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Abstract:
The paper presents the changing concept of the territorial organization, firstly under-
stood as an organizational depiction of the territorial unit. New depiction of the ter-
ritorial organization is an attempt of the conceptualization of managerial structures 
emerging in order to organize of current socio-economic and spatial processes. The 
concept of the territorial organization is enrooted in bottom-up mechanisms of the 
stimulation of territorial potentials as well as in the historically stationary institutions. 
Another key element is the developing significance of participative approaches to the 
territorial management. Thus, the idea presented in this paper is referred to institu-
tional economy and managerial sciences. The concept of the territorial organization 
discloses causative mechanisms, being a real contemporary challenges for theoreti-
cians and actors of public management. 
Key-words: organization, institution, territorial organization, territorial management, 
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Wstęp

Celem niniejszej wypowiedzi jest przedstawienie zmian w sposobie rozumie-
nia terminu „organizacja terytorialna”, wprowadzonego we wcześniejszych 
tekstach dotyczących konceptualizacji zarządzania jednostkami terytorialnymi. 
Na tle teoretycznych ujęć takich pojęć jak: „organizacja” i  „instytucja” autor 
przedstawia teoretyczną analizę wpływu tzw. „nowej polityki regionalnej” na 
istotę rozumienia jednostek strukturalnych, w których ramach organizowane 
są procesy rozwoju i  funkcjonowania terytoriów. Artykuł podkreśla koniecz-
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ność uwzględniania – w ramach istniejących matryc instytucjonalnych – no-
wego sposobu definiowania pojęcia organizacji terytorialnej i jej atrybutów.

Koncepcja organizacji terytorialnej odwołuje się do pojęć i teoretycznych 
założeń sformułowanych na gruncie ekonomii instytucjonalnej oraz nauk o za-
rządzaniu. Podobnie jak we wcześniejszych ujęciach zarządzanie organizacjami 
terytorialnymi traktowane jest jako gałąź zarządzania publicznego. Sytuuje się 
pomiędzy szeroko rozumianym zarządzaniem publicznym, a węższym – odno-
szącym się do funkcjonowania urzędów i ich jednostek organizacyjnych – po-
jęciem zarządzania w administracji publicznej.

Instytucja a organizacja

Według czołowego teoretyka tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej D.C. Nor-
tha „instytucje są to reguły gry lub bardziej formalnie – stworzone przez czło-
wieka ograniczenia, które kształtują ludzkie współdziałanie” [North 1990, s. 3; 
za: Stankiewicz 2012, s. 46]. Przywoływany przez W. Stankiewicza G.B. Klei- 
ner określa instytucję jako „stosunkowo odporne na zmiany zachowań lub 
interesów pojedynczych podmiotów i ich grup, a także kontynuujące działal-
ność w znaczącym przedziale czasu formalne i nieformalne normy lub systemy 
norm, regulujące podejmowanie decyzji, działalność i współdziałanie podmio-
tów społeczno-ekonomicznych (osób fizycznych i prawnych, organizacji) i ich 
grup” [Stankiewicz 2012, s. 51]. Syntetycznie cechy instytucji jako środowiska 
regulującego funkcjonowanie jednostek i określonych grup społecznych opisał 
W. Stankiewicz [2012, s. 53]. Rozszerzając nieco ujęcie tego autora, warto za-
uważyć, że:
 – instytucje wnoszą do działalności człowieka, w tym działalności gospodar-

czej i społecznej, czynnik trwałości, ciągłości i stabilności; tworzą warunki 
zapewniające przewidywalność rezultatów działań człowieka;

 – instytucje są przekazywane międzypokoleniowo drogą uczenia się jednostek 
i  grup ludzkich, m.in. z  wykorzystaniem dostępnych systemów oświato-
wych, a także pisanych i niepisanych wzorców zachowań społecznych;

 – instytucje zawierają system czynników stymulujących (pozytywnie lub ne-
gatywnie) działania ludzkie;

 – instytucje dają jednostkom i grupom społecznym pewien stopień wolności 
i bezpieczeństwa działania w określonych granicach; ma to ogromne znacze-
nie dla podmiotów gospodarczych i innych aktorów sceny publicznej;

 – instytucje społeczne redukują niepewność, co oznacza ograniczenie kosztów 
transakcyjnych oraz szansę na budowanie i rozwój kapitału społecznego.
Przedstawiony zarys pojęcia „instytucja” pozwala odnieść się do bliskiego, 

lecz odrębnego znaczeniowo pojęcia „organizacji”. I znowu, pozostając w opty-
ce ekonomii instytucjonalnej, przypomnijmy, że D.C. North definiował or-
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ganizację jako „grupy jednostek, związanych pewnym wspólnym zamiarem 
osiągnięcia celów”. Dowodził, że organizacje, podobnie jak instytucje, także 
zapewniają strukturę dla współdziałania ludzi. Z kolei G.M. Hodgson wskazy-
wał na to, że w organizacjach muszą być obecne reguły, co oznacza, że organi-
zacje „muszą być traktowane jako typ instytucji” [North 1990, ss. 4–5; Hodg-
son 2006, s. 8–13; za: Stankiewicz 2012, ss. 54–56]. W. Stankiewicz ujmuje 
to syntetycznie następująco: „organizacja jest pewną skorupą, formą, w której 
działają reguły instytucji”, twierdząc, że „tendencja do instytucjonalizacji wy-
stępuje praktycznie w każdym działaniu zbiorowym, w przypadku zarysowania 
się pewnego wspólnego celu” [2012, ss. 54–55]. Warto przypomnieć, że po-
jęcie organizacji konstruowane jest właśnie wokół celów działania człowieka. 
Za J. Stonerem, R. Freemanem i D. Gilbertem przyjmijmy, że organizacja to 
„dwie lub więcej osób współpracujących w  ramach określonej struktury sto-
sunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów” [Stoner, Freeman i Gil-
bert 2001, s. 619]. F. Kast i  J.E. Rosenzwieg opracowali pięcioelementowy 
model organizacji. Model ten, przedstawiający organizację jako wyodrębnioną, 
wchodzącą w interakcje z otoczeniem całość, wyróżnia następujące podsyste-
my organizacyjne:
 – podsystem celów i wartości, czyli wyraz związków organizacji z otoczeniem; 
 – podsystem psychospołeczny, czyli działające i wzajemnie powiązane jednost-

ki i grupy ludzkie, ich motywy i cele, do których realizacji dążą; 
 – podsystem techniczny, czyli technika i technologia wykorzystywana w pro-

cesach zachodzących w organizacji;
 – podsystem struktury, czyli układ i wzajemne zależności w całej organizacji, 

między poszczególnymi podsystemami oraz w ich ramach (formalna struk-
tura organizacji, schemat organizacyjny, zakresy zadań, uprawnień i odpo-
wiedzialności);

 – podsystem zarządzania, czyli stosunki i oddziaływania zapewniające utrzy-
manie wewnętrznej i zewnętrznej dynamicznej równowagi organizacji [Ko-
żuch 2007, ss. 88–92].
W  rozumieniu ekonomii instytucjonalnej historycznie daje się wyróżnić 

trzy podstawowe formy organizacji. Najstarszą jej formą jest wspólnota, któ-
rą charakteryzowało grupowe współdziałanie ukierunkowane na opanowanie 
naturalnych zasobów przez grupy rodowe i  plemienne. Wspólnota, w  rozu-
mieniu  historycznym, działała – opierając się głównie na tradycji, obyczaju 
i wyznawanych wartościach – w warunkach wysokiej niepewności zewnętrz-
nej, ale przy spójnej więzi. Przykładami wspólnot były: zgromadzenia mona-
styczne, starożytne gminy chrześcijańskie czy średniowieczne cechy. Tego typu 
więzi winny spajać i współczesne wspólnoty terytorialne: kraju, województwa, 
powiatu i  gminy. Wrócimy do tego w dalszej części wywodu. Korporacja to 
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typ organizacji, który pojawił się już w okresie funkcjonowania instytucji pań-
stwa. Korporacje to zrzeszenia stosunkowo dużych grup ludności, opierające 
się na regułach ustalających redystrybucję dochodów. Przykładami korporacji 
są: historyczne polis lub feudalne struktury oparte na ustroju lennym, ale tak-
że współczesne spółki (korporacje narodowe i międzynarodowe), spółdzielnie, 
partie polityczne. Trzecią postacią organizacji jest asocjacja, będąca stowarzy-
szeniem wolnych osób, które do tej organizacji dobrowolnie delegowały tylko 
część swoich interesów, mając jednak ograniczony wpływ na całość działalno-
ści. W asocjacji jednostka zachowuje kontrolę nad swoimi działaniami i może 
należeć do wielu innych stowarzyszeń. Przykładami tego typu organizacji są 
wszelkiego rodzaju stowarzyszenia: społeczne, zawodowe, sportowe oraz choć-
by wspólnoty lokatorskie [Stankiewicz 2012, s. 55]. 

Powyższe rozważania pozwolą na przybliżenie pojęcia organizacji teryto-
rialnej i zmian w jego rozumieniu.

Pojęcie i atrybuty organizacji terytorialnej – wczesne ujęcie tematu

Jednostki terytorialne traktować można jako organizacje. Pojęcie organiza-
cji terytorialnej wprowadził autor w  2003 r. [Noworól, Dąbrowska (Nowo-
ról) i Sobolewski 2003] i rozwinął w kolejnych publikacjach [Noworól 2005; 
2007; 2009]. Zdefiniowanie organizacji terytorialnej wymaga określenia po-
jęcia terytorium. Autor skłania się do rozumienia złożoności i zależności zja-
wisk terytorialnych w postaci systemu [Chojnicki i Czyż 2004; Kosiedowski 
2001; Bertalanffy von 1984] – to układ elementów o określonej strukturze, 
będący uporządkowaną logicznie całością. Terytoria mogą przy tym być trak-
towane jako tzw. systemy otwarte, w tym sensie że muszą znajdować się w od-
powiedniej relacji z  otoczeniem. Pojęcie „systemu otwartego” wprowadził L. 
von Bertalanffy, a  syntetycznie scharakteryzował G. Morgan [Morgan 2002,  
ss. 48–49]. Uwzględniając powyższe, autor zaproponował, aby terytorium – 
jako środowisko życia człowieka – pojmować jako system zależności obejmują-
cy następujące cztery elementy składowe – podsystemy:
 – środowisko przestrzenne (materię nieożywioną i ożywioną), która posiada 

aspekty: geometryczny, techniczny, środowiskowy/przyrodniczy i estetycz-
ny, etc.,

 – kapitał ludzki – „człowieka”, który – jako fenomen – posiada aspekty: zdro-
wotny, psychologiczno-społeczny, artystyczny, religijny, etc.,

 – kapitał organizacyjny – związki pomiędzy ludźmi oraz między ludźmi i śro-
dowiskiem przestrzennym, które posiadają aspekty: technologiczny, infor-
macyjny, polityczny, społeczny i ekonomiczny;

 – zarządzanie systemem terytorialnym jako szczególny element składowy 
podsystemu „kapitał organizacyjny” [Noworól 2007, s. 20–21]. 
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Terytorium jest fenomenem, w którym przedstawione elementy pozostają 
w stałej współzależności. Kolejny podsystem terytorium odnosi się do zawężo-
nego zbioru zagadnień występujących w podsystemie poprzednim. Jednocześ- 
nie zmienia się natura zjawisk, które od przestrzennej rozciągłości przekształca-
ją się w specyficznie ludzkie właściwości typowe dla jednostki, po to, by nabrać 
charakteru zjawisk społeczno-gospodarczych, wreszcie – zarządczych. Analizu-
jąc podsystem zarządzania systemem terytorialnym, w  cytowanych publika-
cjach autor zidentyfikował organizację terytorialną, uznając, że dla organizacji 
takiej prawdziwe są trzy warunki:
 – podstawowy obszar działania organizacji terytorialnej stanowi jednostkę 

podziału terytorialnego, stworzoną w celu wykonywania administracji pu-
blicznej (warunek przestrzenny i prawny);

 – zespół osób tworzących organizację terytorialną stanowi wspólnotę obywateli 
zamieszkujących określone terytorium (warunek społeczny i polityczny);

 – podstawą działania wspólnoty terytorialnej jest struktura stosunków, wyni-
kających z aktów prawnych, określających system wewnętrznych i zewnętrz-
nych uwarunkowań rozwoju i  funkcjonowania (warunek prawno-ekono-
miczny, a zarazem – zarządczy).
W  przedstawionym ujęciu przez wspólnotę rozumieć należy coś więcej 

niż oparty na silnych, emocjonalnych więziach typ zbiorowości o nieformal-
nej strukturze. Sformułowania prawne, zawarte w  ustawach o  samorządach: 
wojewódzkim, powiatowym i  gminnym posługują się pojęciem wspólnoty 
[Dz.U. 2001.142.1590 z późn.zm.; Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.; 
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.]. W klasycznym ujęciu F. Tönniesa 
wspólnota (Gemeinschaft) charakteryzuje się jednak tym, że więzi wytwarzane 
są na podstawie pokrewieństwa lub braterstwa, tradycja reguluje zasady kon-
troli społecznej, a podstawą gospodarki jest własność zbiorowa [Tönnies 2002,  
ss. 33–35]. Tymczasem – ustawowo – przynależność do danej wspólnoty te-
rytorialnej wiąże się z nabywaniem określonych ładem demokratycznym praw 
(np. wyborczych) i obowiązków (np. podatkowych).

Za organizację terytorialną – w  pierwotnym ujęciu – uznano po prostu 
jednostkę podziału terytorialnego. Organizacjami terytorialnymi są więc: gmi-
na, powiat, województwo, a także – państwa i Unia Europejska. Organizacje te 
charakteryzują się cechami określającymi ich podmiotowość w odniesienia do 
sterowania procesami rozwoju i  funkcjonowania na określonym terytorium. 
W  kontekście modelu organizacji Kasta–Rosenzwiega za niezbędne uznano 
następujące elementy charakteryzujące organizację terytorialną:
 – określone granicami administracyjnymi środowisko przestrzenne jednost-

ki terytorialnej, tworzące „podsystem technologiczny” (zasoby geograficzne 
i przyrodnicze oraz infrastruktura społeczna i techniczna);
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 – zamieszkująca jednostkę terytorialną wspólnota ludzi, która może być roz-
patrywana jako kapitał ludzki (mieszkańcy stanowiący fundament „podsys-
temu psychospołecznego”) lub jako „wspólnota”, czyli grupa charaktery-
zująca się określonym kapitałem społecznym i tworząca „podsystem celów 
i wartości”;

 – system  wewnętrznych i  zewnętrznych uwarunkowań rozwoju i  funkcjo-
nowania jednostki terytorialnej, będący z  jednej strony „podsystemem 
struktury” organizacji terytorialnej, zbudowanej na prawach i obowiązkach 
obywatelskich (godzenie spraw środowiskowo-przestrzennych / podsystemu 
technologicznego z  potrzebami społecznymi / podsystemami: psychospo-
łecznym oraz celów i wartości), z drugiej strony zaś – „podsystemem za-
rządzania”, który zapewnia sprawne (skuteczne, ekonomiczne, korzystne) 
i zgodne z prawem relacje pomiędzy władzą polityczną, administracją pu-
bliczną oraz społeczeństwem.
Dla tak określonej organizacji terytorialnej zidentyfikowano następują-

ce atrybuty: (1) własne, określone granicami administracyjnymi, terytorium, 
(2) osobowość prawną jako wyraz podmiotowości wspólnoty terytorialnej, 
(3) demokratycznie wybierane władze jako podstawa systemu zarządzania, (4) 
budżet (dochody własne) i własny majątek oraz (5) zadania publiczne dla re-
alizacji potrzeb wspólnoty. Przyjęto, że jednostka terytorialna, powołana do 
wykonywania administracji publicznej, stanowi zasób: przestrzenny, demogra-
ficzny i  organizacyjny (społeczno-gospodarczy), który uzyskuje wewnętrzną 
strukturę stosunków i zależności, a – w konsekwencji – tożsamość, dzięki temu 
właśnie, że tworzy organizację terytorialną. 

Nowe koncepcje zarządzania funkcjonowaniem i rozwojem jednostek 
terytorialnych

Organizowanie funkcjonowania i  rozwoju jednostek terytorialnych jest przed-
miotem zarządzania publicznego, które nieustannie ewoluuje. Syntetycznie hi-
storię tej ewolucji, odzwierciedloną w kolejnych koncepcjach reform sektora pu-
blicznego w ostatnich dziesięcioleciach, przedstawili Ch. Pollitt i G. Bouchaert. 
Wymienili oni trzy etapy konceptualizacji takich reform:
 – okres od połowy lat 60. do końca lat 70. XX w., kiedy zaczęto wdrażać 

naukowe podejście do zarządzania, m.in. poprzez wykorzystywanie syste-
mów zhierarchizowanego planowania oraz instrumentów analizy kosztów 
/ korzyści,

 – okres od końcowych lat 70. do lat 90. XX w., kiedy upowszechniło się po-
dejście określane jako Nowe Zarządzanie Publiczne (NPM), oparte głównie 
na wykorzystaniu w sektorze publicznym technik biznesowych, ukierunko-
wanych na poprawę skuteczności i ekonomiczności działań,
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 – okres od lat 90. XX w. do czasów współczesnych, w którym nie funkcjonuje 
jedno dominujące podejście, lecz równolegle funkcjonuje wiele koncepcji 
budowanych wokół takich pojęć jak: governance (współzarządzanie, współ-
władztwo), sieci, partnerstwo, joining up (łączenie), przejrzystość i zaufanie 
[Pollitt, Bouchaert 2011, s. 11].
Nie wnikając w charakterystykę poszczególnych opcji zawiadywania spra-

wami publicznymi, warto pamiętać, że współcześnie obserwujemy koegzysten-
cję różnych koncepcji, począwszy od zmodyfikowanego podejścia M. Webera 
(tzw. państwo neoweberowskie), poprzez miejscowe interpretacje NPM, po 
współzarządzanie (governance), mobilizujące obywateli do silniejszego uczest-
nictwa w  życiu publicznym. Zróżnicowaniu koncepcji i  sposobów myślenia 
o zarządzaniu publicznym towarzyszą zmiany cywilizacyjne, które od szeregu 
lat modyfikują modele stymulowania rozwoju terytorialnego, które – w wersji 
współczesnej – określane są jako „nowa polityka regionalna” [Szlachta 2009; 
Barca 2009; Gorzelak 2011]. Warto przywołać szereg wyznaczników tej po-
lityki, determinujących także organizowanie życia społeczno-gospodarcze-
go. Po pierwsze, we współczesnym zarządzaniu publicznym niezbędne jest 
uwzględnianie terytorialnych konsekwencji światowych wyzwań związanych 
z  takimi zjawiskami jak: globalizacja procesów gospodarczych, społecznych 
i kulturowych, zmiany klimatyczne, niekorzystne procesy demograficzne czy 
rosnące koszty energii. Refleksja nad przyszłością uwzględniać musi w więk-
szym stopniu endogeniczny potencjał rozwojowy terytorium, a w mniejszym 
– egzogeniczne mechanizmy wsparcia, w tym te, które oferuje Unia Europej-
ska. Kształtowanie rzeczywistości terytorialnej powinno bazować na podejściu 
strategicznym, polegającym na koncentracji na priorytetach i  sprawnym za-
rządzaniu, co wiąże się z  ewaluacją rzeczywistego oddziaływania interwencji 
i wprowadzaniem zasady uwarunkowania wsparcia, efektywnością dotychcza-
sowych działań. Programowanie rozwoju musi uwzględniać wzrost rzeczywi-
stej i  wirtualnej mobilności społeczeństwa, a  wśród priorytetów interwencji 
publicznej znajdują się: rozwój infrastruktury oraz sektora usług, zaś w drugiej 
kolejności – rozwój sektor wytwarzania. W polityce regionalnej znaczenia na-
biera spójność terytorialna, będąca – obok spójności gospodarczej i społecznej 
– równoprawnym celem rozwojowym. Wśród instrumentów polityki poja-
wiają się w konsekwencji: planowanie funkcjonalno-przestrzenne, przekracza-
jące granice jednostek administracyjnych oraz różne formy kontraktowania 
rozwoju, z udziałem podmiotów sektora publicznego, prywatnego i  społecz-
nego. Rośnie znaczenie różnych poziomów rządzenia i zarządzania sprawami 
publicznymi oraz różnych sektorów w  ramach systemu zarządzania wielopa-
smowego. W polityce regionalnej i lokalnej pojawia się potrzeba eksperymen-
towania i mobilizacji podmiotów lokalnych w  celu wdrażania pilotażowych, 
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innowacyjnych rozwiązań. Ujmując rzecz syntetycznie, za istotę nowej polityki 
regionalnej uznać należy odejście od intraregionalnej polityki wyrównawczej 
ku polityce nastawionej na rozwój przez pobudzanie potencjałów endogenicz-
nych i tworzenie trwałych, regionalnych zdolności konkurencyjnych [Noworól 
2013a, ss. 72–74, 124–125].

Opisane procesy determinują funkcjonowanie jednostek terytorialnych 
i wpływają na sposób planowania, organizowania oraz bieżącego zawiadywania 
procesami zachodzącymi w gminach, regionach i państwach. W konsekwencji 
wśród elementów warunkujących sprawniejsze działanie władz i administracji 
publicznej wskazać należy najpierw wzrost złożoności i różnorodności struktur 
zarządzania. Oznacza to pogłębienie wewnętrznej dezagregacji organizacyjnej 
struktur administracji publicznej oraz włączanie do zarządzania partnerskich 
podmiotów zarządzających obszarami funkcjonalno-przestrzennymi, takimi 
jak: związki i  stowarzyszenia JST czy też hybrydowe partnerstwa publiczno-
-prywatno-społeczne [Noworól 2013a, ss. 139–142]. Istotnym wyzwaniem 
zarządczym staje się przy tym podnoszenie zdolności autoregulacyjnych po-
przez wykorzystanie zasady pomocniczości, zwiększanie uczestnictwa wspólnot 
w podejmowaniu decyzji, wreszcie – myślenie portfelowe o projektach part-
nerstw hybrydowych [Noworól 2013b].

Organizacja terytorialna – nowe ujęcie (nowa organizacja terytorialna – NOT) 

Wobec opisanych zmian w  sferze zarządzania domeną publiczną zarysowana 
powyżej koncepcja organizacji terytorialnej, dostosowana do weberowskiego 
traktowania roli administracji publicznej, musi zostać zmodyfikowana. Podej-
ście terytorialne do polityki regionalnej, a szczególnie jej zakorzenienie w en-
dogenicznych potencjałach miejsc, wymaga nowej konceptualizacji sposobów 
organizowania funkcjonowania i rozwoju terytorialnego.

W tym nowym ujęciu, a jednocześnie – zachowując dyscyplinę dotychcza-
sowego wywodu – przez „nową organizację terytorialną” (NOT) autor rozu-
mie organizację, dla której prawdziwe są trzy następujące warunki:
 – obszar działania NOT to obszar funkcjonalno-przestrzenny, który może być 

jednostką administracyjną, ale też może nie pokrywać się z granicami admi-
nistracyjnymi jednostki terytorialnej;

 – zespół osób tworzących nową organizację terytorialną stanowi wspólnota 
obywateli zamieszkujących obszar funkcjonalno-przestrzenny, czyli grupa 
ludzi połączonych wspólnym, uwarunkowanym terytorialnie interesem 
społeczno-gospodarczym, a nie tylko zbiorowość, której – z  racji miejsca 
zamieszkania – przyznano określone prawa i obowiązki;

 – struktura stosunków wiąże mieszkańców obszaru funkcjonalnego pewnym 
uzgodnionym zamiarem osiągniecia celów, wynikających nie tylko z obo-
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wiązujących aktów prawnych, ale przede wszystkich z reguł cechujących in-
stytucje, w których ramach funkcjonuje jednostka terytorialna. Kluczowym 
mechanizmem sprawczym jest tutaj partnerska, dobrowolna współpraca.
Należy podkreślić, że trzeci warunek nowej organizacji terytorialnej jest 

słabszy niż w wypadku wcześniejszego ujęcia. To nie akt prawny, ale funkcjo-
nowanie w ramach regionalnych czy lokalnych instytucji przesądza o charakte-
rze struktury stosunków wewnątrz wspólnoty. W opinii autora dla przybliżenia 
charakteru relacji wewnątrz wspólnoty potrzebna jest zatem koncepcja porząd-
kująca, funkcjonujące terytorialnie. 

Przykładem takiej koncepcji jest teoria matrycy instytucjonalnej, stworzo-
na przez S. Kirdinę [Kirdina 2003; Kirdina, Sandstrom 2010]. Teoria ta oparta 
jest na dwóch bazowych postulatach o charakterze aksjomatycznym. Postulat 
pierwszy polega na postrzeganiu społeczności jako integralnej, niewidocznej 
całości tworzącej pojedynczy, zunifikowany organizm. Nauki społeczne de-
komponują ten organizm w sposób abstrakcyjny, ujmując w postaci „systemu 
osi” – ekonomicznej, politycznej i kulturowo-ideologicznej – definiujących – 
niejako w trzech wymiarach – ich własne specyficzne przedmioty analiz. Jeśli 
traktujemy społeczeństwo jako system, to możemy wyszczególnić: ekonomię, 
politykę i ideologię jako jego podsystemy. Drugim postulatem w teorii matry-
cy instytucjonalnej jest założenie istnienia instytucji bazowych. Instytucje te są 
głęboko zakorzenionymi, historycznie stabilnymi i odpornymi na zmiany for-
mami społecznymi – niezmiennikami, które pozwalają społeczeństwu na prze-
trwanie w toku ewolucji historycznej, bez utraty integralności. Niezmienniki 
te są przy tym niezależne od woli i dążeń konkretnych aktorów społecznych. 
S. Kirdina wyodrębnia kategorię instytucji bazowych z  szerszej kategorii in-
stytucji. Podkreśla, że instytucje bazowe odnoszą się tylko do tych relacji spo-
łecznych, które są historycznie i wewnętrznie niezmienne. Ich funkcją jest re-
gulowanie podsystemów społecznych i utrzymanie integralności różnego typu 
społeczeństw [Kirdina 2003, ss. 2–3]. Analiza historyczna instytucji bazowych 
pozwala S. Kirdinie na wyodrębnienie dwóch matryc instytucjonalnych. Ma-
tryca X, charakterystyczna dla Rosji, Azji oraz Ameryki Łacińskiej, obejmuje: 
instytucje gospodarki redystrybucyjnej, instytucje unitarnego ustroju politycz-
nego oraz instytucje ideologii komunitarnej. Matryca Y, opisująca Europę Za-
chodnią i Amerykę Północną, wykorzystuje – odpowiednio – instytucje go-
spodarki rynkowej, instytucje federalnego ustroju politycznego oraz instytucje 
ideologii subsydiarnej [Kirdina 2003, s. 4; Kirdina i Sandstrom 2010, s. 4]. 
Teorię S. Kirdiny warto traktować jako wartościowe poznawczo ujęcie mode-
lu wzajemnych relacji członków wspólnoty organizacji terytorialnej, w sytuacji 
gdy odnośnikiem są zakorzenione historycznie instytucje, a  nie tylko reguły 
prawa.
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Odnosząc się do modelu Kasta–Rosenzwiega, warto wyszczególnić nastę-
pujące elementy charakteryzujące nową organizację terytorialną:

 – środowisko przestrzenne obszaru funkcjonalno-przestrzennego, tworzące 
„podsystem technologiczny” NOT (zasoby przyrodnicze oraz infrastruk-
tura);

 – ludność zamieszkująca obszar funkcjonalno-przestrzenny, która może być 
rozpatrywana jako kapitał ludzki (mieszkańcy stanowiący fundament „pod-
systemu psychospołecznego” organizacji terytorialnej) lub jako wspólnota – 
grupa społeczna, działająca w warunkach niepewności zewnętrznej, ale przy 
spójnej więzi wewnętrznej, związanej systemami podejmowanych decyzji 
(„podsystem celów i wartości”);

 – system  wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju i egzystowa-
nia obszaru funkcjonalnego, stanowiący:

 – „podsystem struktury” NOT, która to struktura zbudowana jest na ba-
zowych instytucjach matrycy X lub Y, a jednocześnie regułach partner-
skiej współpracy [Noworól 2013b],

 – „podsystem zarządzania” NOT, który zapewnia zgodne z prawem re-
lacje pomiędzy władzą polityczną, administracją publiczną oraz społe-
czeństwem, a jednocześnie zawiadywanie sprawami partnerstwa.

Do atrybutów tak rozumianej organizacji terytorialnej zaliczymy zatem 
najpierw terytorium, stanowiące obszar funkcjonalno-przestrzenny, nie zawsze 
pokrywający się z granicami administracyjnymi, ale posiadający określony po-
tencjał rozwojowy. Kolejnym atrybutem będą zasoby powierzone organizacji 
przez partnerów: środki finansowe, majątek oraz zasoby organizacyjne. Oso-
bowość prawna NOT będzie cechą opcjonalną, zależną od formy partnerstwa. 
Będzie ono mogło przybrać kształt korporacji lub asocjacji, także w formie sie-
ciowej. Atrybutem nowej organizacji terytorialnej pozostaną demokratycznie 
wybierane władze jako podstawa systemu zarządzania w  partnerstwie. Waż-
nym atrybutem będą też wybrane zadania publiczne i projekty ukierunkowane 
m.in. na przekraczanie istniejących barier administracyjnych i wykorzystanie 
potencjałów terytorialnych (przestrzennych, gospodarczych, społecznych i kul-
turowych). W  poniższej tabeli zamieszczono syntetyczne porównanie opisa-
nych ujęć organizacji terytorialnej.
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Tab. 1. Porównanie wstępnego i nowego ujęcia organizacji terytorialnej 

Wstępne ujęcie Nowe ujęcie 

Jednostka terytorialna, powołana do wykony-
wania administracji publicznej stanowi zasób: 

przestrzenny, demograficzny i organizacyj-
ny, który – dzięki temu, że jednostka ta jest 

zarazem organizacją – uzyskuje wewnętrzną 
strukturę stosunków i zależności, a w konse-

kwencji – tożsamość

Obszar funkcjonalno-przestrzenny, utwo-
rzony w celu zwiększenia konkurencyjności 
terytorialnej, stanowi niezwiązany granica-
mi administracyjnymi zasób: przestrzenny, 
demograficzny i organizacyjny, w którym 
konstytuują się uwarunkowane regułami 
instytucjonalnymi międzyorganizacyjne 

i wewnątrzorganizacyjne relacje oparte na 
partnerstwie i współdziałaniu

Główny mechanizm sprawczy:
PRZYMUS / PRAWO 

Główny mechanizm sprawczy:
DOBROWOLNA WSPÓŁPRACA

Podmiot zarządzający:
ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podmiot zarządzający:
PARTNERSTWO HYBRYDOWE

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski

Nowe rozumienie organizacji terytorialnej jest próbą konceptualizacji struk-
tur zarządczych wyłaniających się w celu zorganizowania aktualnych procesów 
społeczno-gospodarczych i przestrzennych. Oparcie rozwoju terytorialnego na 
oddolnych mechanizmach pobudzania endogenicznych potencjałów teryto-
rialnych, a jednocześnie na zakorzenionych w historii instytucjach pozwala na 
ujawnianie mechanizmów sprawczych będących spoiwem – osią strukturalną 
organizacji terytorialnej. W tym właśnie tkwi potencjał praktyczny przedsta-
wionego wywodu. Nowa organizacja terytorialna to koncepcja, ale i  zamysł 
tego, ku czemu ewoluować będzie model organizowania rozwoju i funkcjono-
wania jednostek terytorialnych i obszarów funkcjonalno-przestrzennych. Zro-
zumienie nowych procesów społeczno-gospodarczych oraz ich konsekwencji 
dla zarządzania terytorialnego to wyzwanie dla teoretyków oraz – głównie – 
dla działaczy politycznych / administracji publicznej, aktorów gospodarczych 
i społecznych.
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