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I KONFERENCJI 

Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem, 
ułatwiającym wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z problematyką 
finansów i prawa finansowego samorządów lokalnych.  
 
Pierwsza konferencja, która odbyła się w roku 2014, spotkała się z dużym zainteresowaniem 
i życzliwym przyjęciem władz, środowiska naukowego, a także przedstawicieli samorządu 
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Podobnie kolejne jej edycje w latach 2016 i 
2018. 
 
Dostrzegając autentyczną potrzebę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki oraz 
praktyki w poszukiwaniu rozwiązań trudnych ze swej natury zagadnień, jak również mając 
na uwadze efekt synergii, który towarzyszy takim przedsięwzięciom, organizatorzy oraz 
współorganizatorzy mają przyjemność zaprosić Państwa na IV Konferencję Finansów 
Samorządu Terytorialnego pod tytułem „Wyzwania dla jednostek samorządu 
terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach”, która odbędzie się w gościnnych murach Uniwersytetu 
Gdańskiego w dniu 19 kwietnia 2021 r. 
 
Jesteśmy przekonani, iż zagadnienia, pytania oraz problemy prawa finansów jednostek 
samorządu terytorialnego, zgłoszone przez partnerów społecznych i wskazane wśród 
problemów Konferencji przez jednostki samorządu terytorialnego, umożliwią 
przedstawicielom nauki oraz praktyki rzeczową, konstruktywną i wnikliwą analizę, a także 
dyskusję. W szczególności zaś wyrażamy nadzieję, że opracowania naukowe dotyczące tych 
problemów oraz głosy w dyskusji, doprowadzą do wymiernych efektów w postaci 
przedstawienia sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów lub kierunku ich wyjaśnienia. 
 
Proponowana szczegółowa tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętego 
prawa samorządu terytorialnego oraz tematykę zgłoszoną przez partnerów społecznych, to 
jest jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe je zrzeszające, ze 
szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów związanych z wyzwaniami dla 
jednostek samorządu terytorialnego, wynikającymi z nowelizacji ustaw: o finansach 
publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
 

Więcej szczegółów na temat Konferencji oraz Seminarium wkrótce znajdą Państwo na 
stronie internetowej Centrum. 
https://prawo.ug.edu.pl/centrum 

INFORMACJE OGÓLNE – TEMATYKA KONFERENCJI 

https://prawo.ug.edu.pl/centrum


 
I KONFERENCJI 
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I KONFERENCJI 

Konferencja ma charakter odpłatny. 
Udział w Konferencji może wziąć każda osoba zainteresowana jej problematyką. 
Koszt udziału w Konferencji wynosi 600 zł za osobę. 
Koszt udziału w konferencji przedstawicieli JST i administracji publicznej (nie 

zamieszczających referatów) wynosi 400 zł. 
Wskazana opłata konferencyjna pokrywa koszty: udziału w obradach, materiałów 
konferencyjnych oraz publikacji książkowej zawierającej zbiór referatów prezentowanych na 
Konferencji. 
 
Istnieje także możliwość zgłoszenia samego referatu, bez osobistego uczestnictwa w 
Konferencji.  
Koszt publikacji referatu w ramach zbioru referatów konferencyjnych wynosi 400 zł.  
 
Uprzejmie informujemy, że wszystkie referaty będą podlegały recenzowaniu. Warunkiem 
publikacji referatu jest opracowanie dotyczące wybranego zagadnienia, spośród tematów 
zamieszczonych na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/centrum oraz uzyskanie jego 
pozytywnej recenzji. 

 
 

Uczestnicy konferencji dokonują opłaty na ogólny nr konta UG: 
Przychody własne: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 
Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43 
z dopiskiem: 512-C810-KC0B-20, imię i nazwisko uczestnika 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI 

UCZESTNICTWO I KOSZTY 

https://prawo.ug.edu.pl/centrum


 

RENCJITerminy 

Do dnia 29 lutego 2020 r. należy: 
- zgłosić udział w Konferencji poprzez przesłanie wypełnionego formularza    
   udostępnionego na stronie internetowej Konferencji (https://prawo.ug.edu.pl/centrum), 
- przesłać podpisaną umowę przeniesienia praw autorskich,  
   udostępnioną na stronie internetowej Konferencji (https://prawo.ug.edu.pl/centrum), 
- przysłać tekst referatu  
   w formie elektronicznej w formie elektronicznej, na adres Konferencji (baltycka@prawo.ug.edu.pl), 
- wnieść opłatę konferencyjną. 
 

Szczegóły dotyczące publikacji 

Język konferencji oraz publikacji: polski 
Monografia Wydawnictwa CeDeWu w Warszawie (wg listy MNiSW – 100 pkt) 

Przypisanie punktów Autorom – za publikację „rozdziału w monografii naukowej” – nastąpi 
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 
392).  

Informacje na temat referatów 
Referaty powinny być sporządzone zgodnie z szablonem dostępnym na stronie internetowej 
Konferencji (https://prawo.ug.edu.pl/centrum).  
Ich objętość nie powinna przekraczać 10 stron wraz z ewentualnymi wykresami lub tabelami 
(20.000 znaków wraz ze spacjami, wielkość ta obejmuje przypisy). 
Referaty muszą zawierać streszczenie w języku angielskim (o długości do 800 znaków ze 
spacjami). 
Referaty zostaną opublikowane w formie książkowej przed konferencją. 

 
 

Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomocy w sprawach indywidualnych 
udzielają kierownik oraz koordynatorzy konferencji: 
dr Tomasz Sowiński         - (58) 523 28 63, 601 229 090 
dr Anna Drywa                 - (58) 523 28 66, 501 271 877 
dr Szymon Obuchowski  - (58) 523 28 62, 696 757 151 
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