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Wyzwanie

- Region, jego gminy i obszary funkcjonalne

- Obszary funkcjonalne i polityka regionalna

- Perspektywa definiowania obszarów funkcjonalnych i zarządzania nimi w regionie

- Dynamiczne, otwarte zarządzanie regionem w oparciu o obszary funkcjonalne 



To jest miejsce …



To jest miejsce …



To jest miejsce …

Jest moje.

Jest „jakieś”.



Region z perspektywy 

pragmatyki administrowania 

przestrzenią

- izolowane inwestycje

- stały wyścig roszczeń 

- presja proinwestycyjna

- ograniczone środki

- pogłębianie się zróżnicowań

- sektorowe zarządzanie

- wysokie koszty eksploatacji

- kurczenie się bazy podatkowej

- degradacja kadr

- krótki okres programowania

- prymat księgowości nad wizją 

- formalna niezależność

- utrata perspektyw rozwojowych



Region z perspektywy pragmatyki 

administrowania przestrzenią



ADMINISTRACJA jako struktura 

porządkowania rzeczywistości

WSPÓŁPRACA dla wsparcia 

ludzkich potrzeb i inicjatyw

Od administrowania do powiązań funkcjonalnych



Podejście funkcjonalne w perspektywie 

aktualizacji SRWZ 

- integracja podejścia terytorialnego i funkcjonalnego 

- procesualny charakter strategii (jej „stawanie się”) 

- funkcjonalizm jako wiodąca zasada planowania interwencji i kompetencji rozwojowych

- nacisk na podnoszenie kompetencji i zmianę paradygmatu programowana rozwoju

- zastosowanie w instrumentach realizacji SRWZ

- odwołanie do programowania rozwoju na poziomie lokalnym



Podejście funkcjonalne w perspektywie 

aktualizacji SRWZ 

Struktury pośrednie 

i pomocnicze

REGION jako przestrzeń 

koordynacji i wsparcia rozwoju  

PAŃSTWO jako wspólnota 

wartości i struktur sektorowych  

GMINA jako właściwy ośrodek 

procesów rozwojowych  



Kompetencje Środki Współpraca

Gmina

Koncesje kompetencyjne 
na rzecz poziomu 
powiatu

Wymóg integracji
wydatków i poszukiwania 
zewnętrznych źródeł 
finansowania

Większa liczba 
potencjalnych 
partnerów (w tym 
współfinansujących 
rozwój) 

Większa doza 
odpowiedzialności za 
przygotowanie i 
wdrożenie polityki 
rozwoju Powiat

Większy udział w koordynacji projektów i  
wydatków

Region

Wzmocnione funkcje 
koordynacyjne; 
nieuniknione spory 
formalno –
kompetencyjne z 
administracją państwa

Mniejszy wpływ na 
finansowanie konkretnych 
projektów i przedsięwzięć

Większa liczba 
potencjalnych 
partnerów (w tym 
współfinansujących 
rozwój) 

Wdrożenie podejścia funkcjonalnego 

jako wyzwanie dla jst



Obszar funkcjonalny jako wyzwanie dla powiatu 

Budowa strategii

Odnalezienie środka świata

Wykształcenie ekosystemu

Rozwijanie powiazań funkcjonalnych



To jest miejsce …

Jest moje.

Jest „jakieś”.



Dziękuję za uwagę

Sławomir Doburzyński


