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I. Tematyka konferencji
Panel 1

Instytucjonalne modele funkcjonowania administracji publicznej w krajach

członkowskich Unii Europejskiej i ich konwergencja wymuszona procesami integracji europejskiej
Pojęcie administracji publicznej w państwach członkowskich UE; wpływ ponadnarodowy:
administracja publiczna w prawie UE; wpływ integracji europejskiej na strukturę krajowej
administracji i podziały administracyjne; wielopoziomowe sprawowanie rządów w UE; europejska
przestrzeń administracyjna; niezależność od rządu i rozdrobnienie administracji centralnej:
niezależne organy regulacyjne i agencje; partnerstwo między instytucjami publicznymi a podmiotami
prywatnymi i organizacjami pozarządowymi; ustrój samorządu terytorialnego i europeizacja
tendencji w administracji publicznej w zakresie świadczenia usług publicznych; służba cywilna
w państwach członkowskich UE.

Panel 2

Konwergencja prawnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej państw

członkowskich Unii Europejskiej
Koordynacja, harmonizacja, ujednolicenie prawa administracyjnego państw członkowskich oraz
organizacji krajowych systemów administracji publicznej na podstawie prawa pierwotnego
i wtórnego UE, orzecznictwa TSUE i instrumentów prawa miękkiego (kodeksów postępowania,
wytycznych, komunikatów); wspólny rdzeń europejskiego prawa administracyjnego; ogólne zasady
prawa administracyjnego UE i prawa podstawowe, np.: obowiązek staranności, ochrona danych,
równe traktowanie i niedyskryminacja, prawo do obrony, uczciwość, dobra administracja,
bezstronność, pewność prawa, legalność, ochrona uzasadnionych oczekiwań i ich stosowanie przez
administrację krajową; autonomia instytucjonalna i proceduralna państw członkowskich oraz krajowe
ustrojowe i proceduralne prawo administracyjne.

Panel 3

Motory i bariery konwergencji funkcjonowania administracji publicznej w Unii

Europejskiej
Zróżnicowanie krajowych systemów administracji publicznej ze względu na narodowe odrębności,
tożsamość i autonomię; konwergencja a różne kultury polityczne i organizacyjne oraz style
administrowania; warunki prawne, gospodarcze, społeczne i polityczne zapewniające konwergencję
administracyjną w państwach członkowskich UE; mechanizmy prawne, gospodarcze, społeczne
i polityczne, które respektują i podtrzymują różnice między krajowymi administracjami publicznymi
w coraz większym stopniu współzależnymi i współpracującymi ze sobą.
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Panel 4

Od rządu do rządzenia w procesie podejmowania decyzji w strukturach

instytucjonalnych Unii Europejskiej oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Rządzenie

wielopoziomowe;

współpraca

i

partnerstwo

administracyjne;

technokratyczne

zarządzanie; demokratyczna legitymacja UE; otwartość, przejrzystość i dostępność krajowej
administracji publicznej i administracji UE; podział obowiązków w sieciach administracyjnych UE;
legitymacja i odpowiedzialność w zakresie zarządzania siecią i interakcji administracyjnych w UE;
podejmowanie decyzji w ramach komitologii; dynamika i złożoność przekształceń w istniejących
modelach administracji publicznej w obszarze prawa, ekonomii, zarządzania, nauk politycznych,
wymuszająca wdrażanie pewnych rozwiązań.
Warsztaty: Przedstawienie konwergencji administracyjnej dzięki analizie przykładów interpretacji
i stosowania prawa UE przez krajową administrację publiczną.

II. Informacje organizacyjne
1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (należy posłużyć się załączoną do niniejszego
zaproszenia kartą) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2018 drogą
e-mailową na adres: rap@up.krakow.pl
O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie
dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji
otrzymają do dnia 15 lipca 2018 informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty
referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do
20 września 2018.
2. Organizatorzy gwarantują druk artykułu pokonferencyjnego w czasopiśmie - Rocznik
Administracji Publicznej. Warunkiem druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy
przesyłać do 30 października 2018 na adres: rap@up.krakow.pl
3. Przewidziany czas wystąpienia na Konferencji to 15 minut + 10 minut na dyskusję.
4. Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy
kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.
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5. Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Krakowiak (pokoje jednoosobowe
z łazienką plus śniadanie – 124 zł za dobę). W przypadku jednego noclegu opłata konferencyjna
wynosi – 524 zł, dwóch – 648 zł, trzech – 772 zł.
6. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 20 września 2018 na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie
przelew krajowy

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem (konieczne): DK-93, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-93 Jan Kowalski)
W razie rezygnacji z udziału w Konferencji wpłata nie podlega zwrotowi.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Organizatorów Konferencji

dr hab. Inga Kawka, prof. UP
Koordynator Projektu Jean Monnet Module

