli organizatorskiej. 

Zarys wykładu, wyd. 2013; 4) A. Górak, Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach 

lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, wyd. 2008; 5) 

S. Kalembka, Wiosna Ludów w Europie, wyd. 1991; 6) B. Liautaud, M. Hammond, e-

Business Inteligence. Od informacji przez wiedzę do zysków, wyd. 2003; 7) 

S. Tyrowicz, Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii 

(1933-1945), wyd. 2009; 8) S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, 

wyd. 1999.

grudzień

- nowości wydawnicze: 1) Balcerek M., Ustrój prawny samorządu rolniczego w Polsce 

i RFN. Studium porównawcze, "Przegląd Politologiczny" 2012, nr 1; 2) Dąbrowski K., 

District Chambers in General Government (1939 - 1945), [in:] Legal Studies, ed. 

J. Stelmasiak, L. Bielecki, P. Ruczkowski,  München 2013, 

- nabytki biblioteczne w grudniu: 1) Antkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, wyd. 

2012; 2) Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji 

jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r., red. A. Lisowski, wyd. 1999.

styczeń 2014

- do zespołu Pracowni dołączyło dwoje naukowych stażystów: Izabela Leśniak i Hubert 

Mielnik,

- dzięki zainteresowaniu autorów "Rocznikiem" przesunięto cykl wydawniczy 

i ogłoszono nabór tekstów do trzeciego tomu "Rocznika Samorządowego": początek 

6 stycznia - koniec 1 kwietnia, a tom zaplanowano na przełom września i października,

- miesiąc ten był bogaty w publikacje Pracowni: w 26 tomie renomowanego 

czasopisma historycznego "Klio" (8 pkt na liście B) wydawanego przez UMK w Toruniu 

ukazała się recenzja książki Krystyny Wiesławy Trembickiej, Wrogowie w myśli 

politycznej PZPR. Autorem recenzji był dr Karol Dąbrowski. W czwartym numerze "Ius 

Novum" za 2013 rok ukazała się recenzja Karola Dąbrowskiego i Tomasza 

Dąbrowskiego książki: Grzegorz Tylec, Statut spółdzielni i jego kontrola 

w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Difin, Warszawa 2012,
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- uzupełniono bibliografię samorządu gospodarczego o wydawnictwa przedwojenne, 

prasę, kilka odszukanych pozycji z przełomu XX i XXI wieku oraz publikacje 

niemieckojęzyczne,

- odświeżono stronę internetową,

- nabytki biblioteczne w styczniu: 1) G. Gorzelak, Transformacja systemowa 

a restrukturyzacja regionalna, UW, Warszawa 1995; 2) K. Ostaszewski, Partycypacja 

społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2013; 3) H. Pietrzak, J. Gawroński, Psychologia polityki, 

URz, Rzeszów 2012.

luty

- przedstawiciele Pracowni zasiedli w Komitecie Naukowym XIII Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej "Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka 

w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki" organizowanej 7 czerwca 2014 roku 

przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie,

- informowano o konferencji naukowej: Funkcjonowanie administracji publicznej – 

uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, organizowaną przez Wydział 

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej,

- w związku z przeformułowaniem strategii działalności Pracowni, bibliografia 

samorządu gospodarczego zaczęto publikować nie w pełnej formie online na stronie 

Pracowni, a w formie bibliografii aktualizowanej na łamach "Rocznika 

Samorządowego" od drugiego tomu za 2013 rok począwszy,

- rozpoczęto przygotowania do składu drugiego tomu „Rocznika” i przekazano 

artykuły recenzentom. W treści „Rocznika” zaplanowano poza tym recenzje 

i sprawozdania z konferencji, pierwszą część Leksykonu samorządu gospodarczego, 

bibliografię samorządu gospodarczego za lata 2012 - 2013, dorobek i sprawozdanie 

Pracowni oraz informacje o polecanych wydawnictwach,

- nabytki biblioteczne w lutym: H. Glenk, Genossenschaftsrecht, München 2013.

Tym, bardziej – niż w przypadku pozostałych opracowań – 

szczegółowym wyliczeniem kończy się ostatnie sprawozdanie z działalności 

Pracowni Badań nad Samorządami. Kończąc można dodać, iż współpraca 

naukowa w ramach tej placówki oraz kierowanie nią przez taki okres czasu 

było niezwykle pouczającą i inspirującą życiową przygodą. Dotychczasowa 

działalność jest kontynuowana w formie nieformalnej sieci badawczej, 

a Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki pozostaje wydawcą „Rocznika 

Samorządowego”.

== == ==
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