
  17

Uwagi wstępne
Fenomen społeczności lokalnych, ze względu na swoją specyfikę, jest przed-

miotem licznych badań socjologicznych, antropologicznych, ekonomicznych, poli-
tologicznych, a także psychologicznych i innych. Podobnie jak w zasadzie każde 
zjawisko społeczne, społeczności lokalne mają z punktu widzenia nauki charakter 
interdyscyplinarny, co tylko potęguje liczbę możliwych paradygmatów i spojrzeń 
badawczych. Współczesne społeczeństwa są w procesie ciągłych przekształceń, co 
istotnie utrudnia identyfikację ich istoty oraz obranie właściwej perspektywy po-
znawczej. Fundamentalne, aczkolwiek niewykluczające wielości definicji zależnie 
od dyscypliny naukowej, jest stwierdzenie, że społeczność lokalna to zbiorowość 
ludzi połączonych więzami społecznymi, czyli rozmaitymi funkcjami w celu zaspo-
kajania własnych potrzeb, zaś to, co ją odróżnia od innych wspólnot (np. wspólnoty 
narodowej, której może być częścią), to lokalny wymiar. Lokalność jest interpre-
towana w kategoriach obszaru zajmowanego przez daną wspólnotę, liczebności jej 
członków a także – co najważniejsze – podległości innym strukturom społecznym, 
braku pełnej suwerenności, możliwości decydowania o własnym losie. Oznacza to, 
że immanentną cechą społeczności lokalnych jest ich „polityczność”: uczestnictwo 
w autorytatywnych procesach alokacji zasobów (materialnych i niematerialnych), 
w których nie wszystkie, a czasem tylko mniejszość, decyzji pozostaje w gestii danej 
społeczności. W świetle tego każda wspólnota lokalna ma swoją własną strukturę 
wewnętrzną, mechanizm agregacji i artykulacji interesów, podejmowania decyzji, 
ale także jest częścią większej wspólnoty, na którą składa się wiele podobnych jej 
społeczności lokalnych. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja uwarunkowań możliwości stosowania 
w analizie społeczności lokalnych podstawowej teorii systemowo-funkcjonalnej oraz 
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jej użyteczności w kontekście zarządzania nimi. Podstawową tezą artykułu jest stwier-
dzenie o powszechnej możliwości stosowania teorii systemowo-funkcjonalnej do ba-
dań nad społecznościami lokalnymi oraz o jej prakseologicznym aspekcie wynikającym 
z holistyczności i sieciowości. W artykule omówiono sposób definiowania i atrybuty 
społeczności lokalnych w świetle tej teorii, napięcie heurystyczne pomiędzy instytu-
cjonalizmem a funkcjonalizmem, którego rozwiązaniem wydaje się być paradygmat 
neoinstytucjonalny, następnie zaś węzłowe problemy związane ze stosowaniem teorii 
systemowej i funkcjonalnej do badań nad wspólnotami lokalnymi. Artykuł uzupełnia 
bliższe omówienie koncepcji miejskich reżimów politycznych (urban regimes), która 
to może być postrzegana jako sposób przezwyciężania trudności w badaniach nad spo-
łecznościami lokalnymi i szkic dalszych perspektyw badawczych w kontekście zwięk-
szenia efektywności procesów władczych (zarządzania) wspólnotą. Artykuł stanowi 
zatem także studium ewolucji podejścia do fenomenu społeczności lokalnych w na-
ukach o polityce od połowy XX wieku do współczesności wraz z krytyczną refleksją 
dotyczącą mechanizmów władztwa na poziomie lokalnym. 

Znaczenie teorii systemowej dla nauk społecznych
Pojęcie systemu ma zastosowanie w wielu dyscyplinach naukowych, zaś próby 

wypracowania uniwersalnej definicji systemu podjął się Ludwig von Bertalanffy 
w ramach ogólnej teorii systemów. Mimo bogactwa definicji, zasadniczo twierdzi 
się, że system stanowi dający wyodrębnić się na bazie trwałej więzi funkcjonalnej 
zespół obiektów materialnych. Pojęcie to jest tak uniwersalne i łatwo aplikowalne, 
że stało się nawet podstawą filozofii zwanej systemizmem1. 

Teoria społeczna w drugiej połowie XX wieku była pod istotnym wpływem struk-
turalizmu i funkcjonalizmu. Obie teorie, posiadające duży potencjał heurystyczny, 
nie są ze sobą sprzeczne, lecz uzupełniają się w najbardziej rudymentarnych kwe-
stiach. Strukturalizm reprezentuje dążenia holistyczne, a więc postrzegania systemu 
nie jako prostej sumy jego elementów, lecz szczególnej jednostki wyższego rzędu. 
Zasadniczo doszukuje się ona trwałych, ugruntowanych zjawisk konstytuujących 
system społeczny oraz poszukuje głębszej warstwy rzeczywistości. System społecz-
ny postrzega jako jednostkę sui generis, która kieruje się kompleksem własnych 
zasad i praw. Zasady i prawa, mieszczące się w szerszej kategorii instytucji społecz-
nych, determinują – wedle teorii systemowej – postawę badawczą. Koncentracja 
na instytucjach prowadzi do przyjmowania optyki preskryptywnej, będącej opisem 
tego, jak system winien funkcjonować, a niekoniecznie jak funkcjonuje.

1  Z. Chojnicki, Koncepcja terytorialnego systemu społecznego, „Przegląd Geograficzny” 1988, 
t. LX, z. 4, s. 492.
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Perspektywę deskryptywną, a więc opis, jak system praktycznie funkcjonuje, 
przynosi funkcjonalizm. Opiera się on na przekonaniu o istnieniu uniwersalnych 
wymogów funkcjonalnych niezbędnych dla istnienia społeczności. Praktyki spo-
łeczne – traktowane jako działania racjonalne – postrzega przez pryzmat ich skut-
ków (funkcji) dla stabilności i równowagi systemów społecznych. Zgodnie z tym 
podejściem system społeczny, aby przetrwać i działać, musi spełnić szereg funkcji 
lub też zaspokoić określone potrzeby, rozpatrywane jako „ogólne potrzeby systemu 
społecznego”. Praktyki społeczne nabywają zaś funkcjonalności, gdy przyczyniają 
się do zaspokajania potrzeb 2. Niektórzy teoretycy, w tym Talcott Parsons a później 
Niklas Luhmann, syntezowali oba ujęcia w ramę strukturalno-funkcjonalną3. O jej 
utylitarności i skuteczności świadczą prace m.in. Davida Eastona, Gabriela Almonda 
i Binghama Powella czy Karla Deutscha. Bazuje ona na uzasadnionym przeświad-
czeniu, że społeczeństwa, by funkcjonować w sposób zorganizowany, są uzależnio-
ne od instytucjonalizacji podstawowych wartości i drogowskazów normatywnych. 
Oba podejścia teoretyczne odnoszą się do sfery rządzenia danej zbiorowości, opisy-
wanej jako system polityczny, będący podsystemem systemu społecznego. 

Zakres i atrybuty społeczności lokalnej w teorii  
systemowo-funkcjonalnej

W świetle powyższych ustaleń współczesne społeczeństwa stanowią zhie-
rarchizowane systemy społeczne, na które składają się mniejsze społeczności 
lokalne, w ramach których dokonują się procesy polityczne. W ujęciu systemo-
wo-funkcjonalnym „lokalność” można zdefiniować na podstawie dwóch kategorii 
wyznaczników:
a)  wyznaczników horyzontalnych – pozwalających zdefiniować relacje wspólnoty 

lokalnej z innymi strukturami jej równorzędnymi (należą do nich ograniczone 
i delimitowane terytorium, zasięg społeczności4);

b)   wyznaczników wertykalnych – wskazujących na miejsce i relacje wspólnoty lo-
kalnej względem wspólnot wyższego rzędu i bazujących na czynniku funkcji 
i komunikacji w rozumieniu Deutschowskim (należą do nich zakres autonomii 
wspólnoty i formy podległości innym strukturom społecznym).

2  E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 126 i nast.; B. Malinowski, Kultura i jej przemiany, przeł. A. Bydłoń, A. Mach, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 62. 

3  P. Baert, F. Carreira da Silva, Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, przeł. S. Burdziej, Nomos, 
Kraków 2013, s. 8–9. 

4  Pojęcie społeczności lokalnej odnosi się do wspólnot z reguły sytuujących się w strukturach ad-
ministracyjno-terytorialnych na poziomie poniżej regionalnego, wspólnotę taką można określić 
jako subergionalną, np. zamykającą się w sensie przestrzeni w granicach gminy.
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Teoria systemowa była pierwotnie stosowana w odniesieniu do struktur ma-
krospołecznych, stąd analiza systemu politycznego była nierzadko utożsamiana 
z systemem rządów w państwie. Stosowanie teorii systemowej i kategorii syste-
mu politycznego w odniesieniu do wspólnot lokalnych, funkcjonujących na po-
ziomie poniżej ogólnopaństwowego, nie jest jednakże nadużyciem, bowiem sam 
David Easton dopuszczał taką możliwość. Tezę tę rozwijali m.in. Yale Ferguson 
i Richard Mansbach, twierdzący, że grupa społeczna nabiera cech politycznych, 
gdy posiada określoną tożsamość, potencjał mobilizacji jednostek i ich zasobów 
dla osiągnięcia celów zaspokajających ogólne potrzeby a także jest w określo-
nym stopniu zinstytucjonalizowana i zhierarchizowana5. Polski badacz Zbyszko 
Chojnicki operował pojęciem terytorialnego systemu społecznego, gdzie oprócz 
powiązań politycznych, ekonomicznych i kulturalnych w ramach wyodrębnionej 
zbiorowości ludzkiej elementem funkcjonalnym było podłoże materialne, środo-
wisko techniczne i naturalne6. 

Neoinstytucjonalizm jako współczesny politologiczny 
paradygmat badań nad społecznościami lokalnymi

Teoria systemowo-funkcjonalna charakteryzuje się określonym napięciem heu-
rystycznym pomiędzy paradygmatem instytucjonalnym a funkcjonalnym. Problem 
sprowadza się do kwestii, czy w centrum uwagi badacza winny znajdować się in-
stytucje konstytuujące system, czy toczące się wewnątrz niego praktyki, relacje 
między podmiotami. W ujęciu instytucjonalnym badanie wspólnot lokalnych dość 
blisko związane jest z kategorią terytorium. Wynika to z faktu, że najczęściej ana-
lizowane przez badaczy instytucje stanowią element instytucjonalny jednostek ad-
ministracyjno-terytorialnych. W ujęciu funkcjonalnym wspólnoty lokalne badane 
są poprzez pryzmat więzi społecznych, charakter i gęstość kanałów komunikacyj-
nych, gdzie terytorium, przestrzeń geograficzna ma drugorzędne znaczenie.

Odzwierciedleniem tego napięcia jest dychotomia Gemeinschaft vs Gesellschaft. 
Prekursor badań w tym zakresie Ferdinand Tönnies w pojęciu Gemeinschaft upa-
trywał stosunki osobiste i więzi afektywne, podczas gdy w pojęciu Gesellschaft 
– stosunki sformalizowane, bezosobowe. Dychotomia ta – oddająca napięcie po-
między paradygmatem instytucjonalnym i funkcjonalnym – aktualna jest zwłaszcza 
w przypadku społeczności lokalnych. Krytyka rozmaitych wariantów paradygmatu 
systemowego, związana z rewizją teoretycznych wyobrażeń o formach organizacji 
społeczeństwa przyniosła rozwój alternatywnych koncepcji, a wśród nich: teorię 

5  Y. Ferguson, R. Mansbach, Polities. Authority, Identities and Change, University of South Caro-
lina Press, Los Angeles 1996, s. 34. 

6  Z. Chojnicki, dz. cyt., s. 497–498. 
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strukturacji Anthony’ego Giddensa, teorię pola społecznego i politycznego Pierre’a  
Bourdieu i paradygmat neoinstytucjonalny (Jamesa Marcha i Johana Olsena). 

Interesującą syntezę podejścia instytucjonalnego i funkcjonalnego przynosi neo-
instytucjonalizm, w myśl którego zarówno instytucje formalne (prawodawstwo, 
oficjalnie uznane normy, instytucje społeczne), jak i nie for mal ne (normy nieregu-
lowane prawem, wartości i postawy spo łecz ne) tworzą polityczną strukturę insty-
tucjonalną, „zasady gry”, które organizują i porządkują życie społeczne. Wstępuje 
tu wzajemna zależność: procesy polityczne zależą od strategii postępowania racjo-
nalnych aktorów, jednak są uwarunkowane istniejącymi ramami instytucjonalnymi 
(np. kultura polityczna, system partyjny, prawo wyborcze, mechanizmy reprodukcji 
elit); z drugiej strony instytucje mogą podlegać zmianom pod wpływem interesów 
i zachowań aktorów (np. zmiana konstytucji lub prawa wyborczego). Zgodnie z za-
łożeniami neoinstytucjonalizmu ustrój instytucjonalny tworzy ramy „gry politycz-
nej”, którą toczą ze sobą aktorzy polityczni, opierając się na racjonalnym wybo-
rze, podejmując uzasadnione decyzje. Paradygmat neoinstytucjonalny zasadza się 
na przekonaniu, że zbiorowi i indywidualni aktorzy procesów politycznych kierują 
się war tościami racjonalnymi i dążą do maksymalizacji swoich ko rzyści, uzyska-
nia przewagi nad innymi aktorami7. Ich decyzje mają charakter nielosowy i bazują 
na subiektywnym postrzeganiu środowiska, zaś instytucje, formalne i nie for mal ne 
zasady regulujące funkcjonowanie społeczeństwa są narzę dziami interakcji w celu 
realizacji interesów oraz zmniejsze nia ich kosztów poprzez ograniczenie potencjału 
niepewności. Instytucje są tu rozumiane nie jako istniejące obiektywnie jako takie, 
lecz jako złożone stosunki odtwarzane w inter akcjach społecznych. Jak twierdzą 
jedni z najważniejszych przed stawicieli neoinstytucjonalizmu James G. March i Jo-
han P. Olsen, instytucja to stosunkowo trwały kompleks zasad i organizacyjnych 
praktyk zakorzenionych w strukturach znaczeń i zasobach, który jest stosunkowo 
stabilny względem zmienności indywidualnych podmiotów i względem unikalnych 
indywidualnych preferencji, oczekiwań i zmiennych uwarunkowań zewnętrznych8.

Problemy badań nad społecznościami lokalnymi 
w teorii systemowo-funkcjonalnej

Badania nad społecznościami lokalnymi w ujęciu systemowo-funkcjonalnym 
rozwijały się, napotykając określone problemy. Zarówno ewolucja paradygmatu, 

7  J.G. March, J.P. Olsen, The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, „The 
American Political Science Review” 1984, t. 78, nr 3, s. 734–749. 

8  J. March, J. Olsen, Elaboration the „New Institutionalism”, [w:] R. Rhodes, S.A. Binder,  
B. Rockman (red.), The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford University Press, 
Oksford 2006, s. 6.
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jak i samego przedmiotu badań doprowadziła badaczy do konieczności odwoły-
wania się do nowych narzędzi, m.in. do analizy sieciowej, ale także wyodrębnienia 
nowych, względnie autonomicznych obszarów badawczych. 

Badania, w których za główny czynnik konstruujący wspólnotę lokalną uznano 
terytorium, doprowadziły do wykształcenia się regionalistyki. Z perspektywy nauk 
o polityce, w sytuacji gdy granice wspólnoty wyznaczają granice administracyj-
ne, można mówić przede wszystkim o istnieniu potencjału wspólnotowego, ale nie 
o wspólnocie per se. Społeczności lokalne mogą być traktowane jako kolektywny 
aktor, mogą być analizowane w kategoriach relacji autonomicznych podmiotów 
dążących do maksymalizacji korzyści. Podejście takie uprawnia część badaczy do 
traktowania jednostek administracyjno-terytorialnych i wspólnot lokalnych jako 
subpodmiotów państwa i jednocześnie odrębnych systemów politycznych. W tym 
przypadku problemem jest nie określenie fizycznych granic jednostek administra-
cyjno-terytorialnych, lecz istniejących w nich swoistych systemów politycznych. 
System, jako koncepcja abstrakcyjna, ma miejsce w przestrzeni politycznej i jego 
granice są nieliniowe. Za Gabrielem Almondem uznaje się, że na system polityczny 
składa się sześć typów struktur politycznych: partie polityczne, grupy interesów, 
organy legislatywy i egzekutywy, sądownictwo i aparat urzędniczy9. Wymienione 
instytucje mają reprezentację terytorialną. Są one w dużym stopniu uzależnione 
i konstruowane przez obowiązujący w państwie podział administracyjny. Wymusza 
to z kolei ich taksonomię i stratyfikację. Relacje pomiędzy wspólnotami lokalnymi 
(subregionalnymi) mają charakter asymetryczny, jednak asymetria ta jest indywidu-
alnie uwarunkowana dwoma czynnikami: dążeniem wspólnoty lokalnej do pełnej 
realizacji posiadanego potencjału oraz dążeniem władz regionalnych do kontroli 
wspólnot lokalnych. Oznacza to, że w ramach jednego państwa lokalne systemy 
polityczne funkcjonują w różnym otoczeniu systemowym. Do tej kategorii bowiem 
można odnieść wpływ na wspólnoty wywierany przez władze wyższego szczebla.

Wiązanie wspólnot lokalnych, rozumianych jako systemy polityczne w skali 
mikro, z ich wymiarem terytorialnym uwydatnia „klasyczny” problem teorii sys-
temowej, będący pokłosiem jej powiązania z cybernetyką10. Chodzi o właściwe 
rozumienie i wyodrębnienie, co jest aktami „wejścia”, a co „wyjścia” z systemu. 
Na dobrze znane i opisane w literaturze tego typu trudności nakładają się pro-
blemy zwielokrotnionej zależności systemów lokalnych od jednostek (systemów) 
szczebla wyższego i równorzędnego. Jak wspomniano, „polityczność” wspólnot 

19  G.A. Almond, G.B.J. Powell Jr., R.J. Dalton, K. Strom, Comparative Politics Today. A Theore-
tical Framework, Longman Inc., Pearson, 2010. 

10  Zob. np. M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, „Postępy Cybernetyki” 1987, 
nr 2 (10). 
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lokalnych ma charakter potencjalny, może być wykorzystywana w różnym stopniu 
i zależy od gęstości, sprawności kanałów komunikacji wewnątrz wspólnoty. Może 
dojść do faktycznego rozpadu wspólnoty lokalnej na mniejsze wspólnoty w ra-
mach jednej jednostki administracyjno-terytorialnej. Może tak się dziać w wyniku 
wykształcenia się odrębnych centrów agregacji interesów (np. wskutek rozbudo-
wy zamkniętych osiedli mieszkaniowych) i doprowadzić do administracyjnego 
wyodrębnienia równorzędnej jednostki (np. powstanie nowej gminy) lub podjed-
nostki (w polskich warunkach administracyjna jednostka pomocnicza: dzielnica, 
sołectwo). Tym samym pod względem podziału administracyjnego wspólnota lo-
kalna może zamykać się w jej granicach lub je przekraczać. W przypadku ustroju 
administracyjnego państw małych (np. Łotwa, Estonia) wspólnoty lokalne nadzie-
lone jednocześnie posiadają atrybuty wspólnoty regionalnej.

W kontekście terytorialno-politycznym szczególną formą aktywności wspólnoty 
lokalnej jest funkcjonowanie mikropaństw. Ich istnienie, zdolność wspólnot lokal-
nych rozumianych jako face to face society11 do realizacji przynajmniej części funk-
cji państwa (bowiem takie państwa korzystają z patronatu zewnętrznego) w sferze 
polityki wewnętrznej i międzynarodowej unaocznia, że wspólnoty lokalne w pełni 
można analizować w kategoriach systemowych12.

Kwestia znaczenia terytorium leży u podstaw istotnego dylematu poznawczego 
dotyczącego wspólnot lokalnych. Dotyczy on tego, czy to terytorium determinuje 
powstanie wspólnoty, czy na odwrót: istnienie jednostki administracyjno-teryto-
rialnej w określonym kształcie i posiadanie przez nie cech politycznych to skutek 
ukształtowania się wspólnot lokalnych. Problem ten szerzej analizował m.in. Robert 
Bennett, wyróżniając trzy różne modele zależności pomiędzy przestrzenią admini-
stracyjną i funkcjonalną:

–  gdy przestrzeń administracyjna i funkcjonalna pokrywają się (truly boun-
ded);

–  gdy przestrzeń administracyjna wykracza poza granice przestrzeni funkcjo-
nalnej (over-bounded);

–  gdy przestrzeń funkcjonalna wykracza poza granice administracyjne (under-
bounded)13.

11  J. Agnew, Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society, Allen and 
Unwin, Boston-Londyn 1987, s. 27. 

12  Do kategorii mikropaństw zaliczyć można m.in.: Nauru (21 km kw. i 10 tys. mieszk.), Palau 
(459 km kw. i 21 tys. mieszk.) czy Liechtenstein (160 km kw. i 36,7 tys. mieszk.). Problem 
ich funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej omawia m.in. Z. Dumieński, Microstates 
as Modern Protected States: Towards a New Definition of Micro-Statehood, „Centre for Small 
State Studies Occasional Paper” 2014. 

13  R.J. Bennett, Administrative Systems and Economic Spaces, „Regional Studies” 1997, nr 31 (3). 
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Niezależnie od przyjętej optyki badawczej, polityczny wymiar funkcjonowania 
wspólnot lokalnych należy traktować jako pewną konstrukcję, w której znaczenie 
polityczne mogą nabywać każde zlokalizowane w przestrzeni struktury społeczne 
(np. osiedle, blok mieszkalny), a nie tylko jednostki administracyjno-terytorialne. 

Na pograniczu politologii i socjologii sytuuje się podejście, zgodnie z którym 
wspólnota jest postrzegana jako kompleks więzi funkcjonalnych o zdeterytorializo-
wanym charakterze. Wykorzystuje ono współczesne teorie społeczne14: m.in. struk-
turalizm Pierre’a Bourdieu, funkcjonalizm i neofunkcjonalizm Talcotta Parsonsa, 
Roberta Mertona i Niklasa Luhmanna, teorię strukturacji Anthony’ego Giddensa, 
łącząc je z podstawowymi kategoriami politologicznymi, jak system i reżim poli-
tyczny. Z perspektywy funkcjonalnej szczególnie interesującym polem badawczym 
są wspólnoty miejskie. Pod względem statusu polityczno-prawnego (w Polsce: mia-
sta i miasta na prawach powiatu) oraz kryteriów ilościowych (liczba mieszkańców, 
obszar) z reguły mieszczą się w kategoriach wspólnot lokalnych. Badania nad mia-
stami jako fenomenem społecznym w ujęciu funkcjonalnym mają silny wymiar in-
terdyscyplinarny – funkcjonuje np. socjologia miasta15, zaś w politologicznej teorii 
systemowej osadzona jest teoria reżimów miejskich (urban regime theory). Szerzej 
zagadnienia te poruszane są w kontekście polityki publicznej, jak i studiów z zakre-
su zarządzania miastem (urban policy lub urban governance).

Prakseologiczny aspekt teorii systemowo- 
-funkcjonalnej w kontekście społeczności lokalnych

Teoria reżimów miejskich (inaczej: teoria ustrojów miejskich16) rozwinęła się na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na 
eksplanacyjne braki w zakresie zarządzania miastem. Jednakże już w latach pięćdzie-
siątych w Stanach Zjednoczonych prowadzono badania nad miejskimi strukturami 
władzy lokalnej w ujęciu funkcjonalistycznym17. Teoria ta opiera się na założeniach 
systemowo-funkcjonalnych i używa paradygmatu neoinstytucjonalnego. Miejskie 

14  Choć już w latach trzydziestych XX w. socjolog Florian Znaniecki postrzegał społeczności 
miejskie jako „całości nieprzestrzenne”.

15  Szerzej: A. Majer, Dwa typy dyskursu w amerykańskiej socjologii miasta, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Sociologica” 1996, nr 26, s. 45–65; J. Musil, Pięćdziesiąt lat socjologii mia-
sta, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 1 (11), s. 5–36.

16  Przy założeniu aksjologicznej neutralności pojęcia „reżim” nie wydaje się konieczne wpro-
wadzania pojęcia „ustrój”, co czynią: P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne 
koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wyd. Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2004. 

17  Początek badań stanowiła praca F. Hunter, Community Power Structure, Anchor Books, Nowy 
Jork 1953. 
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systemy polityczne interpretowane są jako przestrzeń, w której toczą się rywali-
zacje i gry aktorów politycznych. Specyfiką miejskich reżimów politycznych jest 
bardzo duża gęstość powiązań komunikacyjnych (w rozumieniu Karla Deutscha) 
oraz rozbudowane zasoby. Teoria ta pozwala wyjaśniać przyczyny i mechanizmy 
przemian społecznych i gospodarczych. Według Grzegorza Węcławowicza, „wyja-
śnienie miasta nie odbywa się na najwyższym poziomie hierarchii determinujących 
procesów (poziomie ideologicznym), (...) [lecz – przyp. R.C.] na niższym poziomie 
(politycznym) stanowi jedno z najlepszych narzędzi wyjaśniających”18. Teoria ta 
daje duże możliwości poznawcze w kontekście formalnych i nieformalnych powią-
zań aktorów polityki miejskiej, wzajemnych zależności między nimi oraz spadającą 
rolą władz miasta w kształtowaniu polityki miejskiej.

W świetle powyższego miejski system polityczny może być interpretowany w ka-
tegoriach sieci i badany przy użyciu analizy sieciowej19. To, co stanowi novum w teorii 
reżimów miejskich jest odejście od postrzegania systemu jako struktury stabilnej. Sys-
tem miejski jest postrzegany jako system o stopniowo zanikającej formalnej hierarchii 
jego aktorów, ich efektywność zależy od posiadanych zasobów i sposobów ich wyko-
rzystania. Celem władz staje się właściwa mobilizacja zasobów. Odchodzi się od per-
spektywy „władzy nad” na rzecz „władzy dla”. Jeśli dotychczas w centrum uwagi ba-
daczy było zagadnienie „kto rządzi”, to nowa koncepcja ma za zadanie odpowiedzieć 
„jak realizowany jest proces rządzenia”. Procesualne i partycypacyjne podejście do 
procesów alokacji zasobów w reżimach miejskich przyczyniło się do powstania kate-
gorii współzarządzania publicznego (governance), które rozumie się jako deliberację, 
sieciowy proces angażujący wielu aktorów, lecz nierzadko bez ich hierarchizacji. 

Nowe spojrzenia badawcze skorelowane są z innowacjami wdrażanymi od lat 
osiemdziesiątych w sferze zarządzania publicznego w samorządach lokalnych, 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wiążą się one ściśle ze 
wspomnianą koncepcją governance i nowego zarządzania publicznego (New Public 
Management). Ich elementami są urynkowienie mechanizmu funkcjonowania samo-
rządu i przejęcie modelu biznesowego, odejście od rozumienia władzy w kategoriach 
hierarchicznej podległości na rzecz umożliwiania osiągania określonych celów. Ma 
miejsce aprecjacja zagadnień społecznych i ich rozpatrywanie odrębnie od kwestii 
ekonomicznych. W wymiarze politycznym dowodem na kształtowanie się nowego 
modelu funkcjonowania wspólnot lokalnych jest wzrost pragmatyzmu i deideologi-
zacja (odpartyjnienie polityki lokalnej) przy jednoczesnej personalizacji zarządzania 

18  G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast: zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 51. 

19  J.J. Parysek, Miasto w ujęciu systemowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
2015, nr 77, z. 1, s. 27–28. 
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wspólnotą – „nowi burmistrzowie” (new mayors) łączą cechy lokalnych przywód-
ców i menedżerów ponoszących polityczną odpowiedzialność przed wyborcami.

W kanonicznej i pionierskiej dla teorii reżimów miejskich książce Clarence’a 
Stone’a20 uwaga zwrócona została na charakter formalnych i nieformalnych więzi 
występujących między aktorami polityki, których realizacja kształtuje poczucie 
wspólnoty aktorów politycznych. Konieczność ich współpracy jest uwarunkowa-
na rosnącym skomplikowaniem i złożonością zadań leżących w sferze publicznej. 
Polityka w takich warunkach – zdaniem Stone’a – „stanowi proces wypracowy-
wania bazowych priorytetów, a główny problem polega na tym, jak zapewnić nie-
zbędny poziom współpracy różnych segmentów współpracy dla realizacji celó-
w”21. W pewnym stopniu zatraca ona tym samym swój autorytatywny wymiar, sta-
jąc się procesem deliberacji, współzarządzania. Zagadnienie stabilności reżimów 
miejskich jest analizowane przez pryzmat mechanizmu tworzenia i odtwarzania 
faktycznie rządzących miastem koalicji. Przedmiotem poznania jest to, jak kształ-
tują się takie koalicje, jakie są koszty i skutki ich funkcjonowania. W strukturach 
systemów miejskich kluczową rolę w procesie artykulacji żądań odgrywa selek-
torat, według pojęcia Brece’a Bueno de Mesquity22, do którego należą przedsta-
wiciele lokalnych władz, biznesu, związków zawodowych, lokalni liderzy partii 
i organizacji społecznych.

Współcześnie badacze przychylają się do wektorowego modelu rozwoju spo-
łeczności lokalnych, interesuje ich to, jak wspólnoty (systemy) lokalne modelują 
kierunek swojej ewolucji. Tym samym obok badań nad trwałością reżimu miejskie-
go przedmiotem uwagi badaczy jest jego orientacja rozumiana jako wybór określo-
nych celów i wartości, które realizuje. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy 
główne orientacje reżimów miejskich23:
a)  reżim zachowania status quo, w którym dominują siły niedążące do istotnych 

zmian w modelu funkcjonowania miasta. U źródeł zachowawczości tkwi obawa 
przed konsekwencjami ewentualnych zmian społecznych, zmniejszenia podat-
ków, skutków środowiskowych itp. Według badaczy, ten model polityki miej-
skiej najczęściej dotyczy mniejszych ośrodków, które nie dysponują istotnym 
potencjałem gospodarczym;

20  C.N. Stone, Regime Politics: Governing Atlanta 1946–1988, University Press of Kansas, Lau-
rence 1989. 

21  Tamże, s. 89. 
22  B. Bueno de Mesquita, A. Smith, R.M. Siverson, J.D. Morrow, The Logic of Political Survival, 

The MIT Press, Cambridge 2003. 
23  Katalog orientacji reżimów miejskich nie jest zamknięty, zaś ujęć klasyfikacyjnych jest więcej. 

Zob. E. Wiśniewski, Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 841, s. 325–339. 
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b)  reżim wzrostu (growth machine), występujący w różnych wariantach, zależnie 
od konfiguracji aktorów politycznych. Tworzą je lokalne koalicje interesów 
i władz nastawione na szybki rozwój gospodarczy miasta. Według twórców tego 
pojęcia, wzrost rozumiany jest nie jako jeden z problemów funkcjonowania, ale 
„polityczna i ekonomiczna istota każdego terytorium”24. W ujęciu tym naturalne 
dążenie do wzrostu kształtuje konsensus wśród miejskich elit, które niezależnie 
od różnych orientacji w innych kwestiach zgadzają się w sprawie wyboru opty-
malnej strategii rozwoju. Motorem wprowadzania tego modelu są lokalne elity 
biznesowe, które nie mogą osiągnąć jego wdrożenia bez udziału miejskiej klasy 
politycznej. Paradygmat koncentrował się na kwestii podnoszenia wartości poło-
żonych w mieście gruntów poprzez modelowanie sposobu ich użytkowania bez 
uwzględniania aspektu jakości życia;

c)  postępowe (antywzrostowe) reżimy klasy średniej, które kształtują się w warun-
kach, gdy obawy obywateli wobec kosztów ewentualnego wzrostu przewyższa-
ją ewentualne korzyści. Koalicje blokujące ewentualny wzrost powstają wokół 
ruchów ekologicznych, środowisk pacyfistycznych i innych, które współtworzą 
Nową Kulturę Polityczną25. Korzystają one z poparcia przedstawicieli klasy 
średniej, wolnych zawodów i innych osób, które uważają, że strategia wzrostu 
godzi w ich styl i warunki życia. Koalicje te z reguły nie są liczne i zwykle ustę-
pują koalicjom wzrostu. Z tą kategorią powiązana jest koncepcja maszyny roz-
rywki (entertainment machine), zaś jej źródłem była krytyka koncepcji maszyny 
wzrostu. Jej autor Teey N. Clark26 argumentował, że czynnikiem rozwoju miast 
staje się kryterium spełnienia wysokich oczekiwań mieszkańców w sferze jako-
ści życia. W ujęciu tym to nie pracownicy podążają za kapitałem, lecz kapitał za 
wartościowymi pracownikami. Estetyka przestrzeni i jakość życia stają się tym 
samym dźwignią rozwoju gospodarczego. 

Ogółem na badaniach reżimów miejskich piętno odcisnęła amerykańska spe-
cyfika kulturowa i ustrojowa: obywatelska kultura polityczna, liczne podziały so-
cjopolityczne, federalny ustrój państwa oraz szeroka autonomia władz lokalnych. 
Od europejskich reżimów miejskich reżimy amerykańskie odróżnia również: więk-
sza rola kręgów biznesowych, większa niezależność finansowa władz lokalnych od 
władz zwierzchnich, większa zależność ośrodków decyzyjnych od woli obywateli;  

24  H. Molotch, The city as growth machine, „American Journal of Sociology” 1976, t. 82, nr 2, 
s. 309. 

25  T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot (red.), The New Political Culture, Westview Press, Boulder 
1998. 

26  T.N. Clark, The City as an Entertainment Machine, Elsevier-JAI Press, Amsterdam 2004.
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większa autonomia w planowaniu polityki miasta i zagospodarowania przestrzen-
nego i mniejszy wpływ sektora publicznego na stosunki własnościowe i zarządza-
nie majątkiem. Warunki te wpłynęły na rozwój paradygmatu zarządzania lokalnego 
(local governance), które stanowi „elastyczny model podejmowania decyzji oparty 
na luźnych powiązaniach poziomych pomiędzy różnymi aktorami”27. Instytucje pu-
bliczne mają tym samym nie tyle rządzić w ramach posiadanych prerogatyw, co 
odgrywać rolę facylitatora, pomocnika w nawiązywaniu współpracy przez różne 
podmioty celem realizacji wspólnych interesów28.

Teoria reżimów miejskich wpisuje się w proces ewolucji teorii politologicznej 
i socjopolitycznej, gdzie widać ślad postmodernizmu i zjawiska „płynnej rzeczywi-
stości”. Faktycznie pojęcie „reżim” jest utożsamiane z kategorią miejskiego współ-
zarządzania (urban governance), stało się bardziej elastyczne, mniej związane 
z właściwymi teorii systemowej założeniami o regularności i stabilności procesów 
politycznych. Jednocześnie zakłada się, że reżim polityczny występuje w każdym 
mieście i zawsze istnieje pewien poziom kooperacji międzysektorowej (np. w for-
mie partnerstw publiczno-prywatnych). Władze publiczne coraz mniej zajmują 
się zapewnieniem dóbr, a coraz bardziej tworzeniem warunków do ich uzyskania. 
Zmieniają się mechanizmy procesów decyzyjnych, co świadczy o erozji dotych-
czasowego podejścia systemowego – postępuje decentralizacja władzy, wzrost 
współzależności i wielowymiarowość życia społecznego. Na poziomie wspólnot 
lokalnych zmiany te przejawiają się we wdrażaniu wspomnianej idei nowego za-
rządzania publicznego (New Public Management) a coraz częściej – governance. 
Trendy te sprawiają, że bardzo aktualne jest pytanie o zakres autonomizowania 
i funkcjonalnej dyferencjacji systemów społecznych.W nieodległej perspektywie 
prawdopodobnie sprawią, że państwa będą zarządzane przez operacyjne systemy 
społeczeństwa, zaś rozwój społeczno-polityczny będzie kierowany w toku zdecen-
tralizowanego zarządzania kontekstowego29.

27  P. Swianiewicz, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokal-
ne” 2005, nr 4 (22), s. 16.

28  Koncepcji governance towarzyszą liczne uwagi krytyczne, podważające jej demokratyzm, jak 
i efektywność rządzenia w tym paradygmacie. Zwraca się uwagę m.in. na to, że governance 
„rozmywa” odpowiedzialność za stan wspólnoty lokalnej i jej politykę. Za pozornym proce-
sualnym charakterem sprawowania władzy widzi się również dominację wpływowych lobbies 
biznesowych, miejscowych elit politycznych i „zawodowych krzykaczy”. W zaawansowanym 
rozwoju współczesnych społeczeństw postrzega się też zagrożenie technokratyzmem, który 
traci z pola widzenia obywateli i ich faktyczne potrzeby. Zob. R. Czachor, Ewolucja paradyg-
matu współzarządzania (governance) i problemy w jego wdrażaniu, „Zeszyty Naukowe UJW. 
Studia z Nauk Społecznych” 2016, nr 9, s. 63–78.

29  H. Willke, Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeń-
stwa, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1 (1), s. 127–140. 
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Niewątpliwie systemowo-funkcjonalne spojrzenie na daną społeczność, jej 
„polityczną architekturę”, konstelację aktorów politycznych i interesariuszy (sta-
keholders), mechanizmy alokacji zasobów jest niezbędne do efektywnego wdroże-
nia narzędzi zarządzania publicznego. Pod tym pojęciem rozumie się nie tylko sto-
sunki władcze, ale także bliższą, bardziej partnerską i horyzontalną więź pomiędzy 
rządzącymi i rządzonymi. Zarządzanie publiczne przejawia się jako forma reżimu 
politycznego, proces sprawowania władzy i alokacji zasobów, którymi dana spo-
łeczność dysponuje, ale także zdolność do projektowania, formułowania i imple-
mentacji określonych programów funkcjonalnych (polityk publicznych)30. 

Dalsze perspektywy badawcze
Datujący się od końca XX wieku okres postindustrialny przyniósł istotne prze-

obrażenia w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, szczególnie w wymiarze 
miejskim. Uprawniają one część badaczy do twierdzeń o wykształcaniu się nowych 
struktur społecznych31. Coraz wyraźniejsze przejście od terytorialnej do sieciowej 
formy organizacji wspólnot lokalnych i przestrzeni wymusza zmianę optyki badaw-
czej i porzucenie „klasycznych” paradygmatów systemowych. Mając na względzie 
przytoczone powyżej zjawiska erozji dotychczasowego modelu społeczności lokal-
nych, należy stwierdzić, iż zarysował się nowy trend badawczy, który ponadto wspo-
mogły następujące czynniki: potrzeba wypracowania nowych konceptualizacji i na-
rzędzi badań społecznych w erze postindustrialnej, ponowoczesnej i cyfrowej oraz 
krytyka zastanej wiedzy rozwijana z punktu postpozytywizmu. Zasadniczo w ostat-
nich latach wyraźnie postępuje deprecjacja roli fizycznego terytorium w kształtowa-
niu i funkcjonowaniu wspólnoty lokalnej32, zaś rośnie rola komunikacyjnych narzę-
dzi formowania wspólnoty: przepływu informacji, kapitału i innych wpływających 
na przestrzeń społeczną. Sieciowość, komplementarność i wspomniana „płynność” 
rzeczywistości społecznej jest stopniowo zauważana nawet na gruncie nauk o ad-
ministracji, stanowiąc dla nich znaczne wyzwanie ujmowane w kategorię „admi-
nistracji postmodernistycznej”33. Nowe trendy w rozumieniu wspólnot lokalnych, 

30  J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 30–31. 
31  M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. K. Pawluś, J. Stawiński, M. Marody, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 41.
32  Osobną kwestią, godną odrębnej uwagi, jest, czy we współczesnych społeczeństwach infor-

matycznych fenomen społeczności lokalnej nie nabywa zupełnie nowych atrybutów, niż było 
to dotychczas.

33  H.T. Miller, C.J. Fox, Postmodern Public Administration. Revised edition, M.E. Sharpe, Ar-
monk-Londyn 2007; P. Bogason, Postmodern Public Administration, [w:] E. Ferlie, L.E. Lynn 
Jr., C. Pollitt (red.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, 
Oksford 2007, s. 234–256. 
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zwłaszcza miejskich, oddaje deklaracja Nowej Agendy Miejskiej (the New Urban 
Agenda) Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. mieszkalnictwa 
i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Habitat III, przyjęta w 2016 roku34 
oraz wcześniejsza, pochodząca z 2007 roku, unijna Karta Lipska35.

Powyższe fakty wpływają na to, że w najnowszych badaniach nad społeczno-
ściami lokalnymi zaczyna się stosować narzędzia analizy sieci społecznych oraz 
odwołuje się do neomarksizmu. Podkreślić należy, że współczesne paradygmaty 
kontynuują tradycję systemowo-funkcjonalną: teoretyczne podstawy sieci społecz-
nych omawiali Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies i Jacob Moreno, który badał 
interakcje, struktury socjometryczne w małych społecznościach. Teoria systemowo-
-funkcjonalna nie tylko pozwala ujawnić dynamikę systemów, ich powtarzalność, 
zależność od warunków na „wejściu” do systemu oraz istnienie sprzężenia zwrotne-
go36, ale także zakłada ich autopoietyzm, samoreferencję i homeostatyczność. 

Jednocześnie zmiany w warstwie metodologicznej i teoretycznej doprowadzi-
ły do przyswojenia nowych założeń poznawczych i budowy nowych koncepcji 
teoretycznych, które umownie można zaklasyfikować do czterech nurtów: poli-
tyczno-ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i humanistycznego37. W nurcie 
polityczno-ekonomicznym, wprost sięgającym do neomarksizmu i frankfurckiej 
szkoły krytycznej, wspólnotę miejską interpretuje się jako kluczowy element ka-
pitalistycznego modelu produkcji i konsumpcji z akcentem na problemy zarzą-
dzania miastem i jego kwestie społeczne38. Dominację aspektu ekonomicznego 
nad kulturowym w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw zachodnich po-
twierdza m.in. Pierre Bourdieu39, zaś w kontekście reżimów miejskich – David 
Harvey40. „Polityczność” wspólnoty postrzega się jako płaszczyznę konfliktów 

34  The New Urban Agenda, [online] https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/, stan z dnia 
20.02.2017.

35  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, [online] www.sarp.org.pl/
pliki/karta_lipska_pl.pdf, stan z dnia 27.02.2017.

36  Do elementów kompleksowości systemów zalicza się także ich nielinearność (sieciowość) 
i zależność od skali. B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości” 
– refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, 
„Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 2 (2), s. 13–14. 

37  W. Maik, Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem,  
[w:] T. Marszał (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie 
urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

38  Tamże, s. 64.
39  P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2001. 
40  D. Harvey, Od menedżeryzmu do przedsiębiorczości: transformacja procesu rządzenia miasta-

mi w późnym kapitalizmie, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 3 (33), s. 88–105. 



Teoria systemowo-funkcjonalna a badania i zarządzanie...

  31

klasowych, w której charakter stosunków społecznych określają mechanizmy aku-
mulacji kapitału. Reprezentujący ten trend badacze skupiają uwagę na systemach 
społecznych w wymiarze decyzji politycznych i gospodarczych. Punktem wyjścia 
jest negacja dotychczasowego modelu wspólnoty miejskiej i jego nowa konceptu-
alizacja, którą David Harvey nazywa materializmem historyczno-geograficznym. 
Ma on łączyć wiedzę i wrażliwość geograficzną z ogółem teorii społecznych lo-
kowanych w duchu materializmu historycznego41. W tym paradygmacie wygod-
nym narzędziem heurystycznym jest wyrastająca z teorii systemowej koncepcja 
„system-świat” Immanuela Wallersteina. Zdaniem niektórych naukowców, rekon-
figurowane podziały socjopolityczne wpływają na nową organizację przestrzen-
ną miast, gdzie na miejsce tradycyjnych układów dzielnic i arterii komunikacyj-
nych kształtują się miasta sieciowe, złożone z wielu autonomicznych jednostek42. 
Współczesne miasta odchodzą od industrialnego układu monocentrycznego, two-
rząc układy wielofunkcjonalnych enklaw43. Tym samym teoria sieciowa staje się 
uzupełnieniem teorii systemowo-funkcjonalnej. 

Inne, związane z nauką o polityce, postmodernistyczne podejścia do fenomenu 
współczesnych społeczności miejskich wiążą się z fenomenem miasta postindu-
strialnego i procesami globalizacji. Tutaj również stan i struktura wspólnoty lokalnej 
odzwierciedlają zjawiska o skali globalnej: jest ona uczestnikiem „turbokapitali-
zmu” (według koncepcji Edwarda Luttwaka44) i funkcjonuje w nowych formach 
urbanistycznych: exopolis, cosmopolis, edge city (Edward Soja), dual city, hybrid 
city, smart city itp. Koncepcje te, choć u ich dalekich źródeł tkwi teoria systemo-
wo-funkcjonalna, zasługują na oddzielne i szczegółowe badanie wykraczające poza 
ramy niniejszego studium.

 Rekapitulując, zasadniczo teoria systemowo-funkcjonalna wciąż leży u podstaw 
badań nad wspólnotami lokalnymi. Jej wkładem w postrzeganie wspólnot lokalnych 
jest powszechność założenia o funkcjonalnym zamknięciu wspólnot, ich dążeniu 
do autopoietyczności, samoreferencji, zachowania i odbudowy równowagi we-
wnętrznej (homeostazy). Teoria ta stała się podstawą do holistycznego spojrzenia na 
problem społeczności lokalnych (np. miasto, gminę, powiat, wspólnotę zdeteryto-

41  D. Harvey, Bunt miast, tłum. Praktyka Teoretyczna, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 
Warszawa 2012. 

42  M. Sorkin, Variations on a theme park: the new American city and the end of public space, 
Noonday, Nowy Jork 1992. 

43  Modelowym przykładem badań nad tym fenomenem jest współczesne Los Angeles. Zob. 
np. M.J. Dear (red.), From Chicago to L.A. Making Sense of Urban Theory, Sage, Thousand 
Oaks 2002. 

44  E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, tłum. E. Kania, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000. 
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rializowaną) poprzez interdyscyplinarny metapryzmat uwzględniający zagadnienia 
społeczne (socjologiczne), ekonomiczne, administracyjno-polityczne i urbanistycz-
no-geograficzne. Jej zastosowanie umożliwia kontrolowanie i modelowanie zmiany 
w funkcjonowaniu społeczności lokalnej (jak i każdej innej). Czerpiący z ustaleń 
funkcjonalistów dynamiczny model systemu zakłada możliwość przebiegu proce-
sów transformacyjnych zgodnie z logiką kierunkową, adaptacyjną i innowacyjną, 
zaś dynamikę mogą nadawać czynniki wewnątrz- i zewnątrzsystemowe45. Choć 
wciąż badanie i zarządzanie wspólnotami lokalnymi opiera się na wyodrębnianiu 
powiązanych ze sobą subsystemów: ludności (podstawowego komponentu wspól-
noty), publicznych i prywatnych zasobów kapitałowych oraz zasobów naturalnych, 
to współczesne trendy badawcze w tej materii oddają naturę zjawisk społecznych, 
wpisując się w nurt postmodernizmu.

 
Streszczenie
Teoria systemowo-funkcjonalna a badania i zarządzanie społecznościami 
lokalnymi

Społeczności lokalne są interdyscyplinarnym fenomenem, który może być stosunko-
wo skutecznie badany przy użyciu metod badawczych właściwych naukom o polityce. 
Celem artykułu jest przybliżenie możliwości stosowania w analizie społeczności lokal-
nych teorii systemowej oraz funkcjonalnej. Zastosowanie tych teorii sprzyja skuteczne-
mu zarządzaniu społecznościami lokalnymi, włączając prowadzenie polityki publicznej, 
w tym miejskiej. W artykule omówiono sposób definiowania i atrybuty społeczności 
lokalnych w świetle tej teorii, napięcie heurystyczne pomiędzy instytucjonalizmem 
a funkcjonalizmem, którego rozwiązaniem wydaje się być paradygmat neoinstytucjo-
nalny, następnie zaś węzłowe problemy związane ze stosowaniem teorii systemowej 
i funkcjonalnej w badaniach nad wspólnotami lokalnymi i zarządzaniem nimi. 

Słowa kluczowe: społeczności lokalne, teoria systemowo-funkcjonalna, neoinstytucjo-
nalizm, teoria reżimów miejskich, polityka publiczna, zarządzanie miastem.

Summary
Systemic-functional theory in studies and management of local communities
Local communities are an interdisciplinary phenomenon that can be relatively effective 
Local communities are an interdisciplinary phenomenon that can be relatively effectively 
investigated by methods used in political sciences. The aim of the following paper is to 
discuss the possibilities of implementing   systemic and functional theories in analyzing 
local communities. The author argues that systemic-functional theory is a convenient 
tool that facilitates understanding and  effective management of local communities as 

45  Szerzej S. Wróbel, Funkcjonalistyczne koncepcje dynamiki politycznej. Proces i zmiana polity-
czna, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
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well as public and urban policy. The paper draws together definitions and attributes 
of local communities in the light of the above-mentioned theories, knot problems and 
differences between institutionalism and functionalism that seem to be possible to 
overcome with  a new (neo)institutional paradigm.

Keywords: local communities, system-functional theory, new institutionalism, urban 
regimes theory, public policy, urban policy&governance
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