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PRZESŁANKI NOWEJ POLITYKI REGIONALNEJ 
SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW GÓRSKICH 
 
 

Wprowadzenie 
Zbyt powolna konwergencja regionów słabo rozwiniętych stała się przy-

czynkiem do wszczęcia debaty, zarówno w środowiskach naukowych, jak i de-
cyzyjnych, nad zmianą celów, priorytetów, instrumentów, podmiotów i teryto-
rialnych obszarów interwencji polityki regionalnej. 

Debata ta zaowocowała powstaniem nowego paradygmatu polityki regio-
nalnej, którego odmienność od tradycyjnego ujęcia przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1 

Stary i nowy paradygmat polityki regionalnej 
Stary paradygmat Nowy paradygmat 

Strategie 
Podejście sektorowe Zintegrowane przedsięwzięcia rozwojowe 

Cele 

Działania wyrównawcze 

Działania dopasowane do potencjałów danych 
terytoriów; skoncentrowanie na wybranych 
obszarach, mające na celu odkrywanie i wy-
korzystanie ich potencjałów 

Wymiar terytorialny 

Regiony traktowane homogenicznie 
Podejście terytorialne. Zintegrowane progra-
my dedykowane obszarom strategicznej in-
terwencji 

Jednostki terytorialne 

Jednostki administracyjne Jednostki funkcjonalne. Zróżnicowane podej-
ście do rożnych typów terytoriów 

Źródło:  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, s. 15, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ 
polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf. 

 
Celem strategicznym nowej polityki regionalnej staje się stymulowanie 

wszystkich terytoriów do rozwoju ich specyficznego potencjału wzrostu poprzez 
wykorzystanie zasobów endogenicznych dla osiągania celów rozwoju kraju – 
kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności1. 
                                                            
1  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, s. 85-88, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ 

polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf. 
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Zdolność rozwojową poszczególnych rodzajów zasobów określają czynniki 
endogeniczne, które stanowią główną siłę sprawczą rozwoju regionalnego2. 

Tabela 2 przedstawia zasoby i skorelowane z nimi czynniki endogeniczne. 
 

Tabela 2 

Zasoby i czynniki endogeniczne 

Zasoby Czynniki 

Demograficzne Struktura ludności według wieku i wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, 
poziom i warunki życia 

Infrastruktura 
Urządzenia infrastruktury technicznej o zasięgu regionalnym i lokalnym, 
potencjał rozwojowy infrastruktury, inwestycje infrastrukturalne, zasobność 
budżetu regionów 

Gospodarka Baza ekonomiczna, przedsiębiorczość, potencjał innowacyjny, konkurencyj-
ność 

Przestrzeń Dostępność, warunki fizjograficzne, ład przestrzenny 

Ekosystem Komponenty środowiska przyrodniczego, stan zanieczyszczenia środowi-
ska, świadomość ekologiczna 

Źródło:  Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik, Wy-
dawnictwo UE, Wrocław 2010, s. 204; Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydaw-
nictwo AE, Wrocław 2006, s. 16. 

 
Jak można wnioskować z tabeli 2, każda jednostka terytorialna posiada unika-

towy układ współzależnych czynników endogenicznych, który ewoluuje w czasie.  
Nieprzypadkowo w literaturze przedmiotu zasoby demograficzne są umiesz-

czane na pierwszym miejscu, albowiem między liczbą ludności badanego obszaru 
i umiejscowionym na tym obszarze czynnikiem siły roboczej – stanowiącym wła-
ściwy czynnik wzrostu – istnieją relacje, które kształtują się odmiennie niż w in-
nych regionach kraju3. 

Zasoby endogeniczne występują w każdym regionie kraju, jednak wiele 
z nich wymaga wzmocnienia. W tym celu niezbędne jest wiec precyzyjne okre-
ślenie zasobów przy jednoczesnej analizie czynników rozwoju4. 

Rozważając nowy paradygmat polityki regionalnej, warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na jej silne ukierunkowanie terytorialne. Podmiotem polityki re-
gionalnej nie są już tylko regiony traktowane jako jednostki administracyjnego 
podziału kraju, lecz każdy obszar wyodrębniony pod względem geograficznym 
wraz z władzą publiczną5. 

                                                            
2  Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006, s. 16. 
3  B. Winiarski, Czynniki i etapy podnoszenia intensywności gospodarki obszarów nierozwinię-

tych, KPZK PAN, Zeszyt nr 31, PWN, Warszawa 1964, s. 37-41. 
4  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego…, op. cit., s. 86. 
5  Ibid., s. 85-88. 
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Obszar taki jest określany w KPZK 2030 jako obszar funkcjonalny i definio-
wany jako „…zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiąza-
nych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywa-
nymi, jednolitymi celami rozwoju”6. 

Ze względu na problemy, których zasięg wykracza poza sferę regionalną, 
a rozwiązania wymagają koordynacji działań na poziomie makroregionalnym, 
wyróżniono siedem typów obszarów funkcjonalnych, jednym z nich są obszary 
górskie7.  

Liczne akty prawne, w tym Trakt o funkcjonowaniu Unii Europejskiej    
(art. 174), podkreślają, iż dysproporcje w poziomie rozwoju obszarów górskich 
są spowodowane m.in. niekorzystnymi tendencjami demograficznymi8, w tym 
zmniejszającą się aktywną zawodowo populacją oraz wyludnieniem9. 

Uznając wagę założeń nowego paradygmatu polityki regionalnej, w artyku-
le przeprowadzono delimitację Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego. Celem 
niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: czy endogeniczne zaso-
by demograficzne wyznaczonego obszaru górskiego wymagają wzmocnienia?  

Zakres danych udostępnianych przez urzędy statystyczne Republiki Cze-
skiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polski predestynuje okres 
badawczy, który obejmuje lata 2004-2011.  

 
 

1. Obszar badań jako przedmiot poznania 
Badany obszar znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki 

Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej i składa się z powiatów: Libe-
rec10, Görlitz11 i Zgorzelec.  

                                                            
6  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, s. 178, http://www.mrr.gov.pl/ 

rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf. 
7  Ibid., s. 193-194. 
8  Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174, http://oide.sejm.gov.pl/ 

oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.18. 
9  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zał. 1, pkt 5.5, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303. 

10  Okres Liberec (czes.) 
11  Landkreis Görlitz (niem.) 
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Zgodnie z raportem ESPON12 European Perspective on Specific Types of 
Territories13 wybrany obszar badań należy do terenów górskich.  

W szczególności według podziału fizyczno-geograficznego zaproponowa-
nego przez Jacka Potockiego badany obszar należy do makroregionu Sudety 
Zachodnie (subprowincja Sudety, prowincja Masyw Czeski). W granicach po-
wiatu Görlitz znajdują się terytoria należące do mezoregionów Pogórze Łużyc-
kie, Góry Łużyckie i Kotlina Żytawska. Powiat Zgorzelec pokrywa się z mezo-
regionami Pogórze Izerskie i Kotlina Żytawska. Powiat Liberec obejmuje 
Grzbiet Jesztiedzki, Kotlinę Żytawską, Góry Izerskie i Pogórze Izerskie14. 

Administracyjnie Zachodniosudecki Obszar Górski jest podzielony na 120 
gmin i 3 miasta na prawach powiatu – Liberec, Görlitz i Zgorzelec. Łączna po-
wierzchnia obszaru wynosi 3934 km2, sieć osadniczą tworzy 30 miast.  

Tabela 3 przedstawia liczbę miast, gmin oraz wielkość powierzchni po-
szczególnych powiatów wchodzących w skład obszaru badań. 

 
Tabela 3 

Liczba miast, gmin oraz powierzchnia (km²) poszczególnych powiatów wchodzących  
w skład Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego 

 Powiat Liberec Powiat Görlitz Powiat Zgorzelec 
Liczba miast 11 14 5 
Liczba gmin 59 54 7 
Powierzchnia 989 2106 839 

Źródło:  http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_lb; http://www.kreis-goerlitz.de/city_info/ 
webaccessibility/index.cfm?region_id=349&waid=423&item_id=854231&oldrecord=88368&oldmodul= 
5&olddesign=0&oldkeyword=0&oldeps=20&oldaz=all&oldcat=0&fsize=1&contrast=0; http://www.powiat 
zgorzelecki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=24&lang=pl. 

 
Jak wynika z tabeli 3, gminy o największej średniej powierzchni (119,86 km²) 

znajdują się w powiecie zgorzeleckim, a o najmniejszej (16,76 km²) w powiecie 
libereckim.  

Rzeźba terenu, decydująca o atrakcyjności krajobrazu Zachodniosudeckie-
go Obszaru Górskiego, jest mocno zróżnicowana: najwyżej wyniesiony punkt 
znajduje się w Górach Izerskich (Smrk, 1124 m n.p.m.), najniższy – na Pogórzu 
Łużyckim – ok. 200 m n.p.m. 

                                                            
12  Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ang. Euro-

pean Observation Network for Territorial Development and Cohesion). 
13  European Perspective on Specific Types of Territories, s. 97, http://www.espon.eu/ 

export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Final_ 
Report_v8___revised_version.pdf. 

14  J. Potocki, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, 
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009, s. 57-61. 
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Klimat badanego obszaru kształtuje się pod wpływem mas powietrza na-
pływających znad Atlantyku i Skandynawii. Jest to klimat o dominujących ce-
chach oceanicznych, umiarkowanie chłodny i wilgotny, co wyraża się obniże-
niem górnej granicy lasu o 250 m w porównaniu z Tatrami. Najzimniejszym 
miesiącem jest styczeń, najcieplejszym lipiec, przy czym rozkład temperatur pozo-
staje w związku z wysokością: przeciętnie co 100 m temperatura obniża się o 0,5°C. 
Ilość opadu wzrasta z wysokością (ok. 70 mm na każde 100 m wzniesienia) i waha 
się od ok. 600 mm w kotlinach i na pogórzu do ponad 1500 mm w górach15. 

W budowie geologicznej Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego uczest-
niczą wszystkie formacje geologiczne od prekambru po czwartorzęd. Starym 
masywom zbudowanym z granodiorytów, gnejsów i granitoidów powstałym 
w neoproterozoiku i paleozoiku towarzyszą młode bazalty z oligocenu i piaski 
z miocenu16. 

Budowa geologiczna obszaru znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanej 
rzeźbie i skomplikowanym układzie hydrograficznym. Główne rzeki badanego ob-
szaru – Nysa Łużycka, Smědá, Izera – charakteryzują się dużymi spadkami, zmien-
nymi stanami wód i gwałtownymi wezbraniami, co powoduje częste podtopienia.  

 Badany obszar, jak i całe Sudety Zachodnie tworzą odrębną jednostkę 
geobotaniczną, zwaną okręgiem zachodniosudeckim. Charakteryzuje go zubo-
żenie flory wynikające zarówno z budowy geologicznej, jak i niekorzystnych 
warunków klimatycznych17. Dodatkowo wielowiekowa działalność człowieka 
spowodowała istotne i trwałe zmiany w środowisku naturalnym obszaru.  

Bogactwo surowców mineralnych występujących na badanym obszarze 
przyczyniło się do rozwoju przemysłu (tereny te należą do Sudeckiego Okręgu 
Przemysłowego)18. W powiecie Görlitz jest to obecnie gospodarka energetyczna 
oparta na odnawialnych nośnikach energii; konstrukcje stalowe i budowa ma-
szyn; przemysł samochodowy, spożywczy, tekstylny i tworzyw sztucznych; 
technologie informacyjne, komunikacyjne i biotechnologie19. 

Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego dominującą gałęzią go-
spodarki w powiecie Zgorzelec jest przemysł wydobywczy i energetyczny20. 

                                                            
15  J. Czerwiński, K. Mazurski, Sudety. Sudety Zachodnie, Sport i Turystyka, Warszawa 1983, s. 25-27. 
16  http://od.pgi.gov.pl/opracowania.htm. 
17  J. Czerwiński, K. Mazurski, Sudety…, op. cit., s. 27-29.  
18  M. Mileska, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1992, s. 693-694. 
19  http://www.kreis-goerlitz.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=349&waid= 

423&item_id=859255&oldrecord=88383&oldmodul=5&olddesign=0&oldkeyword=0&oldeps
=20&oldaz=all&oldcat=0&fsize=1&contrast=0. 

20  http://www.powiatzgorzelecki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout= 
blog&id=42&Itemid=48&lang=pl. 



Przesłanki nowej polityki regionalnej szansą rozwoju obszarów górskich 

 
 

79 

Powiat Liberec jest znany z produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz 
maszyn i urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego. Znaczące miejsce w gospo-
darce powiatu zajmują budownictwo, transport i usługi21. 

Na terenie Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego zachowały się liczne 
zabytki architektury. Budowle sakralne można podziwiać, podróżując szlakiem 
„Via Sacra”22, a zapoznać się z unikatowym budownictwem ludowym, zwiedza-
jąc „Krainę domów przysłupowych”23. 

Powiaty wchodzące w skład badanego obszaru od 1991 roku współpracują 
przy realizacji wspólnych projektów w ramach Euroregionu Nysa24. 
 
 
2.  Ocena stanu endogenicznych zasobów demograficznych  

Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego  
W celu zbadania stanu endogenicznych zasobów demograficznych w po-

szczególnych powiatach wchodzących w skład Zachodniosudeckiego Obszaru 
Górskiego posłużono się następującymi wskaźnikami: 
1) Gęstość zaludnienia (osób na km²), 
2) Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 mieszkańców), 
3) Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym do liczby osób będących w wieku produkcyjnym (%), 
4) Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem (%), 
5) Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem (%), 
6) Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem (%). 

W celu unaocznienia zmian w sytuacji demograficznej Zachodniosudeckie-
go Obszaru Górskiego tabela 4 przedstawia zestawienie poszczególnych wskaź-
ników w 2004 roku i w 2011 roku dla powiatów wchodzących w skład badanego 
obszaru. 

 
Tabela 4 

Wskaźniki demograficzne dla powiatów wchodzących w skład Zachodniosudeckiego  
Obszaru Górskiego 

Powiat Görlitz Powiat Liberec Powiat Zgorzelec 
2004 2011 Zmiana,% 2004 2011 Zmiana,% 2004 2011 Zmiana,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gęstość zaludnienia 143,7 129,9 -10,6 171,4 172,6 0,7 113,6 112,3 -1,2 
Współczynnik przyro-
stu naturalnego -4,9 -6,8 28,6 0,5 1,5 68,6 -1,3 -1,1 -19,9 

                                                            
21  http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_lb. 
22  http://www.oberlausitz.com/ferien/kulturell/via-sacra/pl/default.aspx. 
23  http://www.umgebindeland.de/index.php?lg=pl. 
24  http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=74. 
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cd. tabeli 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wskaźnik obciążenia 
demograficznego, % 49,5 61,4 19,4 40,2 44,5 9,7 44,7 44,7 0 

Udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym  
w ludności ogółem, %  

10,5 11,3 6,7 15,4 15,5 0,5 16,3 14 -16 

Udział ludności  
w wieku produkcyjnym 
w ludności ogółem, % 

66,9 62 -0,8 71,3 69,2 -3,1 69,1 69,1 0 

Udział ludności w 
wieku poprodukcyjnym 
w ludności ogółem, % 

22,6 26,7 15,5 13,3 15,3 13,5 14,6 16,9 13,3 

Źródło: https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=F208B0BBC3ABBE773AE87422F7538C00? 
operation=statistikenVerzeichnis; http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp; http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter. 
dims?p_id=576082&p_token=2125834420. 

 
Największa gęstością zaludnienia w obrębie Zachodniosudeckiego Obszaru 

Górskiego cechuje się powiat Liberec. Liczba osób przypadających tam na km² 
w okresie badawczym pozostała praktycznie bez zmian (wzrost o 0,7%). Naj-
mniej osób, bo tylko 114 na km², zamieszkuje w powiecie Zgorzelec i liczba ta 
zmniejszyła się w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2004 o 1,2%. Chociaż w po-
wiecie Görlitz gęstość zaludnienia jest wyższa niż w powiecie Zgorzelec, to w bada-
nym okresie można zaobserwować znaczny spadek liczby ludności – o prawie 11%. 

Dodatnim współczynnikiem przyrostu naturalnego wyróżnia się tylko po-
wiat Liberec. Natomiast w powiatach Görlitz i Zgorzelec w badanym okresie 
liczba zgonów przewyższała liczbę urodzin.  

 

 
Rys. 1. Współczynnik przyrostu naturalnego w powiatach Görlitz, Liberec i Zgorzelec 
 

Wskaźnik przyrostu naturalnego w powiecie Görlitz jest nie tylko najniż-
szy, ale wykazuje tendencję spadkową (prawie o 29% w badanym okresie). 

Wskaźnik obciążenia demograficznego zwiększał się w badanym okresie 
w powiatach Görlitz i Liberec (proporcjonalnie o 19,4% i 9,7%), natomiast w po-
wiecie Zgorzelec pozostał na tym samym poziomie. 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem zwiększył 
się w powiatach Görlitz i Liberec, zaś w powiecie Zgorzelec liczba ludzi mło-
dych zmalała o 16%. 

Udział ludności w wieku produkcyjnym był najwyższy w powiecie Liberec, 
a najniższy w powiecie Görlitz. Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy-
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Jak widać na rys. 3, struktura ludności w porównywanych powiatach znacząco 
się różni. W powiecie Görlitz liczba osób starszych jest prawie 2,5 razy większa niż 
osób w wieku do 15 lat, co świadczy o starości demograficznej. W powiecie Liberec 
liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest prawie taka sama jak osób w wieku 
poprodukcyjnym. Liczba ludności aktywnej zawodowo w powiecie Liberec jest 
o ponad 10% większa niż w powiecie Görlitz.  

Aby uświadomić sobie przestrzenny wymiar zjawiska porównano powiaty 
należące do Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego z obszarami „niegórski-
mi” w rozumieniu kryteriów delimitacji przyjętych w niniejszym opracowaniu, 
a jednocześnie nadrzędnymi jednostkami administracyjnymi. Otrzymane wyniki 
prezentuje tabela 5. 

 

Tabela 5 

Porównanie wskaźników dla powiatów wchodzących w skład Zachodniosudeckiego  
Obszaru Górskiego z obszarem „niegórskim” w roku 2011 

  Powiat 
Görlitz

Kraj  
Związkowy 

Saksonia 

Powiat 
Liberec 

Kraj 
Liberecki 

Powiat 
Zgorzelec 

Województwo 
dolnośląskie 

Gęstość zaludnienia  129,9 224,6 172,6 138,7 112,3 146,2 
Przyrost naturalny -6,8 -3,9 1,5 1,0 -1,1 -0,6 
Wskaźnik obciążenia  
demograficznego 61,4 56,8 44,5 44,3 44,7 53,2 

Udział ludności w wieku przedpro-
dukcyjnym w ludności ogółem 11,3 11,7 15,5 15,3 14,0 17,2 

Udział ludności w wieku produk-
cyjnym w ludności ogółem 62,0 63,8 69,2 69,3 69,1 65,3 

Udział ludności w wieku poproduk-
cyjnym w ludności ogółem 26,7 24,5 15,3 15,4 16,9 17,5 

Źródło: https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=F208B0BBC3ABBE773AE87422F7538C00? 
operation=statistikenVerzeichnis; http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp; http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter. 
dims?p_id=576082&p_token=2125834420. 

 
Powiat Görlitz charakteryzuje się gorszymi wskaźnikami w porównaniu 

z sąsiadującymi „niegórskimi” terenami. Gęstość zaludnienia i przyrost natural-
ny są tam o prawie 40% niższe niż w Kraju Związkowym Saksonia. Wyższe są 
wskaźniki: obciążenia demograficznego (7,5%) oraz udziału ludności w wieku 
poprodukcyjnym w ludności ogółem (8,2%).  

W powiecie Liberec sytuacja wygląda odwrotnie: gęstość zaludnienia jest 
tam o 20% wyższa, przyrost naturalny o 33,3%, a reszta wskaźników kształtuje 
się na tym samym poziomie, jak w Kraju Libereckim.  
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Podsumowanie 
Odpowiadając na pytanie o potrzebę wzmocnienia endogenicznych zasobów 

demograficznych Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego, należy stwierdzić, iż ich 
stan w poszczególnych jednostkach administracyjnych wchodzących w skład obszaru 
badawczego bardzo się różni: tylko powiat Liberec posiada endogeniczne zasoby 
demograficzne warunkujące rozwój, zaś zasoby powiatów Zgorzelec, a w szczegól-
ności Görlitz wymagają wsparcia przez wykorzystanie czynników egzogenicznych. 

W celu wyrównania poziomu endogenicznych zasobów demograficznych 
na zapóźnionych terytoriach zaleca się uwzględnienie w strategii rozwoju funk-
cjonalnego obszaru górskiego środków mających na celu: 
− wspieranie odnowy demograficznej poprzez stworzenie lepszych warunków 

dla rodzin; 
− zwiększanie zatrudnienia, wydajności i wyników gospodarczych poprzez 

inwestowanie w kształcenie, TIK oraz badania i innowacje; 
− skupienie się na adekwatności i jakości kształcenia, szkoleń oraz struktur 

wsparcia społecznego; 
− promowanie efektywnej opieki zdrowotnej i długoterminowej, łącznie z in-

westycjami w e-zdrowie, e-opiekę i infrastrukturę.25 
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PREMISES OF THE NEW REGIONAL POLICY –  AN OPPORTUNITY  
FOR DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS 

Summary 
Implementing the conclusions of the new regional policy, among others concep-

tions of place-based approach and development of underutilized potentials in all regions, 
the paper conduct delimitation of Western Sudeten mountainous area and assessed en-
dogenous demographic resources. Aim of the work is the answer to the question: Is en-
dogenous demographic resources designated mountainous area need to be reinforced? 

As a response to the problems which results of the study envisage, compensatory 
measures was recommended.  
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