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WYKAZ SKRÓTÓW 

AC – Punkt ładowania samochodów elektrycznych prądem przemiennym (z j. ang. 

alternating current) 

B+R – Badania i rozwój, działalność badawczo–rozwojowa 

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

BDL GUS – Bank Danych Lokalnych GUS 

BŚ – Bank Światowy 

COVID–19 – Choroba wywołana wirusem SARS–CoV–2 

CP – Cel Polityki (perspektywa finansowa 2021-2027) 

cs – cel szczegółowy w ramach CP (perspektywa finansowa 2021-2027) 

DC – Punkt ładowania samochodów elektrycznych prądem stałym (z j. ang. direct current) 

DPS – Dom Pomocy Społecznej 

EE – Efektywność energetyczna 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny +  

EU ETS - unijny system handlu uprawnieniami do emisji (z j. ang. the European Union 

Emissions Trading System) 

FST – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

GIS – system informacji geograficznej (z j. ang. Geographical Information System) 

good governance – dobre rządzenie, sprawowanie władzy publicznej w ramach wzajemnych 

relacji rządu, administracji i społeczeństwa, cechujące się otwartością, partnerstwem, 

rozliczalnością, skutecznością, efektywnością i spójnością  

GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym  

GPR – Gminny Program Rewitalizacji 

GUGIK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

HHI – wskaźnik koncentracji Herfindahla–Hirschmana 

HPI – Światowy Indeks Szczęścia (HPI, Happy Planet Index) 

ICT – technologie informacyjno–komunikacyjne  

IOB – Instytucja Otoczenia Biznesu 

JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KE – Komisja Europejska  

KPK – Krajowy Program Kolejowy 

KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 

KSRR – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

LCOE - uśredniony koszt energii elektrycznej (z j. ang. levelized cost of electricity) 

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju 

MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny 
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MST – Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji 

MŚP  – Małe i średnie przedsiębiorstwa  

NUTS – Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (ang. Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics)  

NUTS 2 – regiony, w Polsce: województwa 

NUTS 3 – podregiony (grupy powiatów) 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

PEP2030 – Polityka Ekologiczna Państwa 2030 

PEP2040 – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. 

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal IncomeTax)  

PKB – Produkt Krajowy Brutto 

PNT – Park Naukowo–Technologiczny 

PPS – Standard siły nabywczej (z j. ang. purchasing power standard) 

PSZ – Publiczne Służby Zatrudnienia 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

PZMM – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z j. ang. SUMP – Sustainable Urban 

Mobility Plan) 

RPP – Rada Polityki Pieniężnej 

SARS–CoV–2  – Nazwa wirusa powodującego chorobę COVID–19 

SOR – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) 

SRWD 2030 – Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

SSE – Specjalne Strefy Ekonomiczne 

SUMP – plany zrównoważonej mobilności miejskiej (por. PZMM) 

TEN–T- Transeuropejskie sieci transportowe (ang. Trans–European Network–Transport) 

TSL – Sektor transportu, spedycji i logistyki 

UE – Unia Europejska  

UE 27 – Unia Europejska po Brexicie – 27 krajów  

UP  – Umowa Partnerstwa  
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STRESZCZENIE 
Niniejsze opracowanie powstało w celu zaprezentowania możliwych scenariuszy zmian 

uwarunkowań rozwojowych dolnośląskiego obszaru pogranicza1 w wyniku realizacji założeń 

Saksonii dotyczących wycofywania się z wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego do 

produkcji energii elektrycznej przy szczególnym uwzględnieniu współpracy transgranicznej z 

powiatami Görlitz i Bautzen. Przyjęte w 2020 r. ustawy „o wyjściu z węgla” (niem. 

Kohleausstiegsgesetz2) oraz „o wzmocnieniu strukturalnym regionów węglowych” (niem. 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen3) w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie 

niemieckich regionów w dużej mierze opierających swoją gospodarkę na wykorzystaniu węgla, 

w tym Saksonii. Transformacja gospodarcza tych regionów będzie wspierana z wielu źródeł, 

m.in. z FST. Zmiany systemowe i strukturalne w tym kraju związkowym znacząco wpłyną na 

funkcjonowanie całego polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego.  

Celem przeprowadzenia badania było zdiagnozowanie potencjalnych siły, charakteru i 

kierunków wpływu planowanych zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój społeczno-

gospodarczy przygranicznych obszarów Dolnego Śląska w perspektywie czasowej do 2038 

roku, czyli do czasu zakończenia inwestycji planowanych dla realizacji założeń wyżej 

wymienionych ustaw. Efektem prac badawczych było nie tylko wskazanie potencjalnych 

konsekwencji dla funkcjonowania dolnośląskiego obszaru pogranicza, ale także 

zdiagnozowanie możliwości współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

kluczowych obszarów tematycznych uwzględnionych w Saksońsko-Dolnośląskim Studium 

Pogranicza4, którymi są:  

1. Dostęp do dóbr i usług 

2. Dostępność komunikacyjna 

3. Gospodarka i innowacyjność 

4. Turystyka, kultura i środowisko naturalne 

Realizacja celu badawczego wymagała ustalenia odpowiedniej struktury tekstu analizy. 

niniejsze opracowanie składa się z pięciu głównych części. W pierwszej z nich przybliżono 

charakter planowanych zmian w Niemczech i samej Saksonii w zakresie rezygnacji z wydobycia 

i wykorzystania węgla. W kolejnej części scharakteryzowano obecne uwarunkowania rozwoju 

 
1 Obszar pogranicza jest zgodny z obszarem wsparcia Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 
Dolnośląsko-saksoński obszar pogranicza zawiera po stronie polskiej: m. Jelenia Góra, powiaty: bolesławiecki, 
zgorzelecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, a po stronie niemieckiej 
powiaty Görlitz i Bautzen. 
2 Por. informacje zawarte na stronie internetowej: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/klimaschutz/kohleausstiegsgesetz-1716678 (dostęp: 5.09.2022).  
3 Por. informacje zawarte na stronie internetowej: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-
kohleregionen.html (dostęp: 5.09.2022). Tekst ustawy znajduje się pod linkiem: 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl120s17
95.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1795.pdf%27%5D__1601297  
4Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza, Dresden, Wrocław 2019. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/kohleausstiegsgesetz-1716678
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/kohleausstiegsgesetz-1716678
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-kohleregionen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-kohleregionen.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s1795.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1795.pdf%27%5D__1601297
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s1795.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1795.pdf%27%5D__1601297
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społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska i potencjalny wpływ zmian strukturalnych w 

Saksonii na tenże rozwój i jego poszczególne elementy. Trzecia część prezentuje 

podsumowanie analizy desk research w zakresie wskazania potencjałów rozwojowych i szans 

na wzmocnienie współpracy transgranicznej oraz potencjalne bariery mogące spowolnić 

procesy transformacyjne i integracyjne. W czwartym rozdziale zamieszczono opis wpływu 

potencjalnych skutków transformacji strukturalnej na obszar dolnośląskiego pogranicza. Piąta 

część będąca podsumowaniem treści Analizy, prezentuje główne wnioski z badań. 

Dla prawidłowej realizacji prac badawczych sformułowano pytania badawcze, 

zaprezentowane w Tabeli 1. 

Tabela 1. Zestaw pytań badawczych ze wskazaniem rozdziałów analizy, w których udzielono 
na nie odpowiedzi 

Pytanie badawcze (Pod) 
rozdział 

Obszar 
tematyczny 

Pytanie 1. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia będą wspierane w ramach 
ustawy o wzmocnieniu strukturalnym?  

1.1, 1.2 Zmiany 
strukturalne w 
Saksonii Pytanie 2. Jaka będzie wysokość dofinansowania poszczególnych 

sektorów? 

Pytanie 3. Jakie są przewidywane potrzeby w zakresie potencjalnej ilości 
pracowników dla nowo powstających przedsięwzięć/firm/klastrów 
związanych z dofinansowywanymi sektorami? 

1.2 Rynek pracy 

Edukacja 

Pytanie 4. Jakie są przewidywane potrzeby w zakresie 
przekwalifikowywania pracowników dzisiejszego sektora 
energetycznego? 

1.2 

Pytanie 5. Jakie są przewidywane potrzeby w zakresie współpracy w tym 
zakresie ze stroną polską (dolnośląską) oraz czy przewidywana jest 
współpraca polsko-niemiecka w zakresie szkolenia nowych kadr dla ww. 
przedsięwzięć na polskich/dolnośląskich uczelniach wyższych i w 
pozostałych jednostkach edukacyjnych? 

1.2 

Pytanie 6. W jakim zakresie wprowadzanie zmian strukturalnych w 
Saksonii przyczyni się do przezwyciężania wspólnych wyzwań na 
pograniczu i wzmocnienia powiązań transgranicznych? (w oparciu o 
zestawy proponowanych działań w poszczególnych obszarach – 
Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza)?  

4 Współpraca 
trans-
graniczna 

Pytanie 7. W jaki sposób wprowadzanie zmian strukturalnych wpłynie na 
realizację priorytetów rozwoju regionalnego określonych w Strategii 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego3 z uwzględnieniem szerszej 
perspektywy czasowej do 2038 roku?  

2.1., 
2.2., 
3.1., 
3.2., 4 

Rozwój 
Dolnego 
Śląska 

Pytanie 8. Jakie istnieją kluczowe kierunki działań na obszarze 
przygranicznym Dolnego Śląska w różnych sektorach gospodarki, które 
mogą pośrednio lub bezpośrednio skorzystać ze zmian strukturalnych w 
Saksonii? 

4 Korzyści i 
koszty dla 
Dolnego 
Śląska ze 
zmian Pytanie 9. Jakie są główne potencjały rozwoju i współpracy z 

uwzględnieniem rynku pracy i rynku edukacyjnego? 
3.1. 
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Pytanie badawcze (Pod) 
rozdział 

Obszar 
tematyczny 

Pytanie 10. Jakie istnieją potencjalne korzyści i możliwości synergii w 
poszczególnych obszarach powiązań transgranicznych? 

4 strukturalnych 
w Saksonii 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy na podstawie SOPZ Zamawiającego. 
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WSTĘP 

Dekarbonizacja gospodarek narodowych jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej w XXI 

wieku. W perspektywie finansowej 2021-2027 będzie realizowana interwencja publiczna, w 

której w programach krajowych i regionalnych przyjęto limity procentowe środków, które 

powinny być przeznaczone na projekty inwestycyjne ukierunkowane na dbanie o środowisko 

naturalne. Oprócz tego, poszczególne kraje z własnej inicjatywy rozpoczynają realizację 

założeń gospodarki nisko- lub zeroemisyjnej, między innymi minimalizując wydobycie lub 

zużycie kopalin, których konsumpcja negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Wśród 

tych państw znajdują się Niemcy, które w wyniku przyjęcia w 2020 roku dwóch ustaw o 

„wyjściu z węgla” założyły szereg zmian w funkcjonowaniu gospodarki krajowej i gospodarek 

krajów związkowych. Całkowita rezygnacja z węgla jako źródła generowania energii 

elektrycznej i cieplnej ma nastąpić najpóźniej do końca 2038 roku. 

Planowane inwestycje w sposób istotny wpłyną również, szczególnie w długim okresie, na 

funkcjonowanie wszystkich obszarów przygranicznych Niemiec, w tym tych na granicy polsko-

niemieckiej. Dolny Śląsk pozostanie w obszarze wpływu zmian strukturalnych w Saksonii, która 

jest jednym z głównych regionów dostarczających węgiel i energię elektryczną oraz cieplną 

gospodarce niemieckiej. Wyprzedzający charakter niniejszej analizy ma wspomóc władze 

Dolnego Śląska w przewidywaniu zmian, na które można reagować już teraz lub w niedalekiej 

przyszłości w odniesieniu do dolnośląskiego obszaru pogranicza (por. Mapa 1) oraz w 

prowadzeniu współpracy transgranicznej w sposób zapewniający osiągnięcie korzyści 

optymalnych dla dolnośląskiego pogranicza. Nie było to jednak łatwe zadanie, bowiem rozwój 

regionalny jest złożonym pojęciem, uwzględniającym wielokierunkowe relacje pomiędzy 

uczestnikami tego rozwoju oraz podejmowanymi przez nich inicjatywami, warunkami 

rynkowymi, uwarunkowaniami rozwoju na poziomie krajowym, potencjałami lokalnymi, 

oczekiwaniami interesariuszy i wieloma innymi. Przyjęcie przez Niemcy strategii „wyjścia z 

węgla” wpisuje się w szerszy nurt realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz ogólnego 

profilu działań planowanych w ramach programów krajowych i regionalnych w perspektywie 

2021-2027. Dopiero uwzględnienie całości tych uwarunkowań zapewnia właściwe 

generowanie scenariuszy możliwych zdarzeń wpływających na transgraniczną współpracę 

między powiatami Görlitz i Bautzen z dolnośląskim obszarem pogranicza (9 powiatów, por. 

Mapa 1). 

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu TransGredio5. Projekt składał się z 

dwóch pakietów. Jeden obejmował działania w zakresie współpracy transgranicznej i rozwoju 

kompetencji (4 warsztaty specjalistyczne, 3 wyjazdy studyjne, kursy językowe) w ramach 

transgranicznego planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Drugi pakiet dotyczył 

identyfikacji synergii i potencjału rozwojowego na tle zmian strukturalnych. Wyjazdy studyjne 

 
5 Projekt realizowany w ramach PW Interreg Polska-Saksonia 2014-2020; 
https://umwd.dolnyslask.pl/ewt/transgredio/; dostęp 01.09.2022 

https://umwd.dolnyslask.pl/ewt/transgredio/
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były poświęcone generowaniu pomysłów dotyczących potencjałów terenów pogórniczych w 

zakresie rozwoju turystyki, usług społecznych i stymulowania innowacyjności i rozwoju 

gospodarczego. Między innymi, przekazano informacje na temat już stosowanych w Saksonii 

sposobów rekultywacji terenów pogórniczych, tworzenia rezerwatów biosfery na 

rekultywowanych obszarach (obecnie np. Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft – 

Górnołużyckie wrzosowiska i stawy), projektów łączących zrównoważony rozwój (zachowanie 

dzikich obszarów przyrody) i turystykę (np. projekt Wild NaTour6), tworzenia obiektów 

muzealnych na terenie dawnych kopalń (np. w Knappenrode). Uzupełnieniem wizyt 

studyjnych były warsztaty, w których uczestniczyło wielu przedstawicieli różnych grup 

interesariuszy związanych z rozwojem regionalnym pogranicza.  

 

Mapa 1. Obszar dolnośląskiego pogranicza 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Nawiązując do charakterystyk obszarów oraz mając na względzie kwestie merytoryczne 

dotyczące tematu analizy, niniejsze opracowanie składa się z pięciu głównych części. W 

pierwszej z nich przybliżono charakter planowanych zmian w Niemczech i samej Saksonii w 

zakresie rezygnacji z wydobycia i wykorzystania węgla. W kolejnej części scharakteryzowano 

 
6 Gra słów: „wild Natur” – dzika natura oraz „die Tour” – wycieczka. Projekt ma za zadanie zadbać o 
atrakcyjność turystyczną Łużyc.  
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obecne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska i potencjalny 

wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na tenże rozwój i jego poszczególne elementy. Trzecia 

część prezentuje podsumowanie analizy desk research w zakresie wskazania potencjałów 

rozwojowych i szans na wzmocnienie współpracy transgranicznej oraz potencjalne bariery 

mogące spowolnić procesy transformacyjne i integracyjne. W czwartym rozdziale 

zamieszczono opis wpływu potencjalnych skutków transformacji strukturalnej na obszar 

dolnośląskiego pogranicza. Piąta część będąca podsumowaniem treści Analizy, prezentuje 

główne wnioski z badań. 

W tworzeniu treści analizy posłużono się triangulacją metod badawczych, aby zwiększyć 

poziom rzetelności badań i urealnić przedstawiane scenariusze zdarzeń. Wykorzystano zatem 

następujące metody badawcze: 

• analizę desk research, w tym literatury naukowej, aktów prawnych i ich interpretacji, 

oficjalnych komunikatów agencji rządowych i samorządowych, opracowania 

branżowe, 

• metodę sondażową w postaci wywiadu pogłębionego (IDI – in-depth interview) z 

przedstawicielami wybranych instytucji, 

• analizę danych statystycznych w postaci modeli prognostycznych (ekonometrycznych) 

i modelowania danych w oprogramowaniu GIS, 

• analizy eksperckie, polegające na walidacji danych uzyskanych przy zastosowaniu 

różnych metod badawczych w celu wnioskowania na temat potencjalnych scenariuszy 

zmian w przyszłości w funkcjonowaniu dolnośląskiego obszaru pogranicza. 

Analiza desk research obejmowała kilka grup dokumentów: literaturę naukową, literaturę 

branżową, opracowania i analizy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym właściwe dla 

analizowanego obszaru geograficznego, dokumenty prawne. Łącznie przeanalizowano 

kilkadziesiąt pozycji (por. Spis źródeł). 

Obróbka statystyczna danych obejmowała elementy statystyki opisowej oraz 

ekonometrii, zarówno modele diagnostyczne, jak i prognostyczne. Badania dotyczące danych 

historycznych miały na celu ustalenie trendów dotyczących analizowanych zjawisk społeczno-

gospodarczych i stanowiły podstawę do tworzenia prognoz i następnie scenariuszy. W celu 

zbudowania modeli statystycznych i ekonometrycznych posłużono się danymi pozyskanymi z: 

1. Roczników statystycznych województwa, 

2. Stron tematycznych Głównego Urzędu Statystycznego: 

a. BDL GUS, 

b. Banku Danych Makroekonomicznych GUS, 

c. Dziedzinowych Baz Wiedzy GUS, 

d. BAEL (Badania aktywności ekonomicznej ludności), 

3. Portalu Eurostat, 

4. Portalu GUGIK, 
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5. Portalu Geoportal Dolny Śląsk. 

W razie potrzeby dane na poziomie ogólnym były rozszacowane7 za pomocą przeliczników 

sporządzonych na podstawie wysokości podatków rolnych, PIT lub liczby ludności, w 

zależności od potrzeb Zespołu Badawczego. W przypadku dostępu do dóbr i usług posłużono 

się wskaźnikami kontekstowymi (np. w przypadku dostępu do usług edukacyjnych). Wszystkie 

rozszacowania opisano w Załączniku 3 do Analizy. 

Wywiady pogłębione (IDI) miały charakter uzupełniający w stosunku do badań typu desk 

research. Zostały przeprowadzone w sierpniu 2022 roku przez przeszkolonego pracownika 

Wykonawcy o doświadczeniu w prowadzeniu tego typu badań z podmiotami sektora 

publicznego. Kwestionariusze wywiadu zostały przygotowane oddzielnie dla kilku grup 

instytucji biorących udział w badaniu (por. Załącznik 2 do Analizy). Treść pytań była 

uwarunkowana lokalizacją JST lub innej instytucji biorącej udział w badaniu, oraz charakterem 

i zakresem jej działalności. Część potencjalnych respondentów nie wykazała chęci lub 

możliwości udziału w badaniu, zatem finalnie przeprowadzono siedem wywiadów8: 

• z przedstawicielem powiatu lubańskiego, 

• z przedstawicielem powiatu zgorzeleckiego, 

• z przedstawicielem powiatu złotoryjskiego, 

• z przedstawicielem PUP Jelenia Góra, 

• z przedstawicielem miasta Zgorzelec, 

• z przedstawicielem stowarzyszenia ZKlaster w Zgorzelcu, 

• z przedstawicielem UMWD. 

Główną metodą badawczą była metoda foresight. Została wybrana jako właściwa metoda 

docelowa dla niniejszego badania, po przeanalizowaniu aparatu metodologicznego 

stosowanego dla budowania wizji przyszłości dla rozwoju społecznego i gospodarczego branż 

i regionów. Podejście to jest określane jako „proces prowadzący do pełniejszego zrozumienia 

sił kształtujących przyszłość”.9 Metoda ta była już stosowana do oceny możliwych scenariuszy 

zdarzeń dla innych regionów Polski10, a w ostatnich latach jej popularność rośnie11. U jej 

podstaw leży założenie, że scenariusze zdarzeń są tworzone na podstawie kilku źródeł, w tym 

interesariuszy oraz ekspertów. Scenariusze przyszłości dotyczą również potencjalnych szans i 

zagrożeń związanych z rozwojem regionu oraz rekomendacji dotyczących kierunków tego 

 
7 Rozszacowanie – podzielenie wartości danych zagregowanych dla danej jednostki na wartości przypisane do 
jednostek jej podległych. Tutaj: podzielenie wartości danej zmiennej dla województwa lub podregionu na 
wartości dla poszczególnych powiatów. 
8 Pięć innych jednostek wytypowanych do badania ze strony polskiej, oraz pięć ze strony niemieckiej nie 
wyraziło chęci udziału w badaniu. 
9H. Pachciarek and M. Szarek, Koncepcja foresight w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i 
Środowisko”, 2014, t.3, no 50, pp. 80–99. 
10J. Ejdys, Regionalny foresight gospodarczy: scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, 
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 2013. 
11H. Pachciarek and M. Szarek, Koncepcja foresight w kontekście zrównoważonego rozwoju..., op. cit. 
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rozwoju. Pełen opis zalet tego podejścia, m.in. rzetelność opracowanych wyników, opisuje 

literatura naukowa, także z zakresu badania opinii publicznej oraz rozwiązywania problemów 

decyzyjnych z zakresu polityk publicznych12.  

Aby sporządzić zbiór potencjalnych szans i potencjałów rozwoju regionu w kontekście 

wpływu transformacji gospodarczej i energetycznej w Saksonii na funkcjonowanie 

dolnośląskiego pogranicza, posłużono się aparatem statystycznym, powszechnie stosowanym 

w badaniu szeregów czasowych i predykcji. Należy jednak mieć na uwadze, że prognozowanie 

to zakłada proces rozwoju danego zjawiska w czasie przy uwzględnieniu bardzo okrojonego 

zakresu zmiennych na niego wpływających i składnika losowego, który oznacza zbiór 

wszystkich niezidentyfikowanych zmiennych, które mogą wpływać na prognozowane 

zjawisko. Skoro ta liczba zmiennych jest bardzo duża, co wynika ze złożonego charakteru 

rozwoju regionalnego, wystarczy zmiana jednego z istotnych składników lub zaistnienie 

zdarzenia o nagłym charakterze i rozległym wpływie na gospodarkę kraju i regionu13 (tzw. 

czarnego łabędzia)14, aby prognoza stała się nieaktualna. Dlatego do prognoz o charakterze 

wyłącznie statystycznym należy podchodzić z dużą ostrożnością15. Z tego powodu 

zastosowano metodę scenariuszową, która pozwala na uwzględnienie zarówno wyników 

prognozowania (metod ilościowych), jak i analizy jakościowej (m.in. analizy tekstu wypowiedzi 

respondentów w wywiadach, analizy tekstu w ramach analizy desk research). 

Niniejsze opracowanie wskazuje, jakie zmiany są najbardziej prawdopodobne w 

przyszłości przy zaistnieniu wskazanych egzo- i endogenicznych czynników oraz jakie środki 

należałoby podjąć, aby na nie właściwie odpowiedzieć. W rzeczywistości ciąg zdarzeń może 

przybrać jakikolwiek wariant zaprezentowany w niniejszej analizie lub warianty pośrednie. 

Należy pamiętać, że region dolnośląski, a także dolnośląski obszar pogranicza składa się z 

jednostek o różnym poziomie i tempie rozwoju społeczno-gospodarczego. Co naturalne w 

niemal wszystkich regionach, ich obszary peryferyjne tracą swoje podstawowe funkcje oraz 

 
12J. Kuciński, Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych 
Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Warszawa 2010, 
http://akademickiemazowsze2030.pl/Data/File/28.pdf; H. Pachciarek and M. Szarek, Koncepcja foresight w 
kontekście zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko 2014, nr 3, s. 111-121; J. Ejdys, Regionalny 
foresight gospodarczy: scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, ZPWiM, Warszawa 2013; 
S.M. Komorowski, Scenariusz jako metoda diagnozy i prognozy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988; A. 
Kononiuk and J. Nazarko, Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2014. 
13A. Ganguly, D. Chatterjee, and H. Rao, The role of resiliency in managing supply chains disruptions, [in:] Supply 
Chain Risk Management: Advanced Tools, Models, and Developments, Springer Singapore 2018, pp. 237–251. 
14 Czarnym łabędziem określa się zjawisko nagłe, o gwałtownym przebiegu i bardzo niskim prawdopodobieństwie 
wystąpienia (częstsze przypadki) lub zjawisko niemal pewne, ale które ostatecznie nie ma miejsca (rzadsze 
przypadki). W ostatnich dwóch latach takimi zjawiskami był wybuch pandemii COVID-19 oraz konflikt zbrojny na 
Ukrainie. 
15B. Guzik, Ekonometria,Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 10; Prognozowanie gospodarcze – 
metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005; K. Melich-Iwanek  
i in., Metody prognozowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2018, s. 8. 
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cechują się niższym poziomem dostępności transportowej i usługowej. Współpraca 

transgraniczna i wielokierunkowa integracja saksońskiej i dolnośląskiej części pogranicza 

mogłaby rozwiązać te problemy. 
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1. SAKSONIA U PROGU WPROWADZANIA ZMIAN STRUKTURALNYCH 

1.1. Zasady organizacji transformacji strukturalnej w Niemczech 

1.1.1. Podstawy prawne 

Przejście na tzw. „czystą energię” jest dla UE źródłem możliwości realizacji Europejskiego 

Zielonego Ładu oraz docelowo umożliwi stworzenie ok. 1 mln nowych miejsc pracy w całej Unii 

Europejskiej. Jednak tego typu transformacja znacznie utrudni funkcjonowanie niektórych 

sektorów gospodarki zwłaszcza, że wiele regionów UE jest szczególnie uzależnionych od paliw 

kopalnych16. Od kilku lat Unia Europejska pracuje nad ustanowieniem mechanizmów 

mających na celu ustalenie optymalnych warunków transformacji energetycznej swoich 

regionów17. Docelowo, neutralność klimatyczna Europy powinna być osiągnięta do 2050 r. 

Inicjatywa UE na rzecz regionów w procesie transformacji obejmuje głównie regiony górnicze 

– 31 regionów węglowych w 11 krajach UE (w tym w Polsce i w Niemczech, por. Mapa 2). 

Głównym założeniem tej transformacji – oprócz zmian dotyczących sektora energetycznego - 

jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami między regionami UE o 

podobnych problemach, zaangażowanie różnych grup interesariuszy w proces transformacji, 

wspieranie tejże transformacji przez pomoc techniczną (START)18. 

Oprócz transformacji sterowanej z poziomu UE, podejmowane są inicjatywy w tym 

zakresie na poziomie krajowym. W przypadku Niemiec w lipcu 2020 r. rząd federalny przyjął 

dwie ustawy: „o wyjściu z węgla” (niem. Kohleausstiegsgesetz19) oraz „o wzmocnieniu 

strukturalnym regionów węglowych” (Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen20). Pierwsza 

ustawa prezentuje zasady i wstępny harmonogram wygaszania elektrowni i elektrociepłowni 

węglowych oraz ustala koniec roku 2038 jako najpóźniejszą datę graniczną wykorzystania 

węgla do pozyskiwania energii elektrycznej (w 2028 r. moce przerobowe produkcji energii z 

 
16A. Sobczak et al., Inicjatywa UE na rzecz regionów górniczych w procesie transformacji: Pomoc techniczna START 
w regionach, dobre praktyki oraz wsparcie UE, 2021. 
17 Dokumentacja dotycząca transformacji energetycznej obejmuje m.in. dokumenty: Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków (2018); Europejski Zielony Ład (2019); Plan inwestycyjny na rzecz Zielonego Ładu 
(2020); Mechanizm sprawiedliwej transformacji (2020); Integracja systemu energetycznego (2020); Fala 
renowacji (2020); Plan naprawy gospodarczej dla Europy (2020); Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (2021). 
18A. Sobczak et al., Inicjatywa UE na rzecz regionów górniczych w procesie transformacji: Pomoc techniczna START 
regionach, dobre praktyki oraz wsparcie UE..., op. cit. 
19 Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze 
(Kohleausstiegsgesetz) Vom 8. August 2020, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu 
Bonn am 13. August 2020, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60uC
X6AhWJw4sKHZ4ABAcQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Foffenegesetze.de%2Fveroeffentlichung%2Fbgbl1
%2F2020%2F37&usg=AOvVaw36wdsLHMzBV9axGGfu8Suc 
20 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen Vom 8. August 2020, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 37, 
ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020, 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*[@attr_id=%27bgbl120s1818.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*
%5B%40attr_id%3D%27I_2020_37_inhaltsverz%27%5D__1662666113404 
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węgla mają być zmniejszone o 50% w stosunku do roku bazowego – 2019). Druga z wyżej 

wymienionych ustaw określa sposób zagospodarowania środków pieniężnych przeznaczonych 

na tę transformację. Przewiduje się przeznaczenie łącznie 40 mld euro do 2038 r. na 

restrukturyzację zagłębi węglowych w Niemczech (por. podrozdział 1.1.3.), z czego większość 

pochłoną projekty Rządu Federalnego (ok. 26 mld euro, czyli 65% przewidywanego budżetu), 

a około jedną trzecią – projekty inwestycyjne krajów związkowych (ok. 14 mld euro, czyli 35% 

środków21). Jednym z największych beneficjentów wśród niemieckich landów będzie Saksonia. 

Niewątpliwie taki rozmiar inwestycji istotnie wpłynie na strukturę gospodarki landu, a co za 

tym idzie – relacji transgranicznych z Dolnym Śląskiem. 

 
Mapa 2. Regiony węglowe w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech (oznaczone 
kolorem czerwonym) 

Źródło: https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/initiative-coal-regions-

transition_en#info_uu0ev94qxqj, dostęp 5.09.2022. 

1.1.2. Cele zmian i harmonogram realizacji założeń 

Bundestag (Parlament Federalny RFN) i Bundesrat (Rada Federalna RFN) przyjmując 

wspomniane ustawy miały na celu pomoc niemieckim regionom dotkniętym zmianami w 

zarządzaniu transformacją strukturalną. Rząd niemiecki planuje działać dwutorowo – w ślad 

za uchwaleniem stopniowego ograniczania zużycia węgla do produkcji energii elektrycznej 

 
21 W planie zmian strukturalnych przewidziano wprowadzenie ich w następujących niemieckich landach: 
Brandenburgia, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia, Saksonia-Anhalt. 
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realizowane mają być inwestycje stymulujące dalszy rozwój gospodarczy i rozwój 

odnawialnych źródeł energii22. Zintegrowane ze sobą wycofywanie się z węgla, zmiany 

strukturalne oraz rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej stanowią podstawę do osiągnięcia 

niezawodnego, sprawiedliwego społecznie i zabezpieczonego prawnie pewnego „wyjścia z 

węgla”.23 

Jak wspomniano powyżej, władze niemieckie przewidują datę 2038 jako datę ostateczną, 

przy czym pierwotny plan zakładał realizację celu do końca 2035 roku. Po objęciu władzy 

obecny rząd niemiecki, który funkcjonuje od 8 grudnia 2021 roku, założył bardziej ambitny cel 

– realizację wyjścia z węgla do 2030 roku. Tuż po przyjęciu ustaw, w 2020 r. zamknięto 

pierwsze elektrownie produkujące energię z węgla brunatnego, odbył się pierwszy przetarg na 

zamknięcie elektrowni na węgiel kamienny. W latach 2026, 2029 i 2032 zostanie 

zweryfikowane, czy ostateczna data zamknięcia elektrowni opalanych węglem brunatnym i 

kamiennym po 2030 r. może zostać przesunięta o trzy lata, czyniąc rok 2035 ostatnim rokiem 

wyjścia z węgla. W pierwszej kolejności zamykanie elektrowni będzie dotyczyć 

zachodnioniemieckich regionów węglowych, działania w tym zakresie na wschodzie kraju 

pozostawiono na ostatnią fazę transformacji. Założono, że do końca 2022 r. zostanie 

zamkniętych łącznie siedem najstarszych bloków elektrowni. W kategoriach działań na rzecz 

klimatu zmniejszy to emisję dwutlenku węgla o około 20 do 25 milionów ton rocznie. Zgodnie 

z zaleceniami niemieckiej Komisji ds. Wzrostu, Zmian Strukturalnych i Zatrudnienia, 

wyłączenie dodatkowo mniejszych elektrowni może zmniejszyć pozostałe moce produkcyjne 

o kolejne 15 gigawatów do końca 2022 roku. Następne dziesięć bloków elektrowni zostanie 

wyłączonych do 2030 r. Jeden blok zostanie przeniesiony do stanu gotowości dla zachowania 

bezpieczeństwa energetycznego. Wówczas nadal będzie działać elektrownia o mocy 

produkcyjnej około dziewięciu gigawatów. Należy jednak zaznaczyć, że ustalenia te zostały 

poczynione w 2020 roku i od tamtego czasu zaistniały dwa zjawiska znacznie zakłócające 

realizację planów transformacyjnych – rozwój pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego 

na Ukrainie, który wpłynął znacznie na sytuację na rynku energii i surowców 

energetycznych. 

1.1.3. Sposób wprowadzania zmian 

Tzw. „wyjście z węgla” w Niemczech opiera się na zaleceniach rządowej Komisji ds. Wzrostu, 

Zmian Strukturalnych i Zatrudnienia. Komisja z powodzeniem wynegocjowała kompromis 

popierany przez znaczną większość społeczeństwa. W opracowanie zaleceń zaangażowane 

były wszystkie zainteresowane grupy, w tym przedstawiciele przemysłu energetycznego, 

 
22 J. Huntemann, Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój przygranicznych obszarów Dolnego Śląska. 
Webinar 12.10.2021 r., Dresden 2021, s. 4. 
23Frequently Asked Questions on Germany’s coal phase-out, 2020, https://www.bmuv.de/en/topics/climate-
adaptation/climate-protection/national-climate-policy/translate-to-english-fragen-und-antworten-zum-
kohleausstieg-in-deutschland. 
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stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, stowarzyszeń ekologicznych i środowiska 

naukowego. Operatorzy elektrowni opalanych węglem brunatnym mają otrzymać 

rekompensatę za przestoje produkcyjne w wysokości 4,35 mld euro, dodatkowo będą mogli 

skorzystać z pomocy dotyczącej transformacji profilu produkcyjnego na ten oparty o OZE24. 

Trudne do oszacowania ryzyko prawne ogranicza do minimum umowa publiczno-prawna 

zawarta pomiędzy rządem niemieckim a operatorami elektrowni. W zamian za wypłatę 

odszkodowań spółki te powstrzymają się od podejmowania kroków prawnych przeciwko 

zatrzymaniu funkcjonowania istniejących instalacji i systemów produkcyjnych oraz zwalniania 

pracowników z przyczyn operacyjnych. Wobec tego, w perspektywie do 2038 roku zmiany we 

współpracy transgranicznej mogą więc okazać się nieuniknione. 

Należało również zadbać o trwałość efektów osiągniętych przez transformację 

energetyczną. Niemiecki rząd zabezpieczył ten interes poprzez anulowanie uprawnień do 

emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) równych redukcji 

emisji wynikających z wycofywania węgla (gdzie uprawnienia nie są już wycofywane z obiegu 

przez rezerwę stabilności rynkowej EU ETS). Anulowanie uprawnień odbywa się poprzez 

notyfikację, którą państwo członkowskie przekazuje do Komisji Europejskiej, określając 

zamknięte zakłady oraz ilość mocy produkcyjnych do likwidacji planowanych na kolejny rok. 

Następnie Komisja Europejska anuluje uprawnienia, usuwając je z aukcyjnego przydziału 

danego państwa członkowskiego. Ogólnie rzecz biorąc, wycofywanie węgla zmniejszy globalną 

emisję dwutlenku węgla w Niemczech o jedną czwartą do 2030 r. Jest to około 200 mln ton 

CO2 rocznie, w oparciu o wielkość emisji floty elektrowni w 2018 r. Tym samym, docelowo w 

2038 roku Niemcy osiągną cele porozumienia paryskiego, czyli neutralność klimatyczną. Do 

2050 roku planują osiągnąć poziom zerowej emisji netto, co wymaga ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach, w tym w energetyce, przemyśle, transporcie, 

budownictwie i rolnictwie. Docelowo zatem, zmiany strukturalne będą dotyczyć nie tylko 

sektora energetycznego, co wpłynie także na współpracę transgraniczną, m.in. w zakresie 

wymiany doświadczeń dotyczących zaangażowania społeczności regionu w realizację założeń 

Europejskiego Zielonego Ładu. 

Połączenie odnawialnych źródeł energii, gazowych elektrowni, krótko- i 

długoterminowych magazynów energii, elastycznych obciążeń i wymiany z innymi krajami 

zapewni wystarczające moce przerobowe regionów UE, aby sprostać wyzwaniom 

transformacji energetycznej, także w Niemczech. 

Wspomniane wyżej działania i realizację celów będzie wspierać złożony system 

finansowania inwestycji, podzielony na środki UE i środki federalne. Po pierwsze, sposób 

finansowania inwestycji w ramach wykorzystania środków federalnych określa odrębna 

 
24 W przeciwieństwie do węgla brunatnego, z operatorami elektrowni opalanych węglem kamiennym nie 
uzgodniono wysokości odszkodowania. Zamiast tego operatorzy elektrowni mają otrzymywać premie 
likwidacyjne. Wysokość tych premii zostanie ustalona w drodze przetargu rynkowego. 
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ustawa, Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG; Ustawa o finansowaniu inwestycji w 

regionach górniczych)25. Po drugie, na całą transformację rząd niemiecki planuje przeznaczyć 

40 mld euro, 26 mld euro w ramach inwestycji federalnych, 14 mld euro w ramach inwestycji 

na poziomie kraju związkowego (projekty gmin i powiatów). Po trzecie, okres finansowania 

(2020-2038) dla drugiego segmentu, regionalnego jest podzielony na 3 podokresy: 

• 2020-2026 – z finansowaniem w wysokości 5,5 mld euro, 

• 2027-2032 – z finansowaniem w wysokości 4,5 mld euro, 

• 2033-2038 – z finansowaniem w wysokości 4 mld euro. 

Po czwarte, 26 mld euro na inwestycje federalne zostanie zapewnione do 2038 roku i ustawa 

nie wspomina o podziale okresu finansowania na podokresy. Nie precyzuje również, ile 

środków zostanie przeznaczonych na poszczególne, pojedyncze inwestycje. Po piąte, 

finansowanie będzie realizowane ze środków rządowych. Finansowanie to będzie (według 

ustawy o wyjściu z węgla) następować w oparciu o środki finansowe podzielone na kilka 

strumieni26: 

• środki na promocję transformacji w lokalnych społecznościach, edukację ekologiczną, 

promocję gmin objętych transformacją – środki są wydatkowane na podstawie 

projektów dla każdego „węglowego” kraju związkowego27, 

• program STARK28 (Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren 

und an den Kohlekraftwerkstandorten; Wzmocnienie dynamiki transformacji i odejścia 

od węgla na terenach górniczych oraz w lokalizacjach elektrowni węglowych)- 

federalny program alokacji środków w ramach ustawy wspomnianej powyżej na cele 

nieinwestycyjne (finansowanie kosztów bieżących jako uzupełnienie programu 

regionalnego finansowanego ze środków UE), 

• programy grantowe dla przedsiębiorstw inwestujących w regionach transformujących 

się (m.in. Strefa Przedsiębiorstw - Unternehmen Revier29), 

 
25 Dostępna na stronie internetowej https://www.gesetze-im-internet.de/invkg/index.html (dostęp 
12.09.2022). 
26 Wymieniono najważniejsze pozycje z punktu widzenia Saksonii. Pełna lista znajduje się na stronie 
internetowej: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-
kohleregionen.html (dostęp: 12.09.2022). 
27 Por. A. Behr, K. Muller, Görlitz as an anchor city in Lusatian structural change. Project development and 
implementation, Komisja Europejska, Bruksela, 2021, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV9N6nmZ_6AhVM_Co
KHauRB30QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2Fddb172c
4-ed16-4e6b-acca-
f0b4f44842ff_en%3Ffilename%3Dmalopolska_workshop_presentation_en.pdf&usg=AOvVaw31rQuMSFyO8LIJ
okHVq8pQ (dostęp : 05.09.2022). 
28 Więcej informacji na stronie internetowej: 
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Stark/stark_node.html (dostęp: 12.09.2022). 
29 Więcej informacji na stronie internetowej: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/modellvorhaben-unternehmen-revier.html (dostęp 
12.09.2022). 

https://www.gesetze-im-internet.de/invkg/index.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-kohleregionen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Wirtschaft/strukturstaerkungsgesetz-kohleregionen.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV9N6nmZ_6AhVM_CoKHauRB30QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2Fddb172c4-ed16-4e6b-acca-f0b4f44842ff_en%3Ffilename%3Dmalopolska_workshop_presentation_en.pdf&usg=AOvVaw31rQuMSFyO8LIJokHVq8pQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV9N6nmZ_6AhVM_CoKHauRB30QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2Fddb172c4-ed16-4e6b-acca-f0b4f44842ff_en%3Ffilename%3Dmalopolska_workshop_presentation_en.pdf&usg=AOvVaw31rQuMSFyO8LIJokHVq8pQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV9N6nmZ_6AhVM_CoKHauRB30QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2Fddb172c4-ed16-4e6b-acca-f0b4f44842ff_en%3Ffilename%3Dmalopolska_workshop_presentation_en.pdf&usg=AOvVaw31rQuMSFyO8LIJokHVq8pQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV9N6nmZ_6AhVM_CoKHauRB30QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2Fddb172c4-ed16-4e6b-acca-f0b4f44842ff_en%3Ffilename%3Dmalopolska_workshop_presentation_en.pdf&usg=AOvVaw31rQuMSFyO8LIJokHVq8pQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV9N6nmZ_6AhVM_CoKHauRB30QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fenergy.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2Fddb172c4-ed16-4e6b-acca-f0b4f44842ff_en%3Ffilename%3Dmalopolska_workshop_presentation_en.pdf&usg=AOvVaw31rQuMSFyO8LIJokHVq8pQ
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• rodzina programów zmian strukturalnych BMBF WIR! – Wandel durch Innovation in 

der Region (Zmiana poprzez innowacyjność w regionie), trwający od 2017 roku30, 

• granty na regionalne innowacje - inicjatywa RUBIN - Regionale unternehmerische 

Bündnisse für Innovation (Regionalne sojusze biznesowe na rzecz innowacyjności) 31, 

• program KoMoNa BMU32 (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der 

ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen; Gminne projekty 

modelowe dla realizacji celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju w regionach 

zmian strukturalnych) – środki na finansowanie zrównoważonych projektów różnych 

podmiotów i instytucji (w tym także szkół) w regionach wydobycia węgla brunatnego 

(90% finansowania zrównoważonych projektów modelowych)33. 

Wsparcie regionów będzie polegało na pomocy finansowej na inwestycje w nowe sektory 

zatrudnienia i możliwości tworzenia wartości w inny sposób, zgodnie z planami wybranych 

regionów. Fundusze mogą być wykorzystane m.in. na projekty digitalizacyjne, rozwój 

turystyki, modernizacje miast i projekty innowacyjne poświęcone działaniom na rzecz klimatu 

i ochrony środowiska34. Aby zrealizować inwestycje, JST muszą wnieść wkład własny w 

wysokości 10% środków planowanych na inwestycję. Jeśli zaś znajdą się w niekorzystnej 

sytuacji finansowej, wkład własny zostanie zredukowany do poziomu ok. 2,5%. 

Z pomocy strukturalnej na poziomie krajowych inwestycji podział środków przedstawia 

się następująco: obszar górniczy Łużyce otrzyma 43% kwoty dla wszystkich landów (z tej puli 

60% Brandenburgia, 40% Saksonia), obszar górniczy Nadrenii 37%, a obszar górniczy 

środkowych Niemiec 20% (z tej puli Saksonia-Anhalt 60 % i Saksonia 40 %). Daje to następujący 

podział według krajów związkowych: 25,8 % dla Brandenburgii, 37 % dla Nadrenii Północnej-

Westfalii, 25,2 % dla Saksonii i 12% dla Saksonii-Anhalt35. Dolna Saksonia i Turyngia otrzymają 

po 90 mln euro pomocy strukturalnej dla obszaru górniczego Helmstedt i obszaru górniczego 

Altenburg. 

Do regionów objętych interwencją zorientowaną na „wyjście z węgla” należą następujące 

gminy i związki gmin: 

• w obszarze górniczym Łużyce: 

 
30 Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.innovation-
strukturwandel.de/strukturwandel/de/innovation-strukturwandel/wir_/wir_.html (dostęp 12.09.2022). 
31 Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.innos.global/en/inside/references/rubin/ (dostęp: 
12.09.2022). 
32 Pełen opis szerzej na stronie internetowej: https://www.z-u-g.org/aufgaben/kommunale-modellvorhaben-in-
strukturwandelregionen-komona/ (dostęp 12.09.2022). 
33 Szerzej na stronie internetowej https://www.z-u-g.org/aufgaben/kommunale-modellvorhaben-in-
strukturwandelregionen-komona/ (dostęp 11.08.2022). 
34 Inwestycje rządowe z kolei będą zorientowane głównie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzmacnianie 
struktur gospodarczych. 
35 Pierwsza część odpowiedzi na Pytanie 2 (por. Tabela 1). 

https://www.z-u-g.org/aufgaben/kommunale-modellvorhaben-in-strukturwandelregionen-komona/
https://www.z-u-g.org/aufgaben/kommunale-modellvorhaben-in-strukturwandelregionen-komona/
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o Brandenburgia: powiat Łaba- Elster, powiat Oberspreewald-Lausitz, powiat 

Dahme-Spreewald, powiat Sprewa- Nysa, miasto Cottbus, 

o Saksonia: powiat Bautzen, powiat Görlitz, 

• w obszarze górniczym Nadrenii (Nadrenia-Północna Westfalia): 

o powiat Ren Neuss, powiat Düren, powiat Ren- Erft, powiat miejski Akwizgran, 

powiat Heinsberg, powiat Euskirchen, miasto Mönchengladbach, 

• w obszarze górniczym środkowych Niemiec: 

o Saksonia: powiat Lipsk, miasto Lipsk, powiat Północna Saksonia, 

o Saksonia-Anhalt: powiat Burgenlandkreis, powiat Saale, miasto Halle, powiat 

Mansfeld-Südharz, powiat Anhalt- Bitterfeld. 

Oprócz środków z funduszy federalnych regiony będą mogły korzystać z funduszy UE w ramach 

pierwszego filaru MST, czyli FST. Wszystkie inwestycje realizowane w ramach MST (szczególnie 

jego pierwszego filaru – FST) muszą być realizowane w oparciu o terytorialne plany 

sprawiedliwej transformacji (TPST), przygotowywane przez państwa członkowskie we 

współpracy z regionalnymi/lokalnymi interesariuszami (w Niemczech władzami powiatów 

oraz krajów związkowych) i partnerami społecznymi. TPST muszą być spójne z krajowymi 

planami w dziedzinie energii i klimatu oraz identyfikować obszary najbardziej dotknięte 

transformacją (regiony węglowe i regiony wysokoemisyjne na poziomie NUTS3). Jedynie 

zatwierdzenie TPST umożliwiają dostęp do wszystkich trzech filarów MST36. Opracowanie i 

realizacja mechanizmu są niezwykle ważne, ponieważ produkcja energii elektrycznej oparta 

na tradycyjnych, nieekologicznych źródłach stanowi 15% produkcji energii elektrycznej w UE 

oraz odpowiada niemal za 1/3 produkcji CO2 w UE. Polska i Niemcy są odpowiedzialne za 

ponad połowę tej emisji. Brak mechanizmu oznaczałby poważne problemy społeczno-

ekonomiczne, bowiem przemysł węglowy (łącznie z kopalniami) zatrudnia w Europie łącznie 

ok. 230 tys. osób. 

1.1.4. Zakres zmian i przykłady planowanych działań 

Według obecnie obowiązujących planów, głównymi obszarami regionalnych gospodarek, 

które mają być objęte działaniami inwestycyjnymi (zwłaszcza w zakresie rozwoju 

infrastruktury) są37: 

• infrastruktura handlowa z wyłączeniem ciągów komunikacji miejskiej, w 

szczególności pozyskiwanie i zagospodarowywanie gruntów dla firm oraz 

modernizacje istniejących budynków polegające na wzroście ich poziomu 

energooszczędności (EE), 

 
36 FST jest pierwszym filarem MST i przeznaczy się na jego realizację ok. 19.2 mld euro. Drugim z filarów jest 
InvestEU (gwarancje budżetowe docelowo generujące ok. 15 mld euro inwestycji, głównie prywatnych), trzecim 
– nowy instrument pożyczkowy (1,5 mld euro w formie dotacji, 10 mld euro w formie pożyczki, docelowo dzięki 
mechanizmowi dźwigni finansowej wygenerują ok. 18,5 mld euro). Por. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-
transition-mechanism_pl (dostęp 11.08.2022). 
37 Pierwsza część odpowiedzi na Pytanie 1 (por. Tabela 1). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pl
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• transport z wyłączeniem dróg krajowych i regionalnych, w szczególności w celu 

poprawy warunków ruchu samochodowego w gminach i na trasach kolejowych 

innych niż krajowe w kontekście rozwoju lokalnego transportu publicznego i 

wsparcia podnoszenia poziomu dostępności transportowej miejscowości 

zagrożonych wykluczeniem transportowym, 

• usługi publiczne - dla poprawy lokalnych warunków funkcjonowania usług, w 

szczególności rozbudowa placówek dla dzieci i młodzieży, inwestycje w placówki 

służby zdrowia i kultury, adaptacje domów dla osób starszych i likwidacja barier w 

dostępie do usług publicznych, m.in. na obszarach charakteryzujących się 

stopniowym wyludnianiem się i na obszarach wiejskich, 

• urbanistyka, rozwój miast i regionów, 

• cyfryzacja, łączność szerokopasmowa i mobilna, 

• infrastruktura sektora turystyki, 

• infrastruktura naukowo-badawcza, 

• infrastruktura na rzecz klimatu i ochrony środowiska, w tym także inwestycje w 

energooszczędną infrastrukturę (zarówno tworzenie jej, jak i modernizacja), 

rekultywację gleby i kontrolę emisji hałasu, 

• ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu, w szczególności rewitalizacja, 

rekultywacja i przekształcanie dawnych terenów górniczych z kopalni 

odkrywkowych w przestrzenie rekreacyjne oraz ich zalesianie. 

Inicjatywa UE „Coal Regions in Transition” (Regiony Górnicze w Transformacji) obejmuje 

platformę współpracy i grupy krajowe. Platforma ma za zadanie tworzyć forum współpracy i 

wymiany doświadczeń, z kolei grupy krajowe (20 regionów) określają kierunki działań 

inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania. FST zakłada realizację następujących inwestycji 

w transformowanych regionach38: 

• inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym start-upy, nowe przedsiębiorstwa, 

• inwestycje w rozwój przedsiębiorstw - dywersyfikację gospodarczą i 

restrukturyzację ekonomiczną, 

• rozwój usług konsultingowych i doradczych w ramach działalności IOB, 

• inwestycje w rozwój, wdrażanie i utrzymanie technologii i infrastruktury dla 

oferowania przystępnej cenowo czystej energii, poprawę EE i produkcję energii z 

OZE, 

• inwestycje w cyfryzację i digitalizację, 

• inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów  oraz ich 

ponowne zagospodarowanie, 

 
38 Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 1 (por. Tabela 1). 
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• inwestycje we wzmacnianie GOZ, zarządzanie odpadami, ponowne 

wykorzystywanie, naprawy oraz recykling, 

• podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników, aktywne włączanie w rynek pracy. 

Poniżej opisano najważniejsze elementy planowanych działań w ramach transformacji w 

Niemczech, które nie będą zlokalizowane bezpośrednio w powiatach Görlitz i Bautzen, ale 

będą istotnie wpływać na ich transformację. 

Gospodarka, innowacyjność  

Uchwalone ustawy mają na celu zwiększanie inwestycji w działania na rzecz klimatu na 

szczeblu powiatu (w ramach tzw. Krajowej Inicjatywy Klimatycznej, z j. niem. Nationale 

Klimaschutzinitiative). Wspierane mają być także inicjatywy z zakresu innowacyjności, np. w 

ramach utworzenia Centrum Kompetencji w Zakresie Łagodzenia Zmian Klimatu w Branżach 

Energochłonnych (KEI, Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien) z 

siedzibą w Cottbus w Brandenburgii, niedaleko granic Saksonii. KEI wspiera firmy w ich 

wysiłkach na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto w ramach programu „Dekarbonizacja w 

przemyśle”. 

Niemiecki rząd tworzy także Centrum Kompetencyjne dla Transformacji Ciepłownictwa 

(Kompetenzzentrum Wärmewende) w Hoyeswerdzie, Hoya/Weser i Regensburgu. Jako 

centralny punkt kontaktowy (również dla Saksonii), centrum kompetencyjne będzie wspierać 

gminy, związki gmin i przedsiębiorstwa w tworzeniu i realizacji planów ciepłowniczych gmin 

oraz w planowaniu, budowie i przebudowie sieci ciepłowniczych. 

Specjalny komponent dotyczący zmian strukturalnych połączonych z wyjściem z węgla w 

Niemczech zostanie włączony do inicjatywy badawczej „Laboratoria rzeczywistego świata 

transformacji systemu energetycznego”. Udostępnione zostaną dodatkowe fundusze z 

naciskiem na innowacje energetyczne. Celem inicjatywy jest dalszy rozwój istniejącej wiedzy 

fachowej i infrastruktury w zakresie technologii energetycznych, zwiększenie innowacyjnego 

potencjału regionów i generowanie realnej wartości dodanej w technologii energetycznej. 

Aby ułatwić transformację regionów górniczych (węglowych) w regiony energetyczne 

przyszłości, Niemiecka Agencja Kosmiczna (Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt) 

utworzyła dodatkowe placówki w tych regionach w 2020 roku: instytut badań nad paliwami 

alternatywnymi, w szczególności paliwami słonecznymi, instytut badań nad 

niskoemisyjnymi silnikami lotniczymi oraz placówki do badania lotów w oparciu o energię 

elektryczną w ramach instytucjonalnych programów badawczych. Wprawdzie są one 

usytuowane w Cottbus i Dreźnie, jednak mają za zadanie koordynować prace również w 

powiatach Görlitz i Bautzen. 

Dostępność komunikacyjna 

Wraz z ustawą o wspieraniu zmian strukturalnych na terenach górniczych 

(Strukturstärkungsgesetz) niemiecki rząd zapewnia katalizator mobilności przyjaznej 
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klimatowi. Nie tylko drogi, ale przede wszystkim koleje są rozbudowywane w regionach 

przechodzących zmiany strukturalne. Spowoduje to większą przepustowość sieci 

transportowej i szybsze połączenia na wielu trasach, zarówno w odniesieniu do transportu 

pasażerskiego, jak i towarowego. Ponadto wiele linii kolejowych jest elektryfikowanych. 

Niemiecki rząd przekaże też więcej pieniędzy na to, aby regiony mogły inwestować w transport 

publiczny, infrastrukturę rowerową i nowe rozwiązania w zakresie mobilności, szczególnie 

nisko- i zeroemisyjnej (w tym elektromobilności). Wzmacniane są także innowacyjność i 

nowe technologie transportowe. Stworzy to zaplecze badawcze i poligony testowe dla bardziej 

przyjaznych dla klimatu samolotów i ciężarówek, a powstaje też centrum kompetencyjne w 

zakresie paliw energetycznych (Power-to-X). 

 W ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury planuje się następujące inwestycje: 

• rozbudowę autostrady A4 z Drezna do granicy z Polską do 6 pasów ruchu, 

• budowę nowej drogi lub rozbudowę drogi krajowej ze środkowych Niemiec do Łużyc, 

• elektryfikację i reaktywację rozjazdów kolejowych, utworzenie 740m torów w 

Spreewitz na trasie Graustein-Spreewitz, 

• budowę łuku na trasie kolejowej Weißkollm Süd – Lohsa West, 

• rozbudowę do dwóch torów i elektryfikację na trasie Berlin – Cottbus – Weißwasser 

– Görlitz (–Wrocław), w celu zwiększenia maksymalnej prędkości na trasie min. do 

160 km/h, podobnie w przypadku trasy Dresden – Bautzen – Görlitz – granica polsko-

niemiecka (– Zittau), podobnie na trasie Arnsdorf – Kamenz – Hosena (– Hoyerswerda 

– Spremberg) w okolicach Hoseny, 

• rozbudowa trasy dla ruchu wahadłowego i elektryfikacja na trasie Dresden – 

Bischofswerda – Wilthen – Zittau, 

• budowa lub modernizacja drogi B 178, na odcinku Zittau – Niederoderwitz (BA 3.3) 

oraz Nostitz na autostradzie A4 (odcinek BA 1.1), 

• budowę obwodnic miejscowości Ottendorf-Okrilla, Krauschwitz, 

Malschwitz/Niedergurig, Bluno. 

Dwie z wyżej wskazanych inwestycji (oznaczone pogrubioną czcionką) będą mieć znaczący 

wpływ na poprawę dostępności transportowej powiatów Bautzen i Görlitz dla osób i 

przedsiębiorstw znajdujących się po polskiej stronie pogranicza. 

Dostęp do dóbr i usług, turystyka, kultura i środowisko naturalne 

Wspomniany wcześniej program finansowania KoMoNa BMU wspiera projekty pilotażowe w 

gminach mające na celu realizację założeń zrównoważonego rozwoju w regionach dotkniętych 

zmianami strukturalnymi. Program ma pomóc miastom i gminom w ich wysiłkach na rzecz 

osiągnięcia większej trwałości efektów projektów. Projekty pilotażowe mają uwzględniać 

specyfikę gminy, w tym możliwości w zakresie wspierania rozwoju turystyki, kultury i 

rewitalizacji, ochronę środowiska, tożsamości lokalnej i regionalnej. Inwestycje w pełni zależą 

od charakterystyk poszczególnych JST. Podstawą realizacji przedsięwzięć finansowanych ze 
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środków UE w perspektywie 2021-202739 oraz w kontekście wydatkowania środków 

federalnych40 mają być TPST, przy czym w przypadku wydatkowania środków federalnych 

zostaną dodatkowo zastosowane formuły oceny projektów41. W ich ramach można również 

założyć rozwój programów nauczania na różnych stopniach edukacji, aktywizację zawodową, 

projekty outplacementowe i wielokierunkowe wspieranie zapełniania luk na rynku pracy 

poprzez zapewnienie m.in. odpowiedniej liczby wyszkolonego personelu medycznego. 

1.2. Planowane zmiany strukturalne w Saksonii, ze szczególnym uwzględnieniem 

pogranicza 

1.2.1 Cele transformacji w Saksonii 

Wiodącymi dokumentami dla transformacji Saksonii są dwie ustawy o wyjściu z węgla 

wspomniane w podrozdziale 1.1.1. Analizy, z kolei dokumentem uszczegóławiającym je i 

określającym harmonogram działań dla Saksonii w zakresie realizacji założeń transformacji 

jest Program działań Saksonii na rzecz rozwoju strukturalnego w zagłębiach węglowych z 22 

grudnia 2020 r.42 (Handlungsprogramm zur Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes des 

Bundes in den sächsischen Braunkohlerevieren)43. Dla wspierania transformacji w części 

łużyckiej (powiaty Görlitz i Bautzen) przyjęto następujące cele: 

1. Europejski modelowy region zmian strukturalnych 

2. Centralny, europejski obszar integracji 

3. Innowacyjny i wydajny region gospodarczy 

4. Nowoczesny i zrównoważony region energetyczny 

5. Rozwój badań, innowacji, nauki, ochrony zdrowia 

6. Region o wysokiej jakości życia i różnorodności kulturowej 

W adnotacji do w/w celów ustawa InvKG dookreśla obszary działania (bez ich 

priorytetyzowania): 

1. Rozwój infrastruktury transportowej 

2. Rozwój energetyki wodorowej (szczególnie Power-to-X) 

3. Rozwój osadnictwa 

 
39 E. Ślimko, M. Bartecka, A. Pogoda, Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji polskich regionów 
węglowych, Polska Zielona Sieć, Bankwatch Network, Warszawa 2021, s. 6. 
40 Handlungsprogramm zur Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes in den sächsischen 
Braunkohlerevieren, https://www.strukturentwicklung.sachsen.de/handlungsprogramm-4831.html (dostęp: 
5.09.2022 r.). Plan będzie aktualizowany kilkukrotnie, po raz pierwszy w 2023 roku. 
41 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen…, Anlage 1, s. 1803. 
42 Handlungsprogramm zur Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes in den sächsischen 
Braunkohlerevieren, https://www.strukturentwicklung.sachsen.de/handlungsprogramm-4831.html (dostęp: 
5.09.2022 r.). Plan będzie aktualizowany kilkukrotnie, po raz pierwszy w 2023 roku. 
43 W ocenie Zespołu Badawczego dokument jest mało precyzyjny i ogólny oraz prezentuje bardziej kierunki 
rozwoju niż harmonogram działań dla Saksonii w związku z planowaną transformacją. 
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4. Rozwój gospodarczy i promocja regionu 

5. Rozwój infrastruktury cyfrowej 

6. Rozwój sektora B+R 

7. Rozwój edukacji i zapewnienie wykwalifikowanych pracowników 

8. Rozwój usług użyteczności publicznej i zdrowotnych 

9. Rozwój przemysłów kreatywnych, kultury i turystyki 

10. Jakość środowiska naturalnego i jakość życia 

11. Tworzenie i rozbudowa obiektów, instytutów dla władz i rozwoju B+R  

Ważnym dokumentem, który bardziej precyzyjnie i szczegółowo wskazuje potencjalne zmiany 

w funkcjonowaniu Saksonii w okresie transformacji jest strategia „Misja Saksonia 2038”44 

(Mision Sachsen 2038) opracowana w 2021 roku w porozumieniu z władzami regionalnymi. 

Wskazano w niej 10 punktów, które mają być zrealizowane do 2038 roku w zakresie rozwoju 

innowacyjności w kraju związkowym: 

1. Misja 1: Modelowy region energetyczny45, 

2. Misja 2: Modelowy region wodorowy 

3. Misja 3: Realizacja GOZ 

4. Misja 4: Region zdrowia jutra 

5. Misja 5: Inteligentny rozwój preparatów leczniczych 

6. Misja 6: Biogospodarka, biotechnologia, biofarmacja 

7. Misja 7: Mikroelektronika nowej generacji 

8. Misja 8: Zastosowanie mikro- i nanotechnologii, technologii kwantowych i sztucznej 

inteligencji 

9. Misja 9: Mobilność jutra 

10. Misja 10: Rozwój lekkich konstrukcji, produkcji addytywnej. 

Wskazany dokument „Misja Saksonia 2038” odnosi się w dużej mierze tylko do obszaru 

innowacyjności i rozwoju gospodarczego, pośrednio – do rozwoju kapitału ludzkiego, 

podejmując temat transformacji jedynie częściowo. Można te misje przypisać do celów 4-6 

wspomnianych w ustawie InvKG. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wspomniane wyżej 

dokumenty nie są wystarczająco ze sobą zintegrowane i występuje tu rozdźwięk w podejściu 

do kształtowania przebiegu transformacji w Saksonii, co z kolei powoduje chaos w 

analizowaniu planów transformacyjnych. Dokumenty te nie odnoszą się do siebie i trudno jest 

znaleźć wspólną oś strategiczną rozwoju regionu. 

Jak wskazują ostatnie informacje prasowe, po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie i 

w obliczu kryzysu energetycznego w Europie, wcześniej wspomniany ambitny cel wyjścia z 

 
44 W.A. Hermann et al., Mision Sachsen 2038, Dresden 2021, https://aquatechlausitz.org/mission-sachsen-2038-
biooekonomie-biotech-und-biopharma/ (dostęp 5.09.2022). 
45 Misje te odnoszą się do obszarów wskazanych w SDSP: misje 1,2,5,7,8, 10 odnoszą się do gospodarki, 
innowacyjności i rynku pracy, misja 4 do dostępu do dóbr i usług, misja 9 do dostępności komunikacyjnej, 6 do 
turystyki, kultury i ochrony środowiska. 
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węgla do 2030 roku, postawiony przez nowy rząd, został zweryfikowany w przypadku Saksonii 

i obecnie powrócono do pomysłów realizacji transformacji do 2038 roku46. 

1.2.2 Finansowanie transformacji 

Saksonia jest jednym z największych beneficjentów środków w ramach planu „wyjścia z 

węgla”. Jak wspomniano, działania obejmują te o charakterze federalnym i na poziomie kraju 

związkowego i samorządów. 14 mld euro zostanie przeznaczone na pomoc niemieckim 

regionom węglowym, w tym 1,08 mld euro dla saksońskiej części zagłębia 

środkowoniemieckiego (nieobjętym niniejszą analizą), a 2,41 mld euro saksońskiej części 

Zagłębia Łużyckiego (powiaty znajdujące się w obszarze pogranicza: Görlitz i Bautzen)47. 

Projekty federalne na terenie Saksonii pochłoną ok. 10,08 mld euro.  

Program finansowy landu, którego hasłem przewodnim jest „zrównoważony rozwój 

strukturalny” przewiduje realizację inwestycji JST, ich jednostek zależnych oraz 

przedsiębiorstw z zakresie48: 

• infrastruktury gospodarczej, 

• transportu, 

• rozwoju systemów usług społecznych, 

• rozwoju urbanistyki, 

• cyfryzacji, 

• rozwoju działalności B+R, 

• infrastruktury turystycznej, 

• ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatu. 

Wspierane są jedynie inwestycje, które wpłyną pozytywnie na: 

• tworzenie i zachowanie miejsc pracy i nauki zawodu, 

• dziedziny wsparcia, 

• dywersyfikację struktury gospodarczej i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

lokalizacji w obszarze objętym wsparciem. 

1.2.3 Zaplanowane inwestycje49 

Projekty federalne na terenie Saksonii będą mieć charakter ponadlokalny i obejmą50: 

• w zakresie dostępności komunikacyjnej: rozbudowę trasy szybkiego ruchu Zittau-

Niederoderwitz, elektryfikację i rozbudowę tras kolejowych Berlin-Görlitz oraz 

Arnsdorf-Spremberg, 

 
46 S. Larbig, Wie sehen Lausitzer den Strukturwandel?, https://www.saechsische.de/weisswasser/wie-sehen-
lausitzer-den-strukturwandel-5661629.html, dostęp 8.09.2022. 
47 Druga część odpowiedzi na Pytanie 2 (por. Tabela 1). 
48 Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 1 (por. Tabela 1). 
49 Treść podrozdziałów 1.2.2 – 1.2.4 odpowiada na Pytanie 6 (por. Tabela 1). 
50 Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 1. 
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• w zakresie gospodarki i innowacyjności:  

o rozwój i tworzenie centrów kompetencji i wysokiej rangi instytucji badawczych 

w dziedzinie innowacji, transformacji energetycznej i ochrony klimatu (np. 

Centrum Rozwoju Zaawansowanych Systemów (CASUS) w Görlitz, Centrum 

Kompetencji dla Zrównoważonego Wytwarzania i Użytkowania (PtX) (ok. 1500 

miejsc pracy łącznie z inwestycjami w obszarze saksońskim w środkowych 

Niemczech), 

o rozszerzenie i ustanowienie federalnych programów wsparcia i inicjatyw, między 

innymi w obszarach cyfryzacji, alternatywnych napędów i paliw, 

elektromobilności, zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu, innowacji, pracy i 

edukacji, doradztwa dla firm, lokalizacji inwestycji i pozyskiwania inwestorów, 

innowacyjnej technologii wodno-ściekowej 

• w zakresie kultury i turystyki: wspieranie dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa 

związanego z kulturą łużycką i językiem serbołużyckim. 

Projekty proponowane w ramach działań transformacyjnych będą trafiać do oceny 

punktowej, od której będzie zależało zakwalifikowanie do finansowania. Podstawowym 

kryterium oceny będzie to, czy wartość dodana i utracone miejsca pracy będą kompensowane 

działaniami projektowymi dokładnie tam, gdzie powstaną (na poziomie gminy lub 

ponadgminnym). Przede wszystkim, należy poprzez projekt rozwiązać problem lub problemy 

pogranicza saksońskiego, jak rozdrobnienie i niewystarczająca integracja infrastruktury 

turystycznej, duża luka płacowa na linii sektor energetyczny-pozostałe sektory, odpływ 

młodych osób, szczególnie kobiet, z powiatów łużyckich, problemy z dostępem do wody.  

Głównym punktem skupienia interwencji w ramach rezygnacji z węgla w Saksonii będzie 

gospodarka i innowacyjność, oraz powiązany z nią rynek pracy. Przede wszystkim 

najważniejszym celem przeobrażeń gospodarczych w Saksonii ma być zwiększenie poziomu 

innowacyjności. W nadchodzących latach w Saksonii mają powstać dwa nowe duże ośrodki 

badawcze. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Wolne Państwo 

Saksonia ogłosiły konkurs projektowy „Wissen schafft Perspektiven für die Region!” (Wiedza 

tworzy perspektywy dla regionu!). Ogółem w obu powiatach ma powstać do 3 tys. nowych 

miejsc pracy51 dzięki samym nowym centrom badawczym. W tym celu oraz w ramach ustawy 

o zmianach strukturalnych na terenach górniczych do 2035 roku na funkcjonowanie każdego 

z tych centrów władze chcą przeznaczać ok. 170 mln euro rocznie na każdy ośrodek wraz z 

Wolnym Krajem Saksonia.52 

Niemal dwa lata po wejściu w życie ustawy o wzmocnieniu strukturalnym regionów 

węglowych wiele elementów interwencji zostało już zrealizowanych, choć mniej niż zgodnie z 

 
51 Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 3. 
52Press release, Berlin 2020, https://www.bmbf.de/en/science-creating-prospects-for-the-region-13171.html. 
Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 5. 
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pierwotnym planem realizacji transformacji. W Saksonii wybrano łącznie 134 projekty, dla 

których wartość finansowania wynosi 1,5 mld euro53. Większość będzie realizowana w 

łużyckim obszarze górniczym (94 projekty łącznie na kwotę wsparcia w wysokości 1,09 mld 

euro). Najwięcej środków w części łużyckiej Saksonii ma być przeznaczonych na 

infrastrukturę badawczą i rozwój komunikacyjny oraz urbanistyczny. 

Łużyce po 2035 (lub 2038 roku) mają stanowić nowoczesny i zrównoważony region 

energetyczny. Mają pozostać regionem energetycznym również po wycofaniu się z produkcji 

energii elektrycznej z węgla. W oparciu o istniejące kompetencje specjalistyczne i struktury w 

dziedzinie wytwarzania energii i wykorzystania technologii w tym zakresie, Łużyce 

zrestrukturyzują system energetyczny i w przyszłości będą nadal wnosić istotny wkład w 

zabezpieczenie zaopatrzenia Niemiec w energię. Docelowo, region ma stać się prekursorem w 

ścisłej współpracy nauki, badań i licznych przedsiębiorstw z sektora energetycznego. 

Integracja sektorów, czyli wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej z wykorzystaniem 

technologii Power-to-X do produkcji ciepła, usług transportowych, e-paliw lub produkcji 

wytwarzanego w sposób odnawialny „zielonego” gazu (wodoru), jak również innych 

bezobsługowych systemów energetycznych (ok. 1000 zatrudnionych)54, będzie centralnym 

elementem dla Łużyc na drodze do daleko idącej dekarbonizacji wytwarzania energii. 

Instalacje Power-to-X mają być również produkowane na skalę przemysłową w Łużycach. 

Bezobsługowe systemy będą wymagać znacznie mniejszego zasobu pracy i będą cechować się 

autonomicznością, zatem dla byłych pracowników elektrowni należy opracować plan 

outplacementowy. Mimo wdrożenia nowoczesnych technologii, i nawet przy 

przekwalifikowaniu pracowników elektrowni nadal jednak w Saksonii będą występować 

znaczące luki w podaży pracy. 

W odniesieniu do sektora energetycznego, do końca 2022 roku planuje się wybudować 

200 nowych turbin wiatrowych, a do 2024 roku moce produkcyjne elektrowni wiatrowych w 

Saksonii mają przekroczyć dwie terawatogodziny55. Poza wspieraniem produkcji energii 

wiatrowej, władze Saksonii planują intensyfikację pozyskiwania energii z „zielonego wodoru” 

(plany rządowe zostały przyjęte dla inwestycji do 2030 roku). Inwestycje planowane w zakresie 

uruchomienia nowych odnawialnych źródeł energii są na tyle duże, że nie mogą być w całości 

zrealizowane ze środków Unii Europejskiej i rządu Niemiec. Plan transformacji energetycznej 

Saksonii i zmian strukturalnych w jej gospodarce po rezygnacji z węgla w szczególności 

koncentruje się na obszarach energii, nauki, przemysłu, mobilności i rozwoju strukturalnego. 

W ramach podnoszenia poziomu innowacyjności powstanie centralny punkt w zakresie 

rozwoju energii wodorowej, saksońskie centrum kompetencji w zakresie wodoru. Obecnie 

 
53 Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 2. 
54 Kolejna część odpowiedzi na Pytanie 3. 
55 1 terawatogodzina = 1 milion kilowatogodzin. 
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Saksonia znajduje się poniżej średniej krajowej wartości produkcji ekologicznej energii 

elektrycznej, głównie za sprawą słabo rozwiniętej infrastruktury dla tej produkcji.56 

W strategii dla transformacji łużyckiej części Saksonii57 (powiaty Görlitz, Bautzen) 

zapisano jedną z rekomendacji dotyczącą konieczności integracji z polską i czeską stroną 

pogranicza, szczególnie w zakresie transportu regionalnego i wspólnych projektów 

strukturalnej transformacji powiatów, rozwoju rynku TSL, promowania kultury serbołużyckiej. 

W zakresie współpracy transgranicznej w wyżej wymienionej strategii zalecono powołanie 

polsko-niemieckiego instytutu współpracy gospodarczej, centrum języka i kultury 

serbołużyckiej, stworzenie mechanizmów współpracy w zakresie planowania 

przestrzennego (ponadnarodowego biura planowania przestrzennego dla wspólnych 

projektów infrastrukturalnych). Planowanie utworzenia żadnego z wymienionych obiektów 

nie rozpoczęło się jeszcze, pozostają one więc na razie w formie zalecanych przedsięwzięć. 

Niemniej jednak, jeśli powstaną, będzie to oznaczało stworzenie ok. 1000 miejsc pracy dla 

pracowników administracyjnych i w obszarze kultury oraz min. 500 miejsc pracy dla kadry 

B+R. Ważne jest, aby zapewnić dwa czynniki do realizacji tych zadań: odpowiednią liczbę 

wykwalifikowanych osób w perspektywie do 2030 roku oraz odpowiednie mechanizmy 

współpracy z częścią dolnośląską i czeską58.  

Część zadań, które mogłyby pomóc w realizacji tych zaleceń została wykonana, często też 

instytucje zlokalizowane w Brandenburgii (zwłaszcza w okolicach Cottbus, czyli blisko 

powiatów Görlitz i Bautzen) mają za zadanie wspierać transformację w Saksonii. W 2021 r. 

otwarto Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR; Federalny Instytut Badań 

Budownictwa, Urbanistyki i Rozwoju Przestrzennego)59. Instytut ten, zatrudniający ok. 200 

osób (planowane zatrudnienie ok. 50 kolejnych osób), realizuje projekty i doradztwo w 

zakresie przeprowadzania transformacji w regionach węglowych. Do tej pory uruchomiono 

m.in. Brandenburskie Muzeum Włókiennictwa w Forst, projekt modelowy „Trzy kraje – jedna 

przyszłość – współzależności na pograniczu niemiecko-polsko-czeskim” powiatu Görlitz czy 

projekt smart city miasta Cottbus. Przeprowadzono też rewitalizację centrum miasta w Bad 

Muskau. Zaangażowanie to ma być zintensyfikowane w przyszłości, ponieważ BBSR pełni 

centralną funkcję pośredniczącą od szczebla federalnego do regionalnego. Nacisk w 

prowadzonych działaniach kładziony jest na poprawę warunków życia miejscowej ludności. 

Podobną rolę pełni Kompetenzzentrum Strukturwandel Lausitz (Centrum Kompetencji ds. 

Zmian Strukturalnych Łużyce) w Weisswasser oraz Informationsbüro  (Biuro Informacyjne) w 

 
56Na przykład Saksonia pozostaje w tyle za innymi landami niemieckimi pod względem produkcji ekologicznej 
energii elektrycznej, a także nie ma naturalnych podziemnych magazynów energii. 
57 Handlungsprogramm zur Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes…, op. cit. Pierwsza część odpowiedzi na 
pytanie 3 (por. Tabela 1). 
58 Pierwsza część odpowiedzi na Pytanie 5 (por. Tabela 1). 
59 Por. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/_node.html (dostęp 4.9.2022). 
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Hoyerswerda60. 1 września 2022 r. federalna minister budownictwa Klara Geywitz ogłosiła 

konkurs pomysłów „Weź udział, zróbmy to razem: kształtujemy zmiany strukturalne w naszych 

regionach”, w ramach którego będzie można zgłaszać pomysły projektów, które trwale 

poprawią jakość życia w saksońskich regionach węglowych. 

Oczywiście, centralnym punktem transformacji jest przekształcenie funkcjonowania 

sektora energetycznego w Saksonii. Z tego powodu elementami zawierającymi się w procesie 

transformacji ukierunkowanej na zmianę produkcji energii w sektorze energetycznym w 

Saksonii powinny być: 

• tworzenie krajowych, regionalnych i lokalnych ram politycznych wspierających 

przejście na czystą energię, 

• stymulowanie przyspieszonego cyklu wprowadzania technologii, cyfryzacji, nowych 

usług i modeli biznesowych oraz podnoszenie powiązanych z nimi umiejętności 

zawodowych na rynku pracy, 

• przyciąganie prywatnych środków finansowych na zrównoważoną produkcję energii, 

• wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych,  

• zaangażowanie i wzmocnienie udziału obywateli w procesie przechodzenia na czystą 

energię.61 

Istotne dla budowania ponadnarodowej współpracy w obszarze pogranicza będzie 

zaplanowane prowadzenie działań naukowo-badawczych, jednak do tej pory nie powstały 

pomysły integracji powiatów Görlitz i Bautzen z dolnośląską częścią pogranicza. Oprócz wyżej 

wspomnianych inicjatyw, kolejnymi planowanymi w perspektywie do 2038 roku są62: 

• wykorzystanie w innowacyjny sposób niewykorzystanych mocy produkcyjnych leśnictwa 

i rolnictwa, 

• tworzenie miejsc pracy w sektorze B+R, szczególnie dla kobiet w naukach ścisłych i 

technicznych, w ramach specjalizacji badawczo-rozwojowych powiatów, 

• stworzenie ekosystemu biznesowego dla intensywnego rozwoju start-upów (w tym 

centrum przedsiębiorczości dla kobiet) 

• realizacja pilotażowych projektów w opiece zdrowotnej, w tym zakresie telemedycyny. 

W zakresie infrastruktury drogowej szczególnie istotne jest rozbudowanie trasy szybkiego 

ruchu Zittau-Niederoderwitz oraz połączeń drogowych z dolnośląską i czeską częścią 

pogranicza (drogi lokalne). 

Oprócz wsparcia transportu drogowego przewiduje się działania mające na celu63: 

• rozwój połączeń kolejowych w obu powiatach, 

 
60 https://www.strukturentwicklung.sachsen.de/informationsburos-4569.html (dostęp 5.9.2022). 
61R. Knippschild et al., Dziedzictwo kulturowe małych i średnich miast jako element miejskiej i regionalnej jakości 
życia, Wrocław 2020. 
62 Heimat für Fachkräfte. Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen, Dresden 2019; dostępny na 
stronie internetowej: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33962 (dostęp: 5.09.2022). 
63 Ibid. 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33962
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• rozwój transportu szynowego (w tym transportu w ramach miast, ale działań B+R 

w transporcie szynowym), 

• rozwój elektromobilności. 

W związku z inwestycjami planowanymi w dokumencie „Handlungsprogramm zur 

Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes in den sächsischen 

Braunkohlerevieren”64 (Plan działań na rzecz wdrożenia federalnej ustawy o wzmocnieniach 

strukturalnych na saksońskich terenach górniczych węgla brunatnego) w obszarach 

mobilności i IT, w okresie do 2038 roku większa uwaga zostanie poświęcona budowie 

pojazdów szynowych. Przemysł pojazdów szynowych działa na Łużycach bardzo prężnie, nie 

tylko dlatego, że przyszłość zrównoważonej mobilności leży w transporcie szynowym, ale 

dlatego, że Łużyce posiadają różne lokalizacje przemysłowe (Görlitz, Bautzen, Niesky) i 

potencjał rozwojowy kolei, np. kolejowy pierścień testowy TETIS (Testzentrum für 

Eisenbahntechnik in Sachsen65). 

Ponadto, planuje się elektryfikację i rozbudowę tras kolejowych Berlin-Görlitz oraz 

Arnsdorf-Spremberg oraz stworzenie centrum rozwoju elektromobilności, tworzenie nowych 

stacji ładowania pojazdów AC i DC. Nie jest jednak jeszcze sprecyzowane, jakie będą lokalizacje 

w/w inwestycji ani jak wysokie zatrudnienie planuje się w w/w centrum. Zespół badawczy 

przewiduje, że nowe stanowiska wykonawcze (poza tymi o charakterze B+R) zajmie część 

pracowników przekwalifikowanych po zamknięciu elektrowni. 

W ramach wsparcia transformacji zaleca się stworzenie centrum lub rozbudowę działań 

dzisiejszego Serbski institut Budyšin/ Sorbisches Institut Bautzen czyli instytutu kultury 

serbołużyckiej w Bautzen. Obecnie realizowane są już projekty mające na celu poprawę 

poziomu integracji infrastruktury transportu na styku trzech krajów (projekt „Bez granic-część 

1”66, która ma uzupełnić sieć transportową TEN-T. 

Poniżej podsumowano wszystkie inicjatywy wspomniane dla rozwoju łużyckiej 

(saksońskiej) części pogranicza w okresie transformacji przedstawione w powyższym tekście i 

zaprezentowanych w dokumencie „Misja Saksonia 2038” (por. Tabela 2 i Mapa 3). Należy 

jednak wspomnieć, że w dużej mierze inwestycje i plany ich dotyczące są niesprecyzowane w 

dokumentacji regionalnej. Jak dotąd niewiele inicjatyw doczekało się studium wykonalności. 

Należy jednak zauważyć, że istnieją pewne problemy związane z wprowadzaniem zmian 

strukturalnych w Saksonii, które znalazły swoje odzwierciedlenie w toczącej się debacie 

publicznej. W ostatnich miesiącach zaostrzyła się krytyka sposobu, w jaki środki finansowe są 

wykorzystywane na zmiany strukturalne w saksońskich regionach węglowych, zwłaszcza na 

Łużycach. Krytyka dotyczyła sposobu wyboru projektów do finansowania i preferowania 

powiatu Görlitz. Zdaniem interesariuszy podnoszących tę kwestię, wybór projektów powinien 

 
64 Handlungsprogramm zur Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes …, op. cit. 
65 Por. https://www.kreis-goerlitz.de/Seiten/Testzentrum-fuer-Eisenbahntechnik-Tetis.html? (dostęp 8.9.2022). 
66 Por. https://dolneluzyce.pl/projekt/ (dostęp 8.9.2022). 
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odbywać się po szerokiej dyskusji na temat ich zasadności z przedstawicielami JST, związków 

zawodowych i Saksońskiej Agencji Rozwoju Strukturalnego. Debata nad sposobem podziału 

środków na inwestycje w ramach transformacji wynika z pewnych różnic wewnątrz łużyckiego 

obszaru pogranicza niemieckiego na osi północ-południe. Do tej pory, jak wynika z 

dokumentacji Wolnego Kraju Saksonia, nie opracowano szczegółowego systemu oceny 

projektów – dostępne są jedynie ogólne kryteria, które równoznacznie traktują wszystkie 

gminy i obszary interwencji. Taki system miałby jednak znaczenie z punktu widzenia 

transformacji, przekwalifikowania pracowników z zamkniętych elektrowni, tworzenia 

kierunków kształcenia zgodnych z przewidywanymi inwestycjami w instytucje badawczo-

rozwojowe itp. Z punktu widzenia Zespołu Badawczego, system oceny zaprezentowany w 

dokumencie jest mało precyzyjny i nie uwzględnia najpilniejszych potrzeb powiatów Görlitz i 

Bautzen. Przede wszystkim, nie ma preferencji dotyczących wyrównywania 

wewnątrzregionalnych różnic rozwojowych przy uwzględnieniu lokalnych potencjałów 

rozwojowych. Z tego punktu przydatne byłoby skorzystanie z wyników analiz przedstawionych 

w dokumencie strategii rozwoju Łużyc (Łużyce 2050)67 i uaktualnienie ich w ramach 

aktualizacji wspomnianej strategii dla Saksonii w 2023 roku. 

1.2.4 Zdiagnozowane zmiany i wyzwania na rynku pracy 

Odnosząc się do powyższych planów oraz wyników wcześniejszych analiz przedstawionych w 

strategii rozwoju kadr dla regionu, istotne jest odpowiednie zaplanowanie zmian na rynku 

pracy. W obliczu transformacji sektora energetycznego, a także w odpowiedzi na megatrendy 

w niemieckiej, europejskiej i globalnej gospodarce, władze Saksonii opracowały Strategię 

rozwoju zasobów ludzkich (dosłowne tłumaczenie: Strategia rozwoju zawodów)68. Obecnie w 

Saksonii nie brakuje wykwalifikowanych pracowników, ale w niektórych zawodach, sektorach 

i regionach występują coraz większe niedobory i wąskie gardła. Poza tym, ponad jedna trzecia 

zatrudnionych obecnie w Saksonii przejdzie na emeryturę do 2030 roku. W tym czasie, według 

aktualnych trendów i prognoz luka wykwalifikowanych pracowników w tym kraju 

związkowym wyniesie około 327 000 osób69. Stworzenie możliwości zapewnienia 

odpowiedniej ilości pracowników stanie się priorytetowym zadaniem dla wszystkich 

interesariuszy rozwoju regionu. Obecne trendy demograficzne i migracyjne w Saksonii nie 

pozwalają na planowanie zatrudnienia przy wykorzystaniu wyłącznie zasobów ludzkich 

mieszkających w tym landzie. Konieczne będzie przekwalifikowanie pracowników elektrowni 

na pracowników liniowych w nowych zakładach produkujących energię z OZE, część z nich (z 

uwagi na średni wiek pracowników wynoszący ponad 40 lat) w okresie transformacji przejdzie 

na emeryturę, część będzie mogła być zatrudniona w nowych centrach badawczych i 

 
67 Por. Raumbilder Lausitz 2050 - nachhaltige Transformation entwerfen, http://transformation-
lausitz.ioer.eu/planungslabor/ (dostęp: 5.09.2022 r.). 
68 Heimat für Fachkräfte. Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen, Dresden 2019 
69 Pozostały tekst niniejszego podrozdziału odpowiada na Pytanie 4 (por. Tabela 1). 
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instytutach. Niestety jednak, największe niedobory pracowników wystąpią w ramach 

działalności B+R i ogólniej - pracowników wysoko wykwalifikowanych. Do tej pory niedobory 

były pokrywane częściowo przez zatrudnianie pracowników z Polski, jednak mimo to w 

kolejnych latach powiaty Gortlitz i Bautzen doświadczą braków kadrowych. 

W pierwszej kolejności zakłada się minimalizację liczby osób pozostających bez 

kwalifikacji odpowiadających potrzebom regionalnego rynku pracy. Po drugie, planuje się 

maksymalizację wysiłków w kierunku realizacji kształcenia dualnego. Dlatego należy 

wzmocnić atrakcyjność, jakość i postrzeganie kształcenia zawodowego, co również będzie 

miało miejsce po polskiej stronie pogranicza. W przypadku MŚP przyuczenie do zawodu w 

miejscu pracy jest najważniejszym źródłem pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. 

Po trzecie, wzrost atrakcyjności i jakości życia w Saksonii i jej powiatach (głównie Görlitz) jest 

podstawowym warunkiem pomyślnego pozyskiwania i rekrutacji wykwalifikowanych 

pracowników. W ten sposób marketing lokalizacji i ukierunkowana rekrutacja muszą być 

jeszcze skuteczniej połączone. Planuje się stworzenie internetowej centralnej platformy dla 

kraju związkowego, regionów oraz zaangażowanych partnerów gospodarczych i społecznych 

do rekrutacji odpowiednich pracowników.  

W ramach włączenia społecznego i projektów outplacementowych planuje się realizację 

projektów ukierunkowanych na aktywne wsparcie w celu trwałej reintegracji na rynku pracy. 

Co istotne dla rozwoju dolnośląskiego pogranicza, w polityce rozwoju kadr dla regionu Saksonii 

określono, że ”pilnie potrzebna jest ekspansja ukierunkowanej na rynek pracy i 

wykwalifikowanej imigracji”70. Planuje się stworzyć mechanizm biurokratyczny, który będzie 

umożliwiał pozyskanie siły roboczej z regionów ościennych, w tym Dolnego Śląska. Ważnym 

elementem polityki rozwoju kadr jest potrzeba rozwoju zakorzenionego społecznie 

kosmopolityzmu oraz równego traktowania wszystkich pracowników, niezależnie od ich 

pochodzenia. Potrzebne są zatem konkretne działania integracyjne, aby przyciągnąć do 

Saksonii wykwalifikowanych specjalistów. Celem działań władz landu do 2030 roku jest 

podwojenie liczby zagranicznych wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w 

Saksonii. Systematyczna, inkluzywna i zorientowana na fazę życia praca i rozwój personelu 

musi być w przyszłości zakotwiczona jako strategiczne zadanie we wszystkich saksońskich 

przedsiębiorstwach. W Saksonii istnieje potrzeba dalszego rozwoju kultury korporacyjnej i 

wzmocnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance), 

motywowania do rozwoju, możliwości awansu i realizacji, a także odpowiedniego i 

sprawiedliwego wynagrodzenia, a także elastycznych godzin pracy. Ciągłe doskonalenie 

umiejętności jest zadaniem zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, ponieważ w 

czasach daleko idących zmian na rynku pracy profile wymagań firm oraz kwalifikacje 

pracowników i osób poszukujących pracy muszą być stale dostosowywane. To, w jaki sposób 

i w jakich warunkach ludzie będą pracować za pięć lub dziesięć lat, będzie początkowo zależeć 

 
70 Heimat für Fachkräfte…, op. cit.. 
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od dalszego rozwoju technologicznego i innowacji cyfrowych. Szybko rosnąca moc 

obliczeniowa, nowe technologie, takie jak cloud computing, sztuczna inteligencja, systemy 

cyber-fizyczne, internet rzeczy, blockchain czy robotyka zmieniają procesy i zadania 

realizowane w pracy. Dlatego w ramach różnego rodzaju szkoleń planuje się znacznie lepsze 

rozpowszechnianie umiejętności cyfrowych, wzmocnienie umiejętności informatycznych. 

Krótkie cykle rozwoju oraz ciągły, nowy i dalszy rozwój technologii cyfrowych wymagają od 

pracowników większej elastyczności poznawczej i kreatywności. Według twórców 

wspomnianej strategii, maleje znaczenie wiedzy faktograficznej, coraz ważniejsze staje się 

zrozumienie problemów, powiązań i procesów. Formaty pracy, takie jak telepraca, 

networking, wielozadaniowość i praca nad projektami, stawiają szczególne wymagania przed 

pracownikami, zatem odpowiedniej umiejętności twarde muszą być przekazywane 

pracownikom wraz z szeregiem umiejętności miękkich. 

Cyfryzacja wpłynie również bezpośrednio na organizację pracy u saksońskich 

pracodawców i da możliwość zwiększenia atrakcyjności miejsc pracy. Technologie 

informacyjno-komunikacyjne uniezależniają pracę od czasu i miejsca w wielu zawodach – 

nawet jeśli nie ulega wątpliwości, że w niektórych zawodach z góry ustalone godziny obecności 

są niezbędne. Pracodawcy w Saksonii powinni w przyszłości oferować więcej możliwości 

elastycznej pracy pod względem miejsca i czasu, aby móc osiągnąć lepszą równowagę 

pracowników między życiem zawodowym a prywatnym. Rozwiązania w formie różnego typu 

telepracy mogą również pomóc w wykorzystaniu potencjału zatrudnienia osób mniej 

mobilnych, np. ze względu na wiek lub ograniczenia w poruszaniu się. Jednocześnie elastyczna 

praca wiąże się również z ryzykiem dla pracowników. Należą do nich przede wszystkim 

potencjalne zatarcie granic między życiem zawodowym a prywatnym i związane z tym ryzyko 

„pułapki dyspozycyjności”. Aby nie prowadziło to do wzrostu poziomu stresu, zadaniem 

polityków i przedsiębiorstw jest określenie ram dla cyfrowej pracy mobilnej, które są 

akceptowalne dla pracodawców i pracowników. W nadchodzących latach bardzo wiele 

rodzajów działalności, zawodów, a nawet sektorów zmieni się fundamentalnie – m.in. poprzez 

efekty wprowadzenia autonomicznych samochodów lub powszechnego wykorzystania 

sztucznej inteligencji. Skutków wielu z tych wydarzeń nie da się dzisiaj przewidzieć i będą one 

wielokrotnie stawiać zupełnie nowe wyzwania dla podaży i popytu na wykwalifikowanych 

pracowników w Saksonii. Ten proces monitorowania jest aktywnie kontrolowany i wspierany 

zarówno przez rząd stanowy, jak i zrzeszenia saksońskich pracodawców Saxon Skilled Labor 

Alliance. Skuteczność i trafność proponowanych celów i wzorcowych działań będzie ponownie 

poddana ocenie śródokresowej najpóźniej do 2025 roku. 

Dodatkowo, różni partnerzy i interesariusze wspomnianej strategii powinni regularnie 

wymieniać informacje o stanie wdrożenia, sukcesach lub problemach w pracy do Saxon Skilled 

Labour Alliance, która na bieżąco będzie dokonywać niezbędnych korekt. Razem można wtedy 

szukać nowych rozwiązań, wzmacniać skuteczne podejścia lub ustalać na nowo priorytety 
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działań. Regularny przegląd postępów zobowiązuje poszczególnych partnerów w ich 

odpowiednich obszarach odpowiedzialności, a tym samym zapewnia wysoki stopień 

przejrzystości, a jednocześnie zaangażowanie dla wszystkich zaangażowanych stron. Głównym 

wnioskiem szeroko zakrojonego procesu partycypacyjnego w dyskusji interesariuszy rynku 

pracy w Saksonii w perspektywie jego rozwoju do 2030 roku było stwierdzenie, że skuteczną 

wykwalifikowaną siłę roboczą można zapewnić jedynie poprzez współpracę, poprzez 

połączenie mocnych stron wszystkich saksońskich aktorów oraz współpracy transgranicznej71. 

Dlatego rząd kraju i partnerzy Saxon Skilled Labor Alliance (Saksoński Sojusz Pracy 

Wykwalifikowanej) współpracują ze sobą ściśle w ramach rozwiązywania problemów rynku 

pracy – tutaj szczególnie widoczna jest współpraca między powiatami Bautzen i Görlitz (m.in. 

stowarzyszenie Oberlausitz – Górne Łużyce, projekt „WERK.STADT.CAMP”72).73 

 
71Atlas kompetencji saksońsko-polskiego pogranicza..., op. cit., dostępny na stronie internetowej: 
https://triborderatlas.eu/ (dostęp: 5.09.2022); Heimat für Fachkräfte. Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat 
Sachsen..., op. cit. 
72 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.goerlitz.de/Werkstadtcamp.html 
(dostęp: 12.09.2022). Nazwa inicjatywy tworzy grę słów „fabryka”, „miasto”, „obozowisko”. 
73 Do projektu Strategii rozwoju kadr dla Saksonii dołączono aneks z wyszczególnieniem rekomendacji do 
wdrożenia w celu optymalnej realizacji strategii. Rekomendacje te zostały podane przez Zespół Badawczy 
weryfikacji oraz uwzględnione w docelowych scenariuszach wpływu transformacji Saksonii na funkcjonowanie 
dolnośląskiego obszaru pogranicza. 

https://www.goerlitz.de/Werkstadtcamp.html
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Tabela 2. Plany transformacji łużyckiego obszaru Saksonii według dokumentu „Misja 2038 dla Saksonii” 
Misja Główne cele Rodzaje projektów Projekty planowane/ zalecane Obszar wpływu 

174 Niezawodne sieci 
elektroenergetyczne 
Rozwój technologii 
wodorowych 
Niezawodne dostawy energii 
na obszarach wiejskich 
Inteligentne sieci zaopatrzenia 
w wodę i energię 
Decentralizacja źródeł energii 
Tworzenie regionalnych 
łańcuchów tworzenia wartości 

Regionalne projekty flagowe:  
Modułowe systemy energetyczne 
Efektywna sieć klastrów energii i instalacji 
prosumenckich 
Przekształcanie obecnych elektrowni w 
źródła energii z OZE 
Projekty dodatkowe: 
Wykorzystanie energii z wodoru w 
przemyśle i mobilności 
Produkcja baterii 
Recykling 
Stworzenie sieci wody pitnej 

Tworzenie hybrydowych elektrowni w regionie (np. 
gazowo-parowa, wodorowa) 
Tworzenie elektrowni wiatrowych w miejscach 
obecnych elektrowni węglowych (wraz z magazynami 
energii) 
Wirtualne rynki regionalne energii 

Gospodarka, 
innowacyjność 
oraz rynek 
pracy 

2 Realizacja niemieckiej 
krajowej strategii wodorowej 
Stworzenie sieci wodorowej 
między niemieckimi krajami 
związkowymi 

Do 2030 roku w Niemczech elektrownie 
wodorowe o mocy do 14tWh (5GW) 
Zastosowanie wodoru w bateriach dla 
ciężarówek, samochodów osobowych, 
autobusów (również dalekobieżnych) 
Produkcja i wykorzystanie zielonego, 
niebieskiego i turkusowego wodoru75 
Rozwój instytucji badawczych w Saksonii 
Stworzenie magazynów energii 

Rozwój instytutu badawczego w Görlitz zajmującego się 
elektrolizą wodoru (zielony wodór) – Hydrogen Lab 
Görlitz76 (30 mln euro) 

3 Stworzenie GOZ w Niemczech 
Zagospodarowanie zasobów 
ludzkich po transformacji 
Zwiększenie inwestycji 
prywatnych w recykling 
Recykling osadów ściekowych 

Doskonalenie technologii recyklingowych 
Doskonalenie technologii w całym cyklu 
życia produktu 
Wspieranie badań i rozwoju 
Odzyskiwanie metali ziem rzadkich, 
kompozytów włóknistych 

Projekty w zakładach Fraunhofera w Saksonii (Görlitz, 
Chemnitz, Freiberg i instytutem Heimholtz wraz z 
uczelniami, w tym z Görlitz 

Turystyka, 
kultura i 
ochrona 
środowiska 

 
74 Nawiązanie do współpracy transgranicznej: Polityka, biznes i nauka powinny współpracować w sposób skoordynowany w obszarze transgranicznym 
75 Do ubiegłego roku wydawało się, że niebieski wodór (produkowany przy użyciu paliw kopalnych, ale z wychwytem dwutlenku węgla) jest bezemisyjny – niestety zostało 
to podważone, więc obecnie wielu badaczy nie zaleca jego stosowania. Wodór turkusowy – otrzymywany w procesie pirolizy. Surowcem bazowym są paliwa kopalne lub 
OZE. Zielony wodór – najbardziej pożądany w produkcji energii, wytwarzany w procesie elektrolizy z wykorzystaniem wyłącznie energii z OZE. 
76 Tłum. Laboratorium wodorowe. 
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Misja Główne cele Rodzaje projektów Projekty planowane/ zalecane Obszar wpływu 

Recykling tworzyw sztucznych i innych 

477 Zabezpieczenie dostępu do 
usług użyteczności publicznej 
Poprawa jakości życia 
mieszkańców 
Promowanie uczenia się przez 
całe życie przez pracowników 
medycznych 

Rozwój telemedycyny, internetu rzeczy (np. 
inteligentne domy), wirtualnej 
rzeczywistości 
Rozwój robotyki medycznej, „internet 
dotykowy” 
Budowa sieci tradycyjnych rozwiązań z 
nowymi 
Integracja programów edukacji na każdym 
poziomie kształcenia 

Europejskie Kolegium Zawodów Medycznych 
Med.-Tech Center Sachsen (inkubator start-upów dla 
technologii medycznych) 
Ośrodek Chorób Zakaźnych I Higieny Szpitalnej 
skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich – 
kształcenie ekspertów w deficytowych zawodach 

Dostęp do dóbr 
i usług 

5 Rozwój leków dla osób 
starszych opartych o 
wykorzystanie roślin 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w 
opracowywaniu leków 

Instytut rozwoju leków jako uzupełnienie łańcucha 
wartości dla badań uniwersytetów w Lipsku i Dreźnie 

Gospodarka, 
innowacyjność 
oraz rynek 
pracy 

6 Wykorzystanie istniejącego 
potencjału regionu i dobrych 
warunków dla rolnictwa 
Rozwój bioinżynierii 
molekularnej i bioinformatyki, 
inżynierii genetycznej 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w 
opracowywaniu leków 

Ośrodek badawczy politechniki w Dreźnie (produkcja 
leków z roślin) 
Projekt wspólny dla kilku krajów związkowych dot. GOZ i 
biogospodarki (min. jedna lokalizacja w powiecie Görlitz 
lub Bautzen, zaangażowanie szkoły wyższej Zittau-
Görlitz) 

Gospodarka, 
innowacyjność 
oraz rynek 
pracy 

7 Dalszy rozwój ekosystemu B+R Rozwój neuronowych sieci 
komputerowych, komputerów 
kwantowych 

Centrum badawczo-rozwojowe chipów nowej generacji 

8 Rozwój technologii 
medycznych jako rozwój 
potencjału regionu 

Internet rzeczy dla medycyny 
Rozwój diagnostyki obrazowej dzięki 
informatyce kwantowej 
Rozwój nanomateriałów do celów 
medycznych 

Interdyscyplinarny klaster instytucji B+R  
Stworzenie centrum „internetu dotykowego” przy 
zaangażowaniu Silicon Saxony, BioSaxony 
Tworzenie platform Organ-on-a-Chip (BIO-MEMS) 
symulujących funkcje ludzkiego organizmu 

 
77 Nawiązanie do współpracy transgranicznej: Utworzenie Europejskiego Kolegium Zawodów Medycznych, w którym mogliby studiować mieszkańcy także Polski i Czech. 
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Misja Główne cele Rodzaje projektów Projekty planowane/ zalecane Obszar wpływu 

Projekty podobne do Sniffbot i Cluster of Excellence 
CeTI78 

9 Opracowanie udoskonalonej 
wizji mobilności do 2038 roku 
na Łużycach 
Tworzenie nowoczesnej oferty 
transportowej w oparciu o 
SUMP (PZMM) 

Rozwój sieci stacji ładowania 
Rozbudowa infrastruktury dla samochodów 
ciężarowych (usuwanie kongestii) 
Rozwój inteligentnej kontroli i sterowania 
ruchem 
Testowanie technologii, w tym 
autonomicznej jazdy 
Wykorzystanie wodoru w transporcie 
Rozwój technologii szynowych 
Pilotażowe projekty mobilnościowe 

Oferty usług typu „mobilność jako usługa” z flotą 
napędzaną wodorem lub energią elektryczną z OZE 
Budowa stacji ładowania AC i DC 
H2-TRAM – innowacyjny tramwaj napędzany ogniwami 
wodorowymi 

Dostępność 
komunikacyjna 

10 Ekologiczne wykorzystanie 
zasobów (również tych 
odzyskanych) 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
przemysłu 
Kształcenie kadr przez międzynarodowe 
zespoły 
Rozwój badań nad włóknem węglowym 
Rozwój druku 3D 

Produkcja zielonych włókien węglowych: 
InnoCarbEnergy w Boxberg 
Projekty instytutów Fraunhofera, np. Centrum 
kompetencyjne technologii pojazdów alternatywnych 
Budowa lekkich samolotów panelowych (w ramach 
oddziałów Elbe Flugzeugwerke) 

Gospodarka, 
innowacyjność 
oraz rynek 
pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu „Mision Sachsen 2038” (s. 2-87). 

 
78 Tłum. Klaster Doskonałości. 
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Mapa 3. Główne inwestycje w ramach transformacji powiatów Görlitz i Bautzen na podstawie dokumentu „Handlungsprogramm zur Umsetzung des 
Strukturstärkungsgesetzes des Bundes in den sächsischen Braunkohlerevieren” (Plan działań na rzecz wdrożenia federalnej ustawy o wzmocnieniach 
strukturalnych na saksońskich terenach górniczych węgla brunatnego) 
Źródło: opracowanie własne w ArcGIS Online. 
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2. PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ DOLNOŚLĄSKIEJ 

CZĘŚCI POGRANICZA 

2.1. Syntetyczne ujęcie uwarunkowań rozwoju dolnośląskiego pogranicza na tle 

regionu 
Polska jako kraj członkowski UE jest zobowiązana do realizacji założeń Europejskiego 

Zielonego Ładu. Do zmian w sektorze energetycznym, które będą mieć miejsce w kolejnych 

latach w związku z planowaną interwencją w sektorze energetycznym w całej Polsce należą: 

• decentralizacja produkcji energii (liczne instalacje prosumenckie79 i sprzedaż energii z 

mikroinstalacji), a tym samym rozwój energetyki rozproszonej, 

• spadające koszty inwestycji w OZE, 

• bardziej efektywne technologie magazynowania energii, 

• w związku z tym – spadek zapotrzebowania na energetykę konwencjonalną najpierw 

ze strony gospodarstw domowych, później przedsiębiorstw, 

• rozwój giełd energii, 

• coraz bardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji w sektorze przemysłowym, 

bytowym, transportowym.80 

Aby ustalić możliwe scenariusze zdarzeń należy wiedzieć, jaki jest punkt wyjścia do 

dalszego rozwoju regionu. Sytuacja Dolnego Śląska pod względem gospodarczym poprawiła 

się w ostatnich kilkunastu latach. Jednak już w 2010 roku w trakcie przygotowania 

kompleksowych opracowań dotyczących wieloletnich prognoz finansowych dla powiatów 

województwa zauważono, że region jest zróżnicowany wewnętrznie pod względem rozwoju 

społeczno-gospodarczego81. Kolejne opracowania wskazywały na zmiany w strukturze 

społeczeństwa i strukturze osadniczej regionu. Stan obecny określają następujące 

uwarunkowania rozwoju regionu, które mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie 

dolnośląskiego obszaru pogranicza (rozwijają się w długim okresie): 

• IV fala urbanizacji (reurbanizacja), jeden z najwyższych wskaźników urbanizacji w kraju 

(68,18% w 2020 roku)82, 

 
79 Instalacje prosumenckie są instalacjami, dla których konsument energii jest jednocześnie jej producentem. Są 
to m.in. klienci indywidualni posiadający mikroinstalacje fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe. 
80W 2040 roku, zgodnie ze wskazaniami Polityki Energetycznej Polski (PEP 2040), 50% mocy zainstalowanych 
stanowić będą źródła zeroemisyjne. Por. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 2021. 
81M. Sapała, The Central and Eastern European Online Library Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021 – 2027 i 
plan na rzecz odbudowy Unii Europejskiej – uwarunkowania negocjacji , przełomowe decyzje i perspektywa 
zmian1 Wstęp, 2021, pp. 27–44. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego i Uchwała nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego; Wieloletnie Prognozy Finansowe 
poszczególnych powiatów (26) i miast na prawach powiatu (4)województwa dolnośląskiego; Wrocław 2010. 
82 Por. http://eregion.wzp.pl/wskaznik/wskaznik-urbanizacji (dostęp 09.08.2022). 

http://eregion.wzp.pl/wskaznik/wskaznik-urbanizacji
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• trzeci stopień "drabiny" partycypacji według S. Arnstein (kontrola obywatelska i 

dzielenie władzy obwarowane procedurami, good governance)83,  

• brak trendów związanych z wyrównywaniem różnic rozwojowych między gminami 

regionu, 

• brak realizacji reguły Zipfa, według której największe miasto w regionie powinno być 

jedynie dwukrotnie większe niż kolejne największe ośrodki 84. Wrocław jest 

sześciokrotnie większy niż Wałbrzych i Legnica, ośmiokrotnie niż Jelenia Góra, zatem 

istnieje konieczność stymulacji rozwoju miast średnich i małych, aby zapobiegać ich 

marginalizacji, 

• układ kierunkowy miast powodujący nieoptymalny rozwój infrastruktury 

transportowej i wykluczenie transportowe obszarów o niższej gęstości zaludnienia - 

w efekcie gminy regionu mają dobre połączenia ze stolicą województwa, ale nie ze 

sobą nawzajem (m.in. słabe połączenia między Bogatynią a Zgorzelcem). Efekt ten, 

nazwany efektem skrzydłowym występuje w powiatach należących do dolnośląskiego 

pogranicza będącego przedmiotem badań w niniejszej analizie, 

• duży rozdźwięk w poziomie rozwoju gmin miejskich i wiejskich w regionie, między 

gminami w centrum i na wschodzie województwa a gminami na zachodzie, północy i 

południu85, 

• JST określone jako słabiej rozwinięte na tle regionu charakteryzują się niedostatecznym 

rozwojem usług (niską dostępnością do usług), w wyniku tego niższą jakością życia i 

kapitału społecznego, co powoduje drenaż kapitału ludzkiego. 

Różnice wewnątrzregionalne są duże i stwarza to problem w zakresie dążenia do spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu86. Tym bardziej, oraz biorąc pod uwagę, że 

obszary peryferyjne regionów są z reguły najsłabiej rozwinięte, działania zorientowane na 

poprawę sytuacji pogranicza są niezbędne. Według danych zawartych w SOR, problemy 

rozwojowe dotyczą szczególnie małych i średnich miast. Na terenie NUTS 2 dolnośląskiego 

wyodrębniono 14 ośrodków miejskich zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych 

 
83J. Kotus, T. Sowada, and M. Rzeszewski, Ponad górne szczeble “drabiny partycypacji”: koncepcja Sherry Arnstein 
po pięciu dekadach, „Studia Socjologiczne”, 2019, t.3, no 234, pp. 31–54. 
84J.E. Żółtowska, Układy wielkościowe największych ośrodków miejskich w państwach położonych na pomoście 
bałtycko-czarnomorskim, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2018, t.1, pp. 23–42. 
85Powiat bolesławiecki, złotoryjski, lubański, zgorzelecki i zachodnia część powiatu legnickiego; powiat głogowski, 
górowski, częściowo milicki, trzebnicki, wołowski i oleśnicki; powiat ząbkowicki, dzierżoniowski i strzeliński. 
86 Osiągnięcie spójności jest jednym z celów strategicznych regionu zapisanych w SRWD 2030: 

1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu, 
2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych, 
3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego, 
4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrony walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, 
5. Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu. 
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(11,5% wszystkich takich ośrodków w Polsce)87. Dane te potwierdzają opracowania PAN88. 

Według prognoz GUS, liczba ludności najbardziej będzie maleć w podregionach wałbrzyskim, 

jeleniogórskim i legnicko-głogowskim oraz w całym regionie na obszarach wiejskich, co 

stanowi ważny czynnik planowania przyszłej logiki interwencji na dolnośląskim pograniczu. 

Najgorsza sytuacja pod względem dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i innej 

związanej z usługami publicznymi występuje w gminach wiejskich w powiatach 

bolesławieckim, złotoryjskim, lubańskim, zgorzeleckim, legnickim, głogowskim, górowskim, 

milickim, trzebnickim, wołowskim, oleśnickim, ząbkowickim, dzierżoniowskim i strzelińskim89.  

Wewnątrzregionalne zróżnicowanie wpływające na sytuację dolnośląskiego pogranicza 

(obszaru przyszłej transformacji) obejmuje następujące czynniki: 

• różnice w gęstości zaludnienia, depopulację na zachodzie i południu regionu (por. 

Mapa 4), w tym szczególnie w powiecie złotoryjskim, bolesławieckim i 

lwóweckim, 

• różnice w przyroście naturalnym (nieliczne powiaty notują dodatnie wskaźniki), 

• pogłębiające się różnice w wysokości wskaźnika PKB na mieszkańca (w PPS), które 

w 2018 r. wynosiło 75% średniej UE dla całego województwa, w podregionie 

jeleniogórskim 54%90 i wałbrzyskim 51%, 

• różnice w wyrównywaniu różnic do średniej UE w rozwoju gospodarczym - 

najmniej w stosunku do średniej UE-27 w PKB per capita w regionie poprawiały się 

w latach 2004-2020 podregiony wałbrzyski, jeleniogórski i legnicko-głogowski, 

• notowanie spadku liczby ludności przez wszystkie powiaty podregionów 

wałbrzyskiego i prawie wszystkie jeleniogórskiego w latach 2004-2019. 

 
87 Miasta średnie pow. 20 tys. mieszkańców i powiatowe pow. 15 tys. mieszkańców leżące na obszarze 
pogranicza: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Zgorzelec, Jawor, Bolesławiec, Złotoryja. 
88P. Śleszyński, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze [Delimitation of medium 
cities losing socio-economic functions], 2016, no 22; P. Śleszyński, Aktualizacja delimitacji miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze (powiększających dystans rozwojowy), Warszawa 2019; R. Knippschild 
et al., Dziedzictwo kulturowe małych i średnich miast jako element miejskiej i regionalnej jakości życia..., op. cit. 
89Według SRWD 2030 oraz opracowań PAN. 
90 Obszar objęty niniejszą analizą. 



 
Projekt „TransGredio” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przedstawione poglądy nie muszą 
odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej 

45 

 
Mapa 4. Gęstość zaludnienia na analizowanym obszarze 

Źródło: opracowanie własne w narzędziu QGIS. 
 

2.2. Bieżąca sytuacja powiatów dolnośląskiego pogranicza 

Istotnymi czynnikami rozwoju pogranicza są przedsiębiorczość i innowacyjność generowane 

przez MŚP. Nowe podmioty zajmują się głównie działalnością związaną z oprogramowaniem, 

działalnością centrów usług wspólnych (z j. ang. back office), usługami doradczymi. W regionie 

dolnośląskim funkcjonuje kilkadziesiąt IOB w tym parki technologiczne, naukowe i PNT, centra 

transferu technologii, agencje rozwoju regionalnego, inkubatory technologiczne i inkubatory 

przedsiębiorczości91, jednak na obszarze pogranicza jest ich zaledwie kilkanaście. 

Na Dolnym Śląsku najtrudniejsza sytuacja dotycząca konieczności rezygnacji z węgla 

będzie bezpośrednio dotyczyć podregionu (NUTS3) wałbrzyskiego, jednak również powiaty 

wchodzące w skład dolnośląskiego pogranicza notują obecnie liczne kwestie wymagające 

reakcji. W powiecie zgorzeleckim (podregion jeleniogórski) należałoby skupić się na 

transformacji związanej z funkcjonowaniem Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (m.in. gmina 

 
91Analiza obejmująca polityki oraz instrumenty wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu wspierających 
innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach, Warszawa 2019; A. Bąkowski et al., Ośrodki innowacji i 
przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018, Poznań, Warszawa 2018. 
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Bogatynia). Teren górniczy obejmuje ponad 8 000 ha, na który składa się druga co do wielkości 

powierzchniowa odkrywka węgla w Polsce, a także zwałowisko zewnętrzne o powierzchni 

ponad 1100 ha. Całkowita zatem powierzchnia terenów przemysłowych przemysłu 

wydobywczego to niemal 60% powierzchni gminy. Niewątpliwie więc należy dołożyć starań do 

zabezpieczenia interesów gminy i jej mieszkańców, szczególnie w zakresie zagospodarowania 

zasobów ludzkich w przypadku zamknięcia kopalni odkrywkowej.92 Jako, że zmiany te będą 

najsilniejsze w okresie 2030-2040, już teraz należałoby skupić się na zmianach np. w 

kształceniu kadr dla regionu. 

Analizowany w tym opracowaniu podregion jeleniogórski cechuje wysokie ubóstwo 

energetyczne, wysoka energochłonność budynków, niska jakość paliw używanych do 

ogrzewania budynków, niski poziom świadomości mieszkańców na temat zmian klimatu i 

przyzwyczajenie do tożsamości lokalnej opartej o przemysł wydobywczy. Tak naprawdę, 

transformacja węglowa Dolnego Śląska zaczęła się ponad 20 lat temu, jednak została 

przeprowadzona w niewłaściwy sposób. Do dziś skutki decyzji z tamtego czasu są odczuwane 

przez lokalną społeczność i władze regionalne.93 Należy poszukać źródeł finansowania 

projektów transformacyjnych zwłaszcza, że podregion jeleniogórski wykazuje jeden z 

najniższych (wyłączając miasto Jelenia Góra, według rozszacowań Zespołu Badawczego) 

wskaźników PKB per capita (w PPS) w całym regionie (por. Tabela 3). 

Tabela 3. PKB per capita w PPS (dla 2018 r.) w powiatach dolnośląskiego obszaru pogranicza 

Podregion 
PKB per 
capita (PPS, 
% śr. UE-27) 

Status 
pod-
regionu 

Powiat 
PKB per 
capita (PPS, 
% śr. UE-27) 

Status 

jelenio-
górski 

56 

słabiej 
rozwinięty 

m. Jelenia Góra 90 przejściowy 

bolesławiecki 55 słabiej rozwinięty 

jaworski 49 słabiej rozwinięty 

jeleniogórski94 
(obecnie karkonoski) 52 słabiej rozwinięty 

kamiennogórski 44 słabiej rozwinięty 

lubański 50 słabiej rozwinięty 

lwówecki 40 słabiej rozwinięty 

zgorzelecki 71 słabiej rozwinięty 

złotoryjski 51 słabiej rozwinięty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Eurostat (por. również Załącznik 3). 

Biorąc także pod uwagę PKB per capita jednostek NUTS 3 i rozszacowania Zespołu 

Badawczego95 na powiaty (por. Mapa 5) dla lat 2000-2040 wyraźnie widać, że powiaty 

 
92Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce..., op. cit. 
93Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Wyzwania rozwojowe w obecnej i nowej perspektywie Unii Europejskiej, 
Wrocław 2020, vol. 62. 
94 Dane dla powiatu karkonoskiego w niektórych zestawieniach i plikach źródłowych były opisywane jako dane 
dla powiatu jeleniogórskiego – zmiana nazwy powiatu nastąpiła 1.01.2021. 
95 Oparte o liczbę ludności, podatki rolne i PIT. 
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poddane analizie znacząco różnią się gospodarczo między sobą, już po uwzględnieniu liczby 

mieszkańców, a zróżnicowanie to jest jeszcze większe, gdyby porównać te wartości z danymi 

wojewódzkimi. Co naturalne, miasto Jelenia Góra na poniższych zestawieniach jako największy 

ośrodek miejski, prezentuje najwyższe dane dotyczące generowanego PKB. Na kolejnych 

miejscach znalazły się powiaty zgorzelecki i złotoryjski. Najniższe wartości zanotowano dla 

powiatów lwóweckiego i jaworskiego (czterokrotnie niższe niż w zgorzeleckim). Trendy 

długoterminowe pozostaną niezmienne, jeśli do 2040 roku nie zajdą znaczące zmiany w 

interwencji publicznej ukierunkowanej na rozwój analizowanych obszarów. 

 

Mapa 5. PKB per capita (w PPS) w powiatach dolnośląskiego obszaru pogranicza w 2038 roku 
(prognoza) 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy w narzędziu QGIS. 
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Jak wspomniano, dolnośląski obszar pogranicza posiada duży potencjał w zakresie 

rozwoju OZE. Największy potencjał dla energetyki wiatrowej notuje się w okolicach Bolesławca 

i Zgorzelca. Widać już dziś koncentrację małych elektrowni wodnych w powiatach 

południowych Dolnego Śląska, m.in. karkonoskim, zgorzeleckim, zostało tam też 

umiejscowionych kilka elektrowni wodnych. Fotowoltaika jest jeszcze niewystarczająco 

rozwinięta (choć przyrost instalacji prosumenckich należy uznać za wysoki, jednak nadal 

nieoptymalny z punktu widzenia ewentualnej transformacji energetycznej). Jak wskazano na 

Mapie 6, na terenie dolnośląskiego pogranicza funkcjonuje jeszcze wiele elektrowni i 

elektrociepłowni opartych o zużycie węgla, które docelowo powinny zostać zastąpione OZE. 

Istnieje również na tle kraju duży potencjał do tworzenia instalacji fotowoltaicznych (por. 

Mapa 7), podobne wskaźniki notuje niemiecka część pogranicza. W związku z tym rozwój tego 

rodzaju OZE jest możliwy w przyszłości i może to stanowić przestrzeń do współpracy w 

analizowanym obszarze, np. w zakresie wymiany doświadczeń. 

 

Mapa 6. Elektrownie i elektrociepłownie na analizowanym terenie dolnośląskiego pogranicza 

Źródło: opracowanie własne w narzędziu QGIS. 
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Mapa 7. Potencjał do rozwoju instalacji fotowoltaicznych na obszarze Polski i Niemiec 

Źródło: Global Solar Atlas, https://globalsolaratlas.info/download/ (dostęp 5.9.2022). 
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Wskaźnik międzygałęziowej, kolejowej i drogowej dostępności transportowej jest najniższy na 

zachodzie województwa (powiaty zgorzelecki, lubański i lwówecki), również w przypadku 

węzłów powiatowych96. Sytuacja jest również trudna w przypadku obszarów wiejskich 

powiatu bolesławieckiego. 

W powiatach stanowiących obszar dolnośląskiego pogranicza zaobserwowano 

systematyczne starzenie się społeczeństwa, co wymusza wprowadzenie zmian w dostępnej 

infrastrukturze i sposobie świadczenia jej w ramach usług publicznych97, w tym usług 

opiekuńczych i asystenckich. Wymaga to szeregu działań ukierunkowanych na 

deinstytucjonalizację usług publicznych w obszarze integracji społecznej zwłaszcza, że 

występuje zróżnicowanie w dostępie do nich. 

Istotnym problemem z punktu widzenia funkcjonowania obszaru, ale także współpracy 

transgranicznej jest niewystarczający poziom kształcenia i profil kształcenia młodych osób na 

potrzeby lokalnego rynku pracy. Rozwiązanie tego problemu powinno się pokryć z 

przewidywanymi zmianami w funkcjonowaniu sektora energetycznego i wspierania przez 

władze regionalne inteligentnych specjalizacji, ukierunkowanych na przemysł i nowe 

technologie. Zdecydowanie zbyt mało istnieje programów kształcenia dualnego, kształcenia 

zawodowego i w kierunkach technicznych. 

Na terenie dolnośląskiego pogranicza znajdują się liczne obiekty o dużym znaczeniu dla 

rozwoju kultury i turystyki. Może to mieć znaczenie w kontekście np. rozwoju transgranicznej 

współpracy w obszarze pielęgnowania kultury łużyckiej lub serbołużyckiej. Liczne zespoły 

pałacowe (m.in. w powiatach zgorzeleckim, lubańskim, karkonoskim, por. Mapa 8) w 

przyszłości mogą przyciągać rzesze turystów, szczególnie tych z regionalnych ośrodków 

miejskich. Budynki zakwaterowania turystycznego (por. Mapa 9) są liczne, choć zlokalizowane 

w swego rodzaju „klastrach” w ośrodkach miejskich analizowanych powiatów oraz w powiecie 

karkonoskim, z uwagi na walory przyrodnicze oraz uzdrowiskowe. 

W ramach realizacji programu Interreg w perspektywie 2014-2020 wypracowano dobre 

praktyki, które posłużą kontynuacji rozwoju podregionu jeleniogórskiego w latach 2021-2027. 

Przez 16 lat realizacji współpracy transgranicznej (2004-2020), zrealizowano 261 projektów 

współpracy dolnośląsko -saksońskiej na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR ok. 

160 mln euro (poza tymi realizowanymi w Euroregionie Nysa).98  

 

 
96 T. Komornicki et al., Ewaluacja i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem 
wskaźnika WMDT, PAN, Warszawa 2018. 
97Strategia zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim w ramach projektu 
“Transition.” op. cit. 
98Ibid. 
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Mapa 8. Ukształtowanie terenu podregionu jeleniogórskiego oraz powiatów Görlitz i Bautzen 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy w narzędziu QGIS. 
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Mapa 9. Atrakcje kulturalne i turystyczne na analizowanym obszarze dolnośląskiego pogranicza 

Źródło: opracowanie własne w narzędziu QGIS. 
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Mapa 10. Hotele oraz inne budynki zakwaterowania turystycznego na analizowanym obszarze dolnośląskiego pogranicza 

Źródło: opracowanie własne w narzędziu QGIS. 
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3. BARIERY ORAZ POTENCJAŁY NA POGRANICZU W KONTEKŚCIE 

PLANOWANYCH ZMIAN 

3.1. Szanse i potencjały 

Scenariusze potencjalnego wpływu transformacji energetycznej w Saksonii na funkcjonowanie 

dolnośląskiego pogranicza wynikają bezpośrednio ze zdiagnozowanych szans, zagrożeń, 

mocnych i słabych stron powiatów, które wchodzą w jego skład. Najważniejsze z nich, płynące 

z analizy danych podsumowano w podrozdziałach 3.1. oraz 3.2., przyjmując podejście J. Ejdys 

do foresightu gospodarczego za wzór sporządzenia diagnozy będącej wstępem do budowania 

scenariuszy99 (por. Tabela 4). 

Tabela 4. Podejście do budowania potencjalnych scenariuszy rozwoju dolnośląskiej części pogranicza 

Diagnoza/ 
prognoza 

Grupa czynników Dolnośląskie 
pogranicze 

Otoczenie zewnętrzne 

Diagnoza Istniejące czynniki korzystne MOCNE STRONY STYMULANTY100 

Istniejące czynniki niekorzystne SŁABE STRONY DESTYMULANTY101 

Prognoza 
(scenariusze) 

Potencjalne czynniki korzystne SZANSE WEWNĘTRZNE SZANSE 
ZEWNĘTRZNE102 

Potencjalne czynniki 
niekorzystne 

ZAGROŻENIA 
WEWNĘTRZNE 

ZAGROŻENIA 
ZEWNĘTRZNE103 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy na podstawie pracy J. Ejdys. 

Na podstawie dotychczasowych analiz oraz Tabeli 4 sporządzono syntetyczne ujęcie 

czynników pozytywnych przyczyniających się do budowania potencjalnych scenariuszy 

rozwoju dolnośląskiego obszaru pogranicza (podregionu jeleniogórskiego, 9 powiatów) a 

także negatywnych (por. podrozdział 3.2.), dodatkowo dzieląc stymulanty i destymulanty 

rozwoju w zależności od zasięgu ich oddziaływania (krajowe, ponadnarodowe, unijne). Co 

naturalne, władze lokalne nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie czynników 

związanych z funkcjonowaniem rynku bądź ustanawianiem priorytetów kraju czy UE w 

zakresie polityki, w tym polityki regionalnej. Niemniej jednak mają wpływ pośredni poprzez 

konsultowanie własnej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb lokalnych z władzami 

regionalnymi, które własne stanowisko przedstawiają KE.  

 
99J. Ejdys, Regionalny foresight gospodarczy: scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego..., op. 
cit. 
100 Dotyczą również działań po saksońskiej stronie pogranicza. 
101 Dotyczą również działań po saksońskiej stronie pogranicza. 
102 Dotyczą również czynników po saksońskiej stronie pogranicza. 
103 Dotyczą również czynników po saksońskiej stronie pogranicza. 
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Gospodarka, innowacyjność i rynek pracy 

Saksonia z ponad 40 mld euro eksportu (w tym ok. 20% lokalnych wyrobów MŚP) i ludnością 

głównie zorientowaną na pracę jako wykwalifikowani pracownicy produkcyjni jest regionem 

o specyficznych uwarunkowaniach rozwojowych w sferze społecznej i gospodarczej. W UE 

najważniejszymi partnerami handlowymi regionu są Francja, Polska, Czechy i Włochy. Poza 

Unią Europejską są to Chiny, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Największą część dóbr 

eksportowych Saksonii zajmują produkty przemysłu samochodowego oraz sektora 

elektronicznego. Poniżej wymieniono najważniejsze czynniki konkurencyjności i mocne strony 

saksońskiej gospodarki, które będą wspierane przez środki przeznaczone na transformację 

energetyczną i jej społeczno-gospodarcze skutki: 

• wysoki poziom innowacyjności, 

• silny sektor przemysłu maszynowego, technologii rolniczych, mikroelektroniki, 

• silny przemysł motoryzacyjny (Autoland Sachsen, ok. 100 tys. pracowników 

zatrudnionych w przemyśle, ok. 30% wartości eksportu landu), 

• duży wolumen eksportu produktów lokalnych (ponad połowa produkowanych dóbr), 

• innowacyjny kampus Siemensa (Centrum Technologii Wodorowej), Fraunhofer 

Hydrogen Laboratory Görlitz), wodorowy łańcuch wartości związany z metodą Power 

to Hydrogen to Power (P2H2P), 

• bliskość centrum testowego autonomicznych samochodów, 

• silny sektor produkcji przemysłu kolejowego oraz kształcenia w kierunkach związanych 

z inżynierią technologii kolejnictwa (m.in. Bombardier w Bautzen), 

• wysoki poziom zaawansowania prac badawczych i rozwojowych dla technologii 

przyszłości (bliskość Niemieckiej Agencji Kosmicznej i instytuty rozwoju technologii jak 

np. Instytut Budownictwa Lekkiego), 

• bliskość dużych ośrodków akademickich (Politechnika w Dreźnie), 

• funkcjonowanie Silicon Saxony – największy klaster mikroelektroniczny w Europie (ok. 

65 tys. pracowników), funkcjonowanie klastrów i centrów rozwoju i innych IOB, 

wsparcie całego łańcucha wartości, od badań podstawowych przez rozwój produkcji, 

produkcję i łańcuch dostaw. 

Według Regional Innovation Scoreboard 2021 (Ranking Innowacyjności Regionów 2021)104 

Saksonia jest regionem innowacyjnym (strong innovator +) i znajduje się w środku rankingu 

UE oraz w czołówce niemieckich krajów związkowych pod względem poziomu innowacyjności. 

Wiąże się to głównie z profilem produkcyjnym przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie 

(przemysł kolejowy, motoryzacyjny, maszynowy), ale jednocześnie jest regionem węglowym. 

Dlatego planowana do 2038 roku transformacja gospodarcza będzie wymagała wprowadzenia 

znaczących zmian w regionie, w produkcji energii, ale także na rynku pracy.  

 
104Regional Innovation Scoreboard 2021, Brussels 2021. 
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Z kolei region dolnośląski w ostatnich kilkunastu latach poczynił duże postępy w rozwoju 

społeczno-gospodarczym. Z drugiej strony jednak, powiaty podregionu jeleniogórskiego są 

peryferyjne względem reszty (oraz należy zakwalifikować je jako słabiej rozwinięte) oraz nie 

otrzymają wsparcia z FST mimo, że takowej potrzebują. Podregion przyszłej transformacji 

(podregion jeleniogórski) cechuje się obecnie niewielkim poziomem bezrobocia, co jednak jest 

pokłosiem niskiego poziomu przyrostu naturalnego, wysokiego obciążenia demograficznego i 

wyludniania się, szczególnie obszarów wiejskich, wysokiego poziomu migracji kobiet (ujemne 

saldo migracji), a także zatrudnieniem znacznej części zasobów ludzkich po niemieckiej stronie 

granicy. W kontekście przyszłych zmian transformacyjnych w Saksonii należy zauważyć, że 

obecnie występuje duże uzależnienie finansowe ludności zamieszkującej dolnośląski obszar 

pogranicza od niemieckiej części z uwagi na zatrudnienie przez niemieckie firmy lub 

świadczenie usług na ich rzecz w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Z jednej strony dolnośląska część pogranicza, element regionu określanego jako emerging 

innovator+105 jest dopiero na początku realizacji zmian, i z opóźnieniem dostosuje się do 

transformacji w niemieckiej części pogranicza. Z drugiej strony, może przyspieszyć ten proces 

poprzez korzystanie z dobrych praktyk wypracowanych w Saksonii i jednocześnie dopasować 

własną ofertę tak, aby w sposób właściwy uzupełnić luki po stronie saksońskiej, korzystając z 

własnych potencjałów. To z kolei spowoduje zbudowanie optymalnego systemu 

energetycznego zgodnie z założeniami SOR i PEP2040106. Docelowo zatem, funkcjonowanie 

systemu energetycznego pogranicza powinno być oparte o następujące elementy: 

• po stronie podażowej: 

o promocję i finansowanie niskoemisyjnych metod wytwarzania energii i ciepła 

(spalanie biomasy, elektrownie wiatrowe, fotowoltaika, akumulacja ciepła i 

energii w magazynach ciepła), 

o negocjacje z podmiotami obecnie produkującymi energię elektryczną i cieplną 

w zakresie przejścia na produkcję opartą o kogenerację, o OZE, w ramach 

częściowej transformacji profilu produkcyjnego tych przedsiębiorstw z 

uwzględnieniem konsekwencji dla rynku pracy, 

• po stronie popytowej: 

o redukcję zjawiska niskiej emisji107 w sektorze bytowo-komunalnym108, 

 
105Regional Innovation Scoreboard 2021..., op. cit. 
106Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)..., op. cit.; Polityka 
Energetyczna Polski do 2040 r., op. cit. 
107 Niska emisja jest spowodowana głównie przez emisję gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń 
powietrza przez niskiej jakości piece ogrzewające budynki mieszkalne i niemieszkalne oraz niskiej jakości paliwa 
używane w tym procesie. 
108D.W. Katowicach, Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim, 
2016; M. Gospodarki, Niska emisja. Uchwały antysmogowe, 2020; M. Małochleb, Niska emisja - przewodnik, 
2017. 
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o termomodernizację budynków i budowli mieszkalnych (w tym budynków 

wielorodzinnych) i należących do przedsiębiorstw, w tym termoizolację, 

modernizację systemów grzewczych i wentylacyjnych, 

o zastosowanie urządzeń energooszczędnych w różnego rodzaju budynkach. 

Transformacja energetyczna w Saksonii i dążenie polskiego rządu do zmian w strukturze 

produkcji energii w Polsce będą skutkować poważnymi zmianami w dolnośląskiej części 

pogranicza. Już dziś znaczącym tematem w trójstronnej dyskusji między Niemcami, Czechami 

i Polską, a także w ramach UE jest funkcjonowanie Elektrowni Turów zarządzanej przez Grupę 

PGE SA. Docelowo elektrownia powinna zmienić profil produkcyjny, oparty dzisiaj o złoża 

węgla brunatnego, na taki wykorzystujący OZE (jednorodny bądź będący miksem źródeł OZE). 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiska naturalnego obszaru, gdzie zlokalizowano 

elektrownię, istnieje potencjał do rozwoju szczególnie energetyki wiatrowej. Całkowita 

zmiana profilu produkcyjnego, jak oszacowano w ramach realizacji projektu „Transition”109, 

wyniesie około 15 lat. Sądząc po spadających kosztach realizacji inwestycji w OZE, 

wynikających z rosnącej popularności tych technologii110 może się okazać, że okres zwrotu 

byłby krótszy. Wiele zależy także od źródeł pozyskania środków finansowych na taką 

inwestycję. Wcześniej należy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne kraju, bowiem 

elektrownia Turów produkuje ok. 5% energii elektrycznej na polski rynek. 

Powyższe przesłanki oraz informacje zawarte w podrozdziale 1.2. Analizy wskazują na to, 

że obie części pogranicza są już obecnie bardzo silnie ze sobą związane i cechują je te same 

lub bardzo podobne wyzwania rozwojowe (szczególnie w obszarach rynku pracy i dostępu do 

dóbr i usług). Z tego powodu powinno się rozwijać współpracę transgraniczną. Oczywiście 

należy przy tym mieć na uwadze odgórne wytyczne rozwoju regionu, które regulują m.in. 

KSRR111, SOR112, KPO113, UP114, PEP 2030115, PEP 2040116, SRWD 2030117 i inne dokumenty, 

 
109 Por. strona internetowa projektu: https://zklaster.pl/index.php/people/ (dostęp 12.09.2022). 
110M. Trela and A. Dubiel, Porównanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce: zielone 
certyfikaty vs system aukcyjny, na przykładzie instalacji PV, „Polityka Energetyczna”, 2017, t.20, no 2, pp. 105–
116; M. Frańczuk and K. Gałązka, Sources of financing “green investments” micro, small and medium-sized 
enterprises in the lublskie province, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, t.127, no 2, pp. 121–130; K. Gałązka, 
Inwestycje W Zakresie Odnawialnych Źródeł Energii W Świetle Wymagań Zrównoważonego Rozwoju Na 
Przykładzie Województwa Lubelskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, 2016, t.21, 
no 1, pp. 50–63. 
111Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 
Warszawa 2019. 
112Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), Warszawa 2017. 
113Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt., Warszawa 2021. 
114Projekt umowy partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, Warszawa 2021. 
115Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa 2030-projekt, Warszawa 2018, 
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/projekty/PROJEKT_POLITYKI_EKOLOGICZNEJ_PANST
WA_2030/Projekt_Polityki_ekologicznej_panstwa_2030.pdf. 
116Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., op. cit. 
117Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2030, Wrocław 2018. 

https://zklaster.pl/index.php/people/
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m.in. Inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska (w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030)118 

ustalająca docelowe inteligentne specjalizacje regionu, które powinny być brane pod uwagę 

także we współpracy transgranicznej. 

Dziewięć powiatów stanowiących w tym opracowaniu dolnośląski obszar pogranicza, 

posiada wiele cech wspólnych z saksońskimi powiatami Görlitz i Bautzen, ale i też część 

uzupełniających się charakterystyk, co znacząco powinno ułatwić wzajemne relacje i 

spowodować wypracowanie efektów synergicznych we wdrażaniu dobrych praktyk w obu 

obszarach. Są to m.in.: 

• w zakresie funkcjonowania gospodarki i wspierania innowacyjności: 

o po obu stronach duży potencjał do realizacji działalności badawczo-rozwojowej, 

np. w ramach rozwoju inteligentnych specjalizacji regionów (które są do siebie 

podobne w obu regionach), 

o dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna i badawcza, 

• w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego i potencjału transformacji w tym 

zakresie: 

o potencjał w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł 

odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wodna, wiatrowa, geotermalna 

przypowierzchniowa119, 

• w zakresie funkcjonowania rynku pracy: 

o wyższy odsetek pracujących w saksońskiej części obszaru (połowa tamtejszej 

ludności, w polskiej części około ¼), 

o wysoka liczba pracujących w sektorze rolnictwa, budownictwa i przemysłu w 

polskiej części, niewystarczająca podaż pracy w przemyśle po stronie 

saksońskiej, 

o wyższa liczba pracujących w sektorach usługowych, po stronie saksońskiej, 

niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania po stronie polskiej, 

o po obu stronach granicy luki na rynku pracy w zakresie zatrudniania kierowców 

oraz osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

Dolnośląska część pogranicza, podobnie jak saksońska jest gospodarczo zdominowana przez 

sektory budowy maszyn, motoryzacyjny, metalurgiczny, produkcję tworzyw sztucznych, 

 
118J. Osiadacz, M. Chalabala, and E. Książek, Dolnośląska Strategia Innowacji 2030, Wrocław 2020. 
https://umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/ (dostęp: 5.09.2022). 
119 Por. 1. Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 
przyjętym Uchwałą Nr 4857/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego dnia 31 sierpnia 2010 r. (wraz z 
aktualizacją przyjętą Uchwałą Nr 2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.), 
źródło: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ4IvPsZ_6AhUCxYsKHY
MEAgQQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irt.wroc.pl%2FCommon%2FpobierzPlik%2Fid%2F92%2Fmo
dule_short%2Fport%2Fobj_id%2F80%2Fculture%2Fpl%2Fversion%2Fpub.html&usg=AOvVaw1SStplQD6kAHnuv
Wqi_eSn (dostęp 12.09.2022).  

https://umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ4IvPsZ_6AhUCxYsKHYMEAgQQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irt.wroc.pl%2FCommon%2FpobierzPlik%2Fid%2F92%2Fmodule_short%2Fport%2Fobj_id%2F80%2Fculture%2Fpl%2Fversion%2Fpub.html&usg=AOvVaw1SStplQD6kAHnuvWqi_eSn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ4IvPsZ_6AhUCxYsKHYMEAgQQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irt.wroc.pl%2FCommon%2FpobierzPlik%2Fid%2F92%2Fmodule_short%2Fport%2Fobj_id%2F80%2Fculture%2Fpl%2Fversion%2Fpub.html&usg=AOvVaw1SStplQD6kAHnuvWqi_eSn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ4IvPsZ_6AhUCxYsKHYMEAgQQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irt.wroc.pl%2FCommon%2FpobierzPlik%2Fid%2F92%2Fmodule_short%2Fport%2Fobj_id%2F80%2Fculture%2Fpl%2Fversion%2Fpub.html&usg=AOvVaw1SStplQD6kAHnuvWqi_eSn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ4IvPsZ_6AhUCxYsKHYMEAgQQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irt.wroc.pl%2FCommon%2FpobierzPlik%2Fid%2F92%2Fmodule_short%2Fport%2Fobj_id%2F80%2Fculture%2Fpl%2Fversion%2Fpub.html&usg=AOvVaw1SStplQD6kAHnuvWqi_eSn
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turystykę i gastronomię, IT i przemysły powiązane z Przemysłem 4.0. MŚP w obu regionach, 

jak wynika z wcześniejszych badań, najczęściej chcą inwestować w infrastrukturę: maszyny i 

urządzenia, ale także powiązane z nimi innowacje procesowe i produktowe120. Inteligentne 

specjalizacje obu regionów są do siebie zbliżone, co dobrze rokuje na przyszłość. 

Dostępność komunikacyjna  

Wskaźnik dostępności transportowej Saksonii wynosi 92,4% (dane z 2020 r.) i jest 8. wynikiem 

dla wszystkich niemieckich landów121. Dostępność komunikacyjna powiatów Görlitz (wartość 

wskaźnika 91,4%122) i Bautzen (również 91,4%), szczególnie w ich południowych częściach jest 

bardzo wysoka i inwestycje w prowadzonych latach znacząco poprawiły jakość usług 

transportu, szczególnie transportu publicznego (wzrost dostępności transportowej w okresie 

2018-2022 o 1,7% w analizowanych powiatach)123. Przyczyniło się to bezpośrednio do rozwoju 

innych sektorów regionalnej gospodarki – szczególnie turystyki. W kolejnych latach zatem 

regionalne plany rozwoju transportu skupiają się głównie na poprawie warunków 

transportowych w północnej i wschodniej części obu powiatów, które charakteryzują się niską 

dostępnością transportową. Rozbudowa tamtejszej infrastruktury jest niezbędna dla wsparcia 

rozwoju sektora B+R. 

Z kolei najważniejsze cechy dolnośląskiego systemu komunikacyjnego w obszarze 

pogranicza stanowią: 

• korzystne położenie na przebiegu głównych szlaków transportowych w relacji 

wschód-zachód, 

• położenie w pobliżu międzynarodowych portów lotniczych, 

Gdyby współpraca transgraniczna miała się rozwijać, w tym miałby rozwinąć się sektor TSL w 

analizowanych powiatach, szczególnie zgorzeleckim, wówczas należałoby zadbać o rozwój 

infrastruktury transportu (m.in. zwiększenie przepustowości dróg, które notują wysoką 

kongestię w obszarze przygranicznym). Dodatkowo należałoby wspólnie ze stroną niemiecką 

ustalić najważniejsze zmiany dla pogranicza w zakresie zapewnienia transportu 

transgranicznego, jeśli miałaby nastąpić współpraca w zakresie kształcenia kadr i specjalizacji 

lokalnych rynków pracy. 

Dostęp do dóbr i usług 

W przypadku analizy dostępu do dóbr i usług w saksońskiej części pogranicza zwykle 

wspomina się jedynie o trudnej sytuacji demograficznej, braku odpowiedniej oferty 

edukacyjnej dla zapełnienia luk na rynku pracy, a także zapewnienia odpowiedniego standardu 

 
120Ibid. 
121 Anbindung des Öffentlichen Verkehrs - Das deutschlandweite Erreichbarkeitsranking, https://www.allianz-
pro-schiene.de/themen/dossiers/erreichbarkeitsranking/ (dostęp 8.09.2022). 
122 Erreichbarkeit von Bus und Bahn in den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten, 
https://app.23degrees.io/export/6MgAYwGsPB6mT6P6-choro-erreichbarkeit-von-bus-und-bahn/image 
(dostęp: 8.9.2022). 
123 Ibid. 
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i dostępności usług dla osób napływających na rynek pracy z zagranicy. Elementy 

funkcjonowania dolnośląskiego obszaru pogranicza prezentowane są także głównie w 

negatywnym świetle, co wynika m.in. z trendów demograficznych (por. podrozdział 3.2. 

Analizy). 

Kultura, turystyka i środowisko naturalne 

Obszarem zainteresowania władz kraju związkowego Saksonii w okresie transformacji będzie 

kultura i turystyka. Różnorodna oferta kulturalno-rekreacyjna jest ważnym elementem w 

gospodarce pogranicza, który w okresie transformacji gospodarczej powinien pochłonąć część 

środków oraz zapewnić nowe miejsca pracy. Miasta Bautzen i Görlitz w Niemczech słyną z 

urokliwych starówek, które uchodzą za jedne z najpiękniejszych w całych Niemczech. Görlitz 

jest wykorzystywane do realizacji filmowych produkcji, Góry Żytawskie i tzw. Szwajcaria 

Saksońska są miejscem odpoczynku licznych turystów, podobnie sztuczne pojezierze 

(Pojezierze Łużyckie). Dodatkowo na obszarze pogranicza umiejscowione są liczne destynacje 

dla turystów uprawiających pieszą turystykę, a także miejsca rekreacji dla rodzin, jak np. 

wesołe miasteczka.  

Co ważne, dolnośląska część pogranicza także zajmuje najwyższe miejsca w krajowych 

rankingach pod względem atrakcyjności turystycznej.124 Dolnośląski obszar pogranicza jest 

atrakcyjny przyrodniczo, a ukształtowanie terenu sprzyja rozwojowi turystyki (por. Mapa 11). 

Zatem, możliwości stworzenia transgranicznej oferty turystycznej, opartej na walorach 

krajobrazowych, byłoby jak najbardziej wskazane, co wybrzmiało także w wywiadach 

pogłębionych, przeprowadzonych na potrzeby niniejszego badania. Okazuje się, że 

dolnośląskie władze, również lokalne, biorą czynnie udział w targach turystycznych, 

odnotowuje się coraz większą liczbę osób odwiedzających podregion jeleniogórski, wobec 

tego wspieranie wzmacniania tego potencjału jest jak najbardziej wskazane. 

Z punktu widzenia potencjału analizowanego obszaru, jak i wpływu przyszłych 

potencjalnych zmian w Saksonii, najważniejsze cechy polskiego pogranicza stanowią125: 

• w zakresie walorów przyrodniczych i krajobrazowych: 

o liczne siedliska roślin i zwierząt, 

o zbiorniki wodne mogące pełnić funkcje rekreacyjne, 

o obszary górskie, 

• w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego: 

 
124Atlas kompetencji saksońsko-polskiego pogranicza, op. cit., Dresden 2020. 
125 Wobec powyższych przesłanek, w projekcie programu INTERREG 2021-2027 dla współpracy dolnośląsko-
saksońskiej słusznie zdefiniowano następujące priorytety:  
1. Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu (CP 2, cs iv), 
2. Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę (CP 4, cs ii i cs vi), 
3. Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji (cel specyficzny Interreg: Lepsze zarządzanie 
współpracą). 
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o zauważalny, dynamiczny rozwój turystyki indywidualnej, na świeżym powietrzu, 

rosnąca popularność turystyki lokalnej i pielęgnacji lokalnej tożsamości, historii, 

tradycji zgodnie z posiadanym potencjałem (por. Mapa). 
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Tabela 5. Czynniki pozytywne wpływające na kształtowanie scenariuszy rozwoju dolnośląskiej części pogranicza w kontekście transformacji energetycznej 
Saksonii 

 Dolnośląskie pogranicze Otoczenie zewnętrzne 

Istniejące 
czynniki 
korzystne 

MOCNE STRONY: 
1. Unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe 
2. Dobrej jakości i gęsta sieć dróg  
3. Wysoki poziom lesistości w regionie i podregionie126 
4. Duży potencjał w zakresie tworzenia produktów lokalnych 
5. Dobrze rozwinięta baza uzdrowiskowa 
6. Dobre warunki do działalności turystycznej: warunki klimatyczne, źródła 

wody pitnej 
7. Szereg dobrych praktyk i doświadczeń związanych ze współpracą 

transgraniczną  
8. Duża ilość zasobów naturalnych127 
9. Warunki naturalne umożliwiające produkcję rolną, także premium i bio 
10. Dobrze rozwinięta sieć badawcza dla badań środowiska naturalnego, 

rolnictwa, przetwórstwa przemysłowego 
11. Korzystne warunki dla rozwoju agroturystyki 

STYMULANTY: 
Uwarunkowania ponadkrajowe: 
1. Rozpoczynająca się perspektywa finansowa 

2021-2027 
2. Polityka państwa silnie zorientowana na 

kształtowania inteligentnych specjalizacji 
Uwarunkowania krajowe: 
3. Propozycja programów krajowych, które 

wspomogą realizację założeń rozwoju Dolnego 
Śląska 

Uwarunkowania po stronie niemieckiej: 
4. Realizacja transformacji energetycznej w 

Saksonii zgodnie z planem 
 

Potencjalne 
czynniki 
korzystne 

SZANSE WEWNĘTRZNE: 
Na poziomie regionu: 

1. Realizacja programu Fundusze Regionalne dla Dolnego Śląska 2021-2027 
w formie bezzwrotnych instrumentów dla obszarów „energetyka” oraz 

SZANSE ZEWNĘTRZNE: 
Uwarunkowania ponadkrajowe: 

1. Brak zjawisk w charakterze „czarnych 
łabędzi” w okresie do 2035 roku 

 
126 Wskaźnik lesistości dla województwa dolnośląskiego (20128) wyniósł 29,8% (w granicach średniej krajowej). Najwięcej lasów istniało w powiatach: bolesławieckim (59,0%), 
karkonoskim (48,1%), zgorzeleckim (47,7%), kłodzkim (43,0%) i wałbrzyskim (41,5%) i milickim (40,5%). UP we Wrocławiu prowadził badania związane z wyodrębnieniem 
produktów lokalnych w 6 powiatach regionu (kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, lwówecki i lubański) również pod kątem wykorzystania warunków naturalnych 
regionu. 
127 Por. Dolnośląski Ład, Wrocław 2021. 
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 Dolnośląskie pogranicze Otoczenie zewnętrzne 

„ochrona środowiska” w ramach CP 2 oraz w ramach CP 4 i CP 5 
(turystyka, kultura, włączenie społeczne, rewitalizacja) 

2. Promowanie regionu na targach  
3. Rozwój e-usług publicznych 
4. Rozwój elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy 
5. Zatrzymanie negatywnych procesów demograficznych w regionie, 

zahamowanie odpływu ludności z regionu 
6. Polityka regionalna oparta na rozwoju potencjałów lokalnych i 

wspieraniu zrównoważonej różnorodności podregionów i powiatów 
7. Poprawa oferty transportowej w regionie (transport publiczny), w tym 

poprawa dostępności transportowej obszarów wiejskich 
8. Stworzenie marek regionalnych 
9. Realizacja założeń inteligentnych specjalizacji regionu128 

Na poziomie podregionu: 
10. Chęć ze strony władz lokalnych do realizacji projektów transgranicznych 
11. Stworzenie transgranicznej platformy współpracy 
12. Wypracowanie mechanizmu integracji powiatów w ramach obszaru 

transgranicznego 
13. Stworzenie marek lokalnych i ich promowanie na różnego rodzaju 

targach 
14. Integracja oferty połączeń transportowych po polskiej i niemieckiej 

stronie pogranicza 
15. Wypromowanie specjalizacji gospodarczych podregionu 
16. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zapełnienie luk strukturalnych na 

rynku pracy 

2. Szybki powrót gospodarki światowej do 
stanu sprzed pandemii COVID-19 

3. Szybki koniec konfliktu zbrojnego na 
Ukrainie 

4. Długookresowy wzrost gospodarczy w ujęciu 
globalnym 

Uwarunkowania krajowe: 
5. Otrzymanie przez Polskę środków w ramach 

KPO 
6. Realizacja programów krajowych w ramach 

wydatkowania środków EFRR i EFS+ w 
formie bezzwrotnej w ramach obszaru 
interwencji „ochrona środowiska” oraz 
zwrotnych w ramach obszaru „energetyka” 
(CP 2) 

7. Zahamowanie inflacji do poziomu ok. 5% w 
2024 roku i utrzymanie na poziomie 3-5% w 
kolejnych latach do 2038 roku 

8. Stabilny wzrost PKB kraju, ok. 5% w skali 
roku  

Uwarunkowania ze strony niemieckiej: 
9. Realizacja planu transformacji energetycznej 

i wyjścia z węgla jak zaplanowano w 2020 
roku 

 
128 Branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno– 
komunikacyjne (ICT). 
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 Dolnośląskie pogranicze Otoczenie zewnętrzne 

17. Stworzenie wizerunku podregionu jako miejsca atrakcyjnego do życia 
18. Poprawa jakości środowiska naturalnego 
19. Zagospodarowanie rekultywowanych i rewitalizowanych obiektów w 

turystyce i kulturze 
20. Zabezpieczenie dostępu do wody w regionie 
21. Dodatkowe wsparcie możliwe do uzyskania dla „zielonych” technologii i 

technologii wodorowych 
22. Zaangażowanie istniejących jednostek naukowo-badawczych w projekty 

innowacyjne 
23. Budowa nowych jednostek naukowo-badawczych 
24. Powodzenie wdrażania programu „Czyste powietrze” i jemu podobnych 

10. Powstanie planowanych obecnie centrów 
rozwojowych i nowych technologii w 
Saksonii 

11. Inicjowanie wspólnych projektów 
transgranicznych, 
 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy. 

 



 
Projekt „TransGredio” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przedstawione poglądy nie muszą 
odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej 

65 

3.2  Bariery i zagrożenia 

Gospodarka, innowacyjność i rynek pracy 

Trudności w rozwoju współpracy transgranicznej mogą wynikać również z różnic w poziomie 

rozwoju obu regionów NUTS 2 (por. Tabela 6), reprezentowanych np. poprzez wskaźniki 

jakości życia, innowacyjności itp. pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem istnieją różnice w 

rozwoju społeczno-gospodarczym, dlatego  współpraca transgraniczna powinna oprzeć się w 

dużej mierze o dobre praktyki z Saksonii we wspomnianych wcześniej czterech obszarach 

rozwoju pogranicza. 

Tabela 6. Zestawienie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym między regionami lub krajami 
według wybranych indeksów globalnych 

Skrót Pełna nazwa 
indeksu 

Instytucja 
publikująca 

Obszar badany Rok 
publikacji 
rankingu 

Miejsce/status 
w rankingu – 
polska strona 

Miejsce/status 
w rankingu – 
polska strona 

Poziom 
odniesienia 

RIS Regional 
Innovation 
Scoreboard 

UE Innowacyjność 2021 Emerging 
innovator + 

Strong 
innovator + 

NUTS 2 

LPI Logistics 
Performance 
Index 

BŚ Transport, 
logistyka 

2018 28 1 kraj 

HPI Happy 
Planet Index 

New 
Economics 
Foundation 

Usługi publiczne, 
Ochrona 
środowiska 

2019 74 29 kraj 

HHI Herfindahl-
Hirschmann 
Index 

Eurostat Przedsiębiorczość 2020 0.894 (2. w 
kraju) 

0.938 (8. w 
kraju) 

NUTS 2 

SPI Social 
Progress 
Index 

n.a. Usługi publiczne, 
Ochrona 
środowiska 

2021 35 10 kraj 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy na podstawie stron internetowych publikacji w/w 
rankingów 

Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie dwóch zagrożeń wewnętrznych, które 

właściwie już teraz można uznać za wręcz pewne. Jednym z nich jest przedłużenie konfliktu na 

Ukrainie. Do tej pory pół roku trwania konfliktu przełożyło się na znaczące utrudnienia dla 

transformowania saksońskiego sektora energetycznego. Jest to spowodowane zagrożeniem 

dla bezpieczeństwa energetycznego kraju związkowego. 

Drugim zagrożeniem są opóźnienia w realizacji planów inwestycyjnych w Saksonii, co jest 

możliwe z uwagi na debatę publiczną dotyczącą podziału środków na interwencję w regionach 

węglowych i pewne tarcia o charakterze politycznym. Uwzględniono także dwa zagrożenia 

wewnętrzne, które wystąpiły wcześniej i są wręcz naturalne dla realizacji projektów i 

budowania systemu ich finansowania i rozliczania ze środków publicznych. Po pierwsze, może 

dojść do wyczerpania środków na inwestycje zwłaszcza, że będą one najprawdopodobniej 

finansowane w sposób bezzwrotny (dotacje). Być może skala potrzebnych inwestycji jest na 

tyle duża, że zostanie wyczerpana przed osiągnięciem zakładanych rezultatów transformacji. 
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Po drugie, machina biurokratyczna każdorazowo uruchamiana przy projektowaniu i realizacji 

wsparcia ze środków publicznych, mimo dobrych praktyk wypracowanych wcześniej, zwykle 

prowadzi do opóźnień lub znacznego skrócenia czasu realizacji interwencji. 

Dostępność komunikacyjna 

Po stronie sakosńskiej dostępność komunikacyjna jest na bardzo wysokim poziomie (por. 

podrozdział 3.1), choć oczywiście będzie w dalszym ciągu podległa udoskonaleniom. Z kolei 

najważniejsze bariery do rozwoju współpracy transgranicznej ze strony dolnośląskiego 

systemu komunikacyjnego w obszarze pogranicza stanowią129: 

• w zakresie funkcjonowania systemu transportowego: 

o niewystarczająco dobry stan techniczny autostrad, 

o kongestia w niektórych węzłach transportowych (np. Zgorzelec), 

o ograniczona dostępność infrastruktury kolejowej (m. in. brak połączeń do 

Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Bogatyni), niski poziom elektryfikacji linii 

kolejowych po obu stronach granicy, choć niższy po polskiej stronie130, 

o słabo rozwinięte transgraniczne połączenia autobusowe, 

o jedynie jedna inicjatywa integrująca transgraniczne systemy transportowe 

obejmująca jedynie obszar pogranicza i utrudniająca kompleksowe zwiedzanie 

okolicy, Związek Transportu Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON) 

całodzienny bilet EURO-NYSA-TICKET131, 

• w zakresie funkcjonowania jednostek osadniczych: 

o nierównomierne rozmieszczenie miast (zagęszczenie w południowej części 

obszaru), sieć wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, bez wyraźnie 

wykształconego ośrodka centralnego i ze słabymi powiązaniami 

transportowymi między sobą zwłaszcza w transporcie publicznym, 

o utrata funkcji społeczno-gospodarczych przez małe i średnie ośrodki miejskie, 

szczególnie peryferyjnie położone (dodatkowo także ujemne saldo migracji i 

wyludnianie się). 

 

Dostęp do dóbr i usług 

Cechy saksońskiej części pogranicza związane z dostępem do dóbr i usług są bardzo podobne 

do tych obserwowanych na Dolnym Śląsku. Obecnie obserwuje się trudną sytuację 

 
129 Część właściwa jest dla podrozdziału 3.2 
130 Wewnętrzna dostępność w transporcie kolejowym pomiędzy istotnymi ośrodkami miejskimi jest lepsza w 
saksońskiej części obszaru wsparcia niż w części polskiej. W polskiej części obszaru aż do trzech miast, 
stanowiących ważne ośrodki miejskie o znaczeniu lokalnym (Lwówek Śląski, Złotoryja i Bogatynia), nie kursują 
pociągi osobowe. 
131 Inicjatywa ta łączy miejscowości po stronie saksońskiej, czeskiej i polskiej (np. Jelenia Góra, Bolesławiec, 
Zgorzelec, Zittau, Görlitz, Liberec, Česká Lipa). 
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demograficzną obu regionów. Liczba oraz udział kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) będzie 

malała, co przełoży się na niższy przyrost naturalny.  

W 2035 będą one stanowić tylko 37% wszystkich kobiet w regionie.132 Liczba i udział 

seniorów wzrośnie – będzie to ponad 20% mieszkańców Dolnego Śląska, w przypadku 

analizowanego obszaru pogranicza – około 25%. Zapewnienie podaży usług publicznych w 

zakresie integracji i pomocy społecznej stanie się głównym obszarem działań samorządów. 

Obciążenie demograficzne będzie powodować pogłębienie niedoboru podaży usług ochrony 

zdrowia, asystenckich i opiekuńczych.133 Niezbędne będzie też wsparcie szeroko rozumianej 

rewitalizacji – w ujęciu miękkim (projekty na rzecz funkcjonowania społeczności) i twardej (na 

rzecz poprawy stanu infrastruktury). Z uwagi na pogarszający się stan tkanki mieszkaniowej, 

będzie niezbędne poświęcenie dużych środków finansowych na rewitalizację budynków 

wielorodzinnych. Z uwagi na transformację energetyczną niezbędne będzie przeznaczenie 

wyższych środków finansowych na zagospodarowanie przestrzeni, integrację społeczną i 

poprawę efektywności energetycznej budynków. 

Cechy dolnośląskiego pogranicza w zakresie dostępu do dóbr i usług, które będą istotne 

w okresie wpływu saksońskich zmian transformacyjnych na polską część analizowanego 

obszaru są następujące: 

• w zakresie funkcjonowania społeczności analizowanego obszaru: 

o wyludnianie się obszaru w stosunku do obszarów położonych bliżej 

regionalnych ośrodków wzrostu (Wrocław), 

o mała gęstość zaludnienia, 

• w zakresie dostępu do usług edukacyjnych: 

o słaby poziom rozwoju kształcenia dualnego po polskiej stronie, 

o niewystarczająca podaż kierunków i niewystarczający rozwój szkolnictwa 

zawodowego, 

o słaby dostęp do kształcenia na poziomie wyższym w kierunkach technicznych, 

o odpływ młodzieży do ośrodków akademickich zlokalizowanych poza 

analizowanym obszarem, mały odsetek osób powracających do analizowanego 

obszaru po zakończeniu studiów wyższych, 

o niewystarczająca oferta usług edukacyjnych w stosunku do zapotrzebowania 

lokalnego i transgranicznego rynku pracy (szczególnie po polskiej stronie), 

o niewystarczająca podaż usług asystenckich, opiekuńczych i zdrowotnych, 

o malejąca liczba drobnych przedsiębiorców oferujących usługi w małych 

zakładach i sklepach. 

Kultura, turystyka i środowisko naturalne 

 
132Demograficzne aspekty rozwoju Dolnego Śląska prognoza do 2035 r ., Wrocław 2015. 
133Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Wyzwania rozwojowe w obecnej i nowej perspektywie Unii 
Europejskiej..., op. cit. 
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Jak wspomniano w podrozdziale 3.1., cechy saksońskiego i dolnośląskiego pogranicza oscylują 

wokół dużego potencjału turystycznego. Istnieją jedna bariery, które blokują optymalny 

rozwój zarówno obu stron pogranicza, jak i współpracy transgranicznej. Z punktu widzenia 

potencjału analizowanego obszaru, jak i wpływu przyszłych potencjalnych zmian w Saksonii, 

najważniejsze cechy polskiego pogranicza stanowią: 

• w zakresie walorów przyrodniczych i krajobrazowych: 

o wysoki odsetek obszarów zdegradowanych w wyniku antropologicznej presji na 

środowisko (kopalnie odkrywkowe, niewłaściwa gospodarka rolna), 

o niekompatybilność niemieckich i polskich systemów ochrony przyrody i 

środowiska oraz odmienne wymagania prawne i standardy oceny, 

• w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego: 

o niewykorzystany potencjał do kreowania produktów turystycznych, lokalnych 

wyrobów, zagospodarowania terenów pogórniczych, 

o mały poziom zintegrowania oferty turystycznej z tą po drugiej stronie granicy 

zarówno w Saksonii jak i na Dolnym Śląsku. 

Niewątpliwie, istotnym zagrożeniem dla przyszłości obu części pogranicza jest brak 

prowadzenia optymalnej współpracy transgranicznej. Główne bariery współpracy stanowią w 

przypadku analizowanego obszaru: 

• występowanie niespójności między dokumentami dotyczącymi rozwoju 

pogranicza po stronie polskiej i niemieckiej (nawet mimo wspólnie 

opracowywanych strategii, m.in. Sudety 2030 czy Strategii dla euroregionu Nysa). 

Brak ten dotyczy tematyki, jej zakresu, poziomu szczegółowości, horyzontu 

czasowego, 

• brak spójności w systemach administracyjnych po obu stronach granicy, w 

systemach kształcenia (w tym kształcenia dorosłych, kształcenia dualnego), 

świadczenia innych usług, 

• skupianie się dokumentacji regionalnej na rozwoju całego regionu lub relacji 

pogranicze-ośrodek regionalny, a nie stricte pogranicza i relacji z drugą stroną 

(obszarem pogranicza po drugiej stronie granicy), 

• brak przełożenia strategii na realną współpracę (zbyt mała intensywność tej 

współpracy, brak węzłów tej współpracy), 

• niewiele inicjatyw transgranicznych angażujących różne grupy interesariuszy 

(zwykle jedynie JST, IOB), 

• brak wzorcowych katalogów interwencji dla współpracy transgranicznej (ze strony 

Komitetu Regionów, czy szerzej KE), wyznaczania transgranicznych obszarów 

funkcjonalnych, np. określania zbiorów potencjałów i potrzeb lokalnych i 

zestawiania ich z potrzebami i potencjałami po drugiej stronie granicy. 
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Polska strona pogranicza, objęta niniejszym opracowaniem, a właściwie jej wybrane powiaty, 

rozpoczęły już rozmowy i działania dotyczące intensyfikacji współpracy transgranicznej, 

jednak jedynie pośrednio w wyniku „wyjścia z węgla” realizowanego w Saksonii, a bardziej 

jako naturalny efekt sąsiedztwa. Niemniej jednak dla wybranych części pogranicza zostały 

opracowane założenia dotyczące przyszłej transformacji. Tak było w przypadku powiatu 

zgorzeleckiego.134 

Współpraca transgraniczna w przyszłości powinna być aktywizowana z obu stron, również 

po stronie niemieckiej. W wywiadach pogłębionych przyjętych jako jedna z metod badawczych 

wspomagająca główną analizę desk research w procesie przygotowania niniejszego 

opracowania zaznaczano, że podejmowano próby kontaktu z niemieckimi pracodawcami w 

kierunku identyfikowania potrzeb w zakresie kształcenia młodzieży na potrzeby rynku pracy 

po niemieckiej stronie pogranicza. Kontakt ten nie okazał się efektywny, wobec tego należy 

wypracować mechanizm na poziomie władz regionalnych, który będzie dotyczył współpracy w 

zakresie oferowania kierunków kształcenia odpowiednich zarówno dla polskich jaki i 

niemieckich pracodawców. Dalsze propozycje w tym zakresie przedstawiono w rozdziałach 4 

i 5 Analizy.  

 

 
134Strategia zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim w ramach projektu 
“Transition,” Zgorzelec, Warszawa 2021. 
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Tabela 7. Czynniki negatywne wpływające na kształtowanie scenariuszy rozwoju dolnośląskiej części pogranicza w kontekście transformacji energetycznej 
Saksonii 

 Dolnośląskie pogranicze Otoczenie zewnętrzne 

Istniejące 
czynniki 
niekorzystne 

SŁABE STRONY: 
1. Niedobór podaży usług i dóbr na rynku dolnośląskiego pogranicza 
2. Niewystarczająca pod względem zaspokojenia popytu i realizacji założeń 

rozwój regionu siatka połączeń kolejowych w podregionie 
3. Silne uzależnienie powiatu zgorzeleckiego od sektora wydobywczego 
4. Duży poziom zróżnicowania wewnątrzregionalnego w rozwoju społeczno-

gospodarczym 
5. Stan infrastruktury uzdrowiskowej wymagający modernizacji 
6. Niewystarczająca sieć transferu wiedzy w przypadku nowych technologii 
7. Niewystarczająca i niedopasowana oferta edukacyjna do potrzeb rynku 

pracy 
8. Niewystarczająco rozwinięte kształcenie zawodowe i dualne (również 

infrastruktura) 
9. Niewystarczająca współpraca przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi 
10. Sektor energetyczny oparty o produkcję energii z węgla 
11. Duży areał obszarów zdegradowanych 
12. Niska jakość usług publicznych 
13. Wysoki wskaźnik ubóstwa energetycznego, niska jakość paliw używanych 

do ogrzewania budynków, niski poziom świadomości mieszkańców na 
temat zmian klimatu 

DESTYMULANTY: 
Uwarunkowania ponadkrajowe: 

1. Trwająca recesja związana ze skutkami 
pandemii COVID-19 i widmo 
długoterminowej recesji 

2. Trwający konflikt zbrojny na Ukrainie 
Uwarunkowania krajowe: 

3. Przedłużający się proces negocjacji 
warunków realizacji programów krajowych i 
regionalnych z KE 

4. Niższa kwota dofinansowania programu 
regionalnego z uwagi na przekwalifikowanie 
Dolnego Śląska na region przejściowy 

Uwarunkowania po stronie niemieckiej: 
- 

Potencjalne 
czynniki 
niekorzystne 

ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE: 
1. Brak chęci współpracy podmiotów lokalnych, regionalnych i władz  
2. Brak możliwości sfinansowania części lub całości założonych działań 
3. Monospecjalizacja gospodarcza regionu 
4. Pogłębianie marginalizacji powiatów podregionu jeleniogórskiego 

ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE: 
Uwarunkowania ponadkrajowe: 

1. Często występujące zjawiska czarnych 
łabędzi – nagłe i rozległe w skutkach 
zdarzenia o charakterze negatywnym 
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 Dolnośląskie pogranicze Otoczenie zewnętrzne 

5. Pogłębianie negatywnych procesów demograficznych, w tym wyludniania 
się 

6. Opóźnienia w realizacji projektów wynikające z procesów 
biurokratycznych 

7. Nierozwiązana sytuacja prawna nieruchomości (wielorodzinne budynki z 
mieszkaniami lokatorskimi, lokale gminne, lokalne przeznaczone na 
adaptację na cele mieszkaniowe) 

Niewłaściwie sporządzone, niekompletne GPR uniemożliwiające rewitalizację 
niektórych obszarów w gminach podregionu 

2. Przedłużenie i eskalacja konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie  

3. Konflikty wewnątrz UE, poluzowanie relacji 
w UE między państwami członkowskimi 

4. Wystąpienie kolejnych państw z UE 
5. Niewystarczające środki finansowe na 

finansowanie projektów transgranicznych 
Uwarunkowania krajowe: 

6. Brak finansowania dla KPO 
Uwarunkowania po stronie niemieckiej: 

7. Przedłużający się czas realizacji projektów 
transformacyjnych w Saksonii 

8. Niedobór środków finansowych 
9. Problemy natury prawnej 
10. Protesty interesariuszy dotyczące sposobu 

przeprowadzania transformacji w Saksonii 
11. Pogłębianie różnic w rozwoju społeczno-

gospodarczym, w tym w zakresie 
innowacyjności w wyniku realizacji 
projektów transformacyjnych i utrzymania 
ich trwałości 

12. Brak chęci ze strony powiatów Görlitz i 
Bautzen do współpracy z władzami i 
instytucjami  

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy. 
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4. WPŁYW POTENCJALNYCH SKUTKÓW TRANSFORMACJI 

STRUKTURALNEJ W SAKSONII NA DOLNOŚLĄSKIE POGRANICZE 

W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁAŃ135 
Dyskusja na temat realizacji celów paryskiego porozumienia klimatycznego oraz przyszłości 

energetyki opartej o zużycie węgla brunatnego (i kamiennego) doprowadziła ostatecznie do 

realizacji jej wygaszania na Łużycach maksymalnie do 2038 roku, choć obecny rząd planował 

przeprowadzić ten proces do 2030 roku. Przez cały okres kilkunastu lat (2020-2038) 

najważniejszym elementem stymulowania zmian ma być polityka podażowa (tworzenie 

możliwości przechodzenia z energetyki opartej na węglu na tę opartą o OZE). Restrukturyzacja 

saksońskiej gospodarki w obszarze pogranicza (powiaty Bautzen i Görlitz) będzie istotnie 

wpływać na funkcjonowanie podregionu jeleniogórskiego. Na potrzeby sporządzenia 

niniejszej Analizy przyjęto cztery obszary działań wyodrębnione w SDSP jako strategiczne z 

punktu widzenia rozwoju powiązań transgranicznych. Stąd kolejne podrozdziały odnoszą się 

do tych czterech obszarów działań (po stronie saksońskiej) i wpływu (na dolnośląską część 

pogranicza): 

• dostęp do dóbr i usług, 

• dostępność komunikacyjna, 

• gospodarka i innowacyjność136 oraz rynek pracy, 

• turystyka, kultura i środowisko naturalne. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki analiz przedstawionych w rozdziałach 1-3, w Tabeli 8 przedstawiono 

czynniki i cechy pogranicza mające największy wpływ na współpracę transgraniczną w okresie 

transformacji oraz wpływ transformacji w Saksonii na dolnośląski obszar pogranicza. 

 
135 Podrozdział odpowiada na Pytania 6-9 (por. Tabela 1). 
136 Zespół Badawczy proponuje rozszerzyć ten obszar o rynek pracy, gdyż zmiany związane z rozwojem B+R i 
przekształceniami sektora energetycznego znacznie wpłyną na funkcjonowanie rynku pracy. 
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Tabela 8. Informacje na temat trendów w czterech głównych obszarach określonych przez SDSP w perspektywie do 2038 roku 
Obszar działań 
wg SDSP 

Najważniejsze cechy 
pogranicza 

Problemy dotyczące obszaru Działania w obszarze pogranicza (współpraca transgraniczna) Obszary wpływu – 
Dolny Śląsk137 

Dostęp do dóbr 
i usług 

Policentryczny układ 
osadniczy, 
Wysokie walory 
przyrodnicze i 
krajobrazowe 
Niska gęstość 
zaludnienia 
Wysoki poziom 
obciążenia 
demograficznego 
(szczególnie po 
niemieckiej stronie) 
Różne systemy 
kształcenia 

Niski poziom dostępności do 
usług na obszarach wiejskich 
(szczególnie po polskiej 
stronie) 
Niski popyt na usługi 
wynikający z niskiej siły 
nabywczej i różnic w 
zarobkach  
Mała liczba dwujęzycznych 
szkół  
Niedopasowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku 
pracy 

1. Intensyfikacja współpracy na obszarach wiejskich 
2. Intensyfikacja współpracy w strefie sąsiedztwa blisko granicy 
3. Wzmocnienie i rewitalizacja funkcji społeczno- 
ekonomicznych miast małych i średnich 
4. Stworzenie oferty dostępu do dóbr i usług dla różnych grup 
wiekowych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych 
5. Wzmocnienie kompetencji interkulturowych oraz pokonanie 
barier językowych 
6. Wzmocnienie relacji z regionalnymi ośrodkami wzrostu 
7. Intensyfikacja współpracy w zakresie tworzenia oferty 
edukacyjnej 

Usługi publiczne 
(turystyka, kultura, 
edukacja) 
Przedsiębiorczość i 
innowacyjność 
Rewitalizacja 

Dostępność 
komunikacyjna 

Dobrze rozwinięta sieć 
drogowa w układzie 
północ-południe 
Dobrze rozwinięta sieć 
połączeń z 
regionalnymi 
ośrodkami wzrostu 

Peryferyjność obszaru 
względem regionalnego 
ośrodka wzrostu 
Słabo rozwinięta sieć połączeń 
transportu publicznego, także 
transportu kolejowego po 
polskiej stronie 
Niewystarczający poziom 
integracji międzygałęziowej 
Brak integracji wymagań 
środowiskowych dotyczących 
infrastruktury 

1. Usunięcie wąskich gardeł i wypełnienie luk w transgranicznej 
sieci transportowej 
2. Poprawa jakości sieci drogowej 
3. Budowa mostów na Nysie Łużyckiej 
4. Rozwój transgranicznych połączeń transportu publicznego 
5. Poprawa dostępności transportu publicznego na obszarach 
wiejskich 
6. Poprawa integracji międzygałęziowej transportu 

Transport 
Ochrona środowiska 

 
137 Analogicznie do obszarów interwencji w okresie 2021-2027 w ramach prowadzonej interwencji w programach krajowych i regionalnych finansowanych ze środków UE. 
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Obszar działań 
wg SDSP 

Najważniejsze cechy 
pogranicza 

Problemy dotyczące obszaru Działania w obszarze pogranicza (współpraca transgraniczna) Obszary wpływu – 
Dolny Śląsk137 

Gospodarka i 
innowacyjność 
oraz rynek pracy 

Specjalizacja pod 
względem profili 
gospodarek po obu 
stronach pogranicza 
Konieczność 
transformacji 
energetycznej z uwagi 
na długoterminowe 
strategie 

Niedobory kadrowe i luki na 
rynku pracy w przypadku 
niektórych zawodów i 
kompetencji 
Duża różnica w poziomie 
innowacyjności między 
Saksonią i Dolnym Śląskiem 
Potencjalny wpływ 
transformacji w Saksonii na 
funkcjonowanie 
dolnośląskiego pogranicza 
(m.in. w ramach rynku pracy) 

1. Pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników 
2. Zapobieganie odpływowi wykwalifikowanej siły roboczej 
3. Wzmocnienie współpracy między MŚP 
4. Wzmocnienie środowiska pracy dla przemysłów 
innowacyjnych i kreatywnych 
5. Wzmocnienie sektora B+R, w tym integracja między 
jednostkami B+R 

Usługi publiczne (rynek 
pracy) 
Przedsiębiorczość i 
innowacyjność 
Działalność IOB 

Turystyka, 
kultura i 
środowisko 
naturalne 

Duże walory 
przyrodnicze i 
środowiskowe 
Duży obszar 
wymagający 
prowadzenia działań 
rekultywacyjnych i 
rewitalizacyjnych 

Niewystarczająca integracja 
oferty turystycznej i 
kulturalnej po obu stronach 
pogranicza 
Niewykorzystany potencjał do 
kreowania wartości dodanej 
dla turystów, odwiedzających 
i uczestników wydarzeń 
kulturalnych 

1. Rozwój oferty turystycznej, lokalnych marek, lokalnych 
produktów 
2. Udostępnianie wielojęzycznych informacji o ofercie 
3. Wielojęzyczność personelu obsługującego klientów 
4. Wspólna promocja oferty 
5. Wspólne standardy jakości 
6. Integracja ofert po obu stronach pogranicza (pakietyzacja) 
7. Integracja transportu publicznego z ofertą kulturalno-
turystyczną 
8. Promowanie turystyki na obszarach wiejskich 
9. Wspólne opracowanie marek regionalnych 
10. Tworzenie transgranicznych szlaków turystycznych 
11. Wspólne planowanie zagospodarowania terenów 
pogórniczych 
12. Wspólne monitorowanie stanu środowiska i zapobiegania 
zmianom klimatu 

Usługi publiczne 
(turystyka, kultura) 
Przedsiębiorczość i 
innowacyjność 
Ochrona środowiska 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy. 
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4.1. Gospodarka i innowacyjność oraz rynek pracy 
Przede wszystkim, zmiany dotyczące funkcjonowania dolnośląskiego obszaru pogranicza w 

wyniku zmian strukturalnych w Saksonii należy podzielić na dwie części: dotyczącą rozwoju 

innowacyjności (licznie reprezentowanego obszaru biorąc pod uwagę 10 misji regionu Saksonii 

wymienione w podrozdziale 1.2) oraz dotyczącą sektora energetycznego. Są one ze sobą 

częściowo powiązane, ale z uwagi na różne dokumenty opisujące planowane inwestycje, 

należy je od siebie oddzielić na potrzeby niniejsze analizy (por. Tabela 9). 

Odnosząc się do pierwszego z nich, Saksonia planuje znacząco rozwijać nowe technologie, 

także w ośrodkach zlokalizowanych w powiatach Görlitz i Bautzen. Jest to związane z 

tworzeniem nowych centrów badawczo-rozwojowych, zamiejscowych jednostek już 

istniejących uniwersytetów czy instytutów czy rozbudowę działań istniejących 

przedsiębiorstw (np. budowy pojazdów szynowych w Bautzen). Do tej pory założono, że nowe 

działania w charakterze B+R będą generować zapotrzebowanie na pracowników typowo 

badawczych rzędu 3 tys. osób, dodatkowo instytut Power-to-X kolejne ok. 1000 osób. 

Administracja zajmująca się transformacją regionu jest już ukształtowana, więc nie będzie 

generować dużych potrzeb w tym zakresie. Dodatkowo, zlikwidowanych będzie ok. 20 tys. 

miejsc pracy, w tym gros o charakterze pracy wymagającej średnich kwalifikacji.  

Część pracowników odejdzie na emeryturę, młodsi pozostaną na rynku pracy. Biorąc pod 

uwagę wyludnianie się powiatów Görlitz i Bautzen oraz niski przyrost naturalny, a także już 

obecnie lukę pracowników w Saksonii rzędu ok. 330 tys. osób (w różnych sektorach), 

analizowane dwa niemieckie powiaty będą mieć do czynienia z brakami kadrowymi, 

szczególnie w przypadku pracowników o wysokich kwalifikacjach. Niemiecki system edukacji 

nie sprzyja kształceniu osób ze środowisk marginalizowanych, osób będących dziećmi 

imigrantów, w efekcie – faktycznie kształcone kadry nie odpowiadają zapotrzebowaniu rynku 

pracy.  

Co należy zauważyć, do tej pory luki kadrowe powiaty te zapełniały pracownikami z Polski, 

i jest to naturalne biorąc pod uwagę duże różnice w wynagrodzeniach po obu stronach granicy. 

Niemniej jednak, nadal profil pracownika przyjeżdżającego z obszaru transgranicznego nie 

odpowiada zapotrzebowaniu sektora B+R, obecnie istniejący pracownicy sektora 

energetycznego mają zupełnie inny profil zawodowy ograniczający możliwości ich 

przekwalifikowania, jedynym więc sposobem zapełnienia wspomnianej luki jest kształcenie 

kadr. To z kolei wymaga pozyskania młodych osób chcących kształcić się w kierunku 

nowoczesnych technologii. Jest to szansa na nawiązanie współpracy transgranicznej – na 

przykład między uczelniami w Zgorzelcu, Görlitz Görlitz/Zittau i Jeleniej Górze. 
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Tabela 8. Podsumowanie możliwych skutków transformacji gospodarczej Saksonii i ich wpływu na dolnośląski obszar pogranicza w obszarze gospodarki i 
innowacyjności 

Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady 

inicjatyw 

Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla 

Dolnego Śląska 

Gospodarka i 

innowacyjność/ 

Energetyka 

Region neutralny klimatycznie 

Region samowystarczalny 

energetycznie 

Region zaopatrujący inne 

regiony w energię 

Inwestycje w nowoczesne 

technologie produkcji energii, 

w tym Power-to-X i 

bezobsługowe technologie 

produkcji energii 

Transformacja elektrowni 

opartych o zużycie węgla w 

takie oparte o produkcję 

energii z OZE 

Rozwój centrów badawczych 

na rzecz neutralności 

klimatycznej 

Przeprowadzone kampanie na 

temat oszczędzania energii 

Uruchomienie systemu 

instalacji prosumenckich, 

mikroinstalacji 

Uruchomienie klastrów energii 

Pogłębienie różnic 

rozwojowych między 

sektorem 

energetycznym w 

dolnośląskiej części i 

saksońskiej części 

pogranicza 

Klastry energii 

Rozproszone 

instalacje 

prosumencie 

Mikrosieci 

energetyczne 

Zmiana profilu 

produkcyjnego 

elektrowni 

(zmiana źródeł 

energii) 

Brak funduszy na realizację 

inwestycji 

Opór lokalnych instytucji do 

brania udziału w inicjatywie 

tworzenia klastrów energii 

Brak podmiotu chcącego 

pełnić rolę koordynatora 

klastra 

Opór lokalnej społeczności w 

rozwoju mikroinstalacji OZE i 

odejścia od węgla 

Opór lokalnej społeczności w 

związku z likwidacją miejsc 

pracy i koniecznością 

przekwalifikowania 

Dobre praktyki w zakresie 

wygaszania działalności kopalni i 

elektrowni węglowych oraz 

zmiany ich profilu 

produkcyjnego (m.in. wsparcie 

prawne) 

Realizacja projektów 

outplacementowych 

Środki na rozwój OZE w ramach 

funduszy UE 

Organizacja spotkań 

informacyjnych z mieszkańcami, 

przedstawicielami MŚP 

Rozwój współpracy 

transgranicznej między JST 

Unormowanie klas ziemi rolnej 

dla fotowoltaiki i wiatru 

Wsparcie prawne - ułatwienia w 

budowaniu infrastruktury 

energetycznej oraz wyłączenia 

regulacyjne (sandbox) 

ekosystemów innowacji 

tworzących huby energii i 

wodoru. 
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Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady 

inicjatyw 

Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla 

Dolnego Śląska 

Uruchomienie doliny 

wodorowej 

Gospodarka i 

innowacyjność/ 

Innowacyjność 

Efektywna realizacja 

regionalnej strategii 

innowacyjności w zakresie 

kreowania inteligentnych 

specjalizacji  

Uruchomienie centrów 

badawczych 

Rozbudowanie sieci 

współpracy ośrodków 

badawczych 

Stworzenie nowych 

technologii, w tym 

autonomicznych maszyn i 

technologii informatycznych 

Brak poprawy poziomu 

innowacyjności 

dolnośląskiej części 

pogranicza w długim 

okresie 

Zahamowanie prac 

badawczych w regionie 

Odpływ pracowników 

naukowych i 

badawczych (w tym 

młodych) do 

niemieckich ośrodków  

Wspólne projekty 

naukowe 

Włączenie 

polskich instytucji, 

podmiotów, 

badaczy do 

konsorcjów 

realizujących 

projekty w 

Saksonii 

Zbudowanie 

platformy 

współpracy 

między 

podmiotami 

polskimi i 

niemieckimi 

Brak odpowiednich 

kompetencji ze strony 

instytucji naukowo-

badawczych lub 

pracowników naukowo-

badawczych do współpracy z 

saksońskimi instytucjami 

Luka infrastrukturalna w tym 

zakresie 

Brak chęci współpracy po 

jednej lub po obu stronach 

Prowadzenie wspólnych 

inicjatyw badawczych i 

rozwojowych 

Wsparcie w zakresie pozyskania 

środków finansowych na 

realizację inwestycji z NCN lub 

NCBR 

Tworzenie funduszy typu 

venture capital, np. W ramach 

krajowych programów 

operacyjnych 

Zielone huby - 1 lub 2 w regionie 

- udzielane będzie tam wsparcia 

strategiczne, rozwojowe i 

wdrożeniowe 

Dodatkowo huby 

technologiczno-biznesowe, w 

tym huby cyfrowe 

Gospodarka i 

innowacyjność/ 

Rozwój 

gospodarczy 

Rozbudowa lokalnej oferty 

usługowej w odpowiedzi na 

luki strukturalne 

Rozbudowa lokalnej oferty 

usługowej w celu 

zagospodarowania zasobów 

Odpływ klientów 

dolnośląskich 

przedsiębiorstw, w tym 

MŚP do oferentów 

niemieckich w obszarze 

transgranicznym 

Współpraca JST w 

zakresie 

stymulowania 

działalności MŚP 

w obszarze 

transgranicznym 

Brak chęci współpracy JST 

Bezczynność i obojętność 

dolnośląskich 

przedsiębiorców wobec 

utraty klientów 

Rozwój przedsiębiorczości i 

innowacyjności w ramach 

efektywnej realizacji interwencji 

publicznej w programie 

regionalnym w latach 2021-

2027 (CP 1) 
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Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady 

inicjatyw 

Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla 

Dolnego Śląska 

ludzkich po likwidacji 

elektrowni i podmiotów z nimi 

powiązanych 

Pogorszenie sytuacji 

rynkowej dolnośląskich 

MŚP 

Brak chęci dolnośląskich 

przedsiębiorców do rozwoju 

i promowania własnej oferty 

Gospodarka i 

innowacyjność/ 

Rynek pracy 

Wzrost atrakcyjności pracy po 

saksońskiej stronie pogranicza 

i odpływ siły roboczej z 

obszaru Dolnego Śląska 

Odpływ siły roboczej, 

zwłaszcza 

wykwalifikowanej, z 

Dolnego Śląska w 

kierunku Saksonii z 

uwagi na lepsze 

warunki płacowe 

Stworzenie 

wspólnej 

platformy rozwoju 

rynku pracy, 

oparcie 

współpracy na 

specjalizacjach siły 

roboczej w obu 

regionach 

Brak chęci ze strony 

saksońskich władz do 

prowadzenia podobnej 

współpracy z uwagi na 

istniejącą przewagę Saksonii 

w zakresie płac 

Stworzenie porozumienia na 

poziomie regionu lub kraju (zbyt 

mała siła oddziaływania władz 

powiatów i gmin, aby 

zainicjować i przeprowadzić 

podobne przedsięwzięcie) 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy.
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Kształcenie w kierunkach informatycznych, medycznych czy technicznych należałoby 

zacząć już w szkole średniej lub nawet podstawowej (np. laboratoria tematyczne), aby za kilka 

lub kilkanaście lat profil absolwenta odpowiadał dokładnie zapotrzebowaniu lokalnego rynku 

pracy. W ramach takiej współpracy można by oferować studia z podwójnym dyplomem, w 

ramach współpracy transgranicznej uczelni. Praktyki takie są już prowadzone zarówno przez 

polskie, jak i niemieckie uczelnie, nie ma zatem przeszkód formalnych, aby takowe 

wprowadzić. Do tego należałoby zadbać o odpowiednie kształcenie językowe, w ramach 

dodatkowych kursów językowych, aby takie studia umożliwić. W ramach tego typu kształcenia 

możliwe byłoby korzystanie z infrastruktury badawczej polskiej i niemieckiej, a korzyści byłyby 

odczuwalne przez obie strony. Saksońskie instytuty miałyby zapewniony dopływ kadry, która 

ucząc się nowych technologii i ich wykorzystania mogłaby wspierać transformację po polskiej 

stronie granicy, w ramach wspólnych projektów. 

Można również wykorzystać dobre praktyki wynikające ze współpracy naukowo-

badawczej w projekcie Lausitz – Life & Technology138 pomiędzy Wyższą Szkołą Zawodową w 

Zittau/Görlitz, powiatem Görlitz, ULT AG i Instytutem Fraunhofer ds. Obrabiarek i Technologii 

Formowania, finansowanym ze środków federalnych na badania i rozwój. W Saksonii 

stworzono Inteligentną Sieć Uniwersytecką, skupiającą na stałe 5 uniwersytetów, a z czasem 

poszerzającą się o partnerów biznesowych i publicznych. Uczestnicy projektu, przedstawiciele 

Dolnego Śląska i Saksonii, w tym przedstawiciele klastrów, poznali szczegóły funkcjonowania 

polsko-niemieckiego ośrodka badawczego CASUS (Center for Advanced Systems 

Understanding) zajmującego się takimi tematami jak nowatorskie technologie cyfrowe, 

uczenie maszynowe i zarządzanie złożonością systemów.  

Należy także zauważyć, że zmiany transformacyjne po polskiej stronie będą 

determinować przekwalifikowanie części pracowników – elektrownia zatrudnia ok. 7 tys. osób 

i zapewne część z nich będzie wymagała pomocy w zmianie kwalifikacji. Jednym z rozwiązań 

mogą stać się projekty outplacementowe. Jak szacują władze powiatu zgorzeleckiego, do tego 

trzeba doliczyć likwidację około 25-28 tys. stanowisk pracy w podmiotach powiązanych z 

obsługą obecnych zakładów energetycznych opartych o wydobycie węgla139. We 

wspomnianym opracowaniu nie wzięto jednak pod uwagę i nie przedstawiono, ile miejsc pracy 

powstanie w wyniku uruchomienia jednej lub zespołu elektrowni opartych o OZE. Zdaniem 

Zespołu Badawczego, nie należy wymienionych ok. 32-35 tys. miejsc pracy traktować jako 

bezpowrotnie utracone, bowiem część pracowników może zostać przekwalifikowana i 

pozostać w sektorze energetycznym. Niemniej jednak należy założyć poziom ok. 25 tys. osób 

do przeprowadzenia projektów przekwalifikowania. Do tego należy doliczyć miejsca pracy w 

 
138 Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej https://life-and-technology.eu/ (dostęp 
12.09. 2022). 
139Strategia zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim w ramach projektu 
“Transition.” op. cit. 

https://life-and-technology.eu/
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pozostałych elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem – kolejne 25 tys. miejsc 

pracy. Biorąc pod uwagę wiek osób w nich pracujących (część w kolejnych 15 latach przejdzie 

na emeryturę), łącznie liczba osób koniecznych do relokacji miejsca pracy wyniesie nie mniej 

niż 35 tys. osób. Część z pewnością zostanie „przejęta” przez rynek pracy po niemieckiej 

stronie, jednak należy dołożyć starań, aby doprowadzić do przekwalifikowania ich na potrzeby 

dolnośląskich zakładów pracy. 

Transformacja energetyczna w Niemczech jest zdaniem uczestników wywiadów 

przeprowadzonych w ramach niniejszego badania nieobecna w debacie publicznej, również 

na polu regionalnym, choć podejmuje się inicjatywy dążące do intensyfikacji współpracy. 

Lokalnie zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej występują antagonizmy społeczne 

wynikające z konfliktu pomiędzy zwolennikami jak najdłuższego pozostania przy węglu oraz 

grupami interesariuszy obciążonymi kosztami funkcjonowania tradycyjnego systemu 

produkcji energii. Napięcia społeczne pomiędzy zwolennikami węgla a ich przeciwnikami 

opowiadającymi się za OZE przenoszą się na sferę polityczną. Zmiany na rynku energii 

spowodują też spadek cen energii sprzedawanej przez niemieckie przedsiębiorstwa, 

opierające swoją produkcję na zielonej energii (koszt produkcji energii z węgla brunatnego jest 

wysoki). Może to doprowadzić do spadku popytu na energię z polskich elektrowni. 

Z pewnością nie wszystkie powiaty znajdujące się na analizowanym obszarze odczują w 

takim samym stopniu efekty transformacji w powiatach Bautzen i Görlitz. Decentralizacja 

produkcji energii po stronie saksońskiej oraz zmiana profili produkcyjnych (źródeł pozyskania 

energii) elektrowni spowoduje zmianę cen energii na rynku niemieckim (np. częściowe 

uwolnienie od taryf). Powstaną z pewnością klastry energii140 po stronie niemieckiej, zostaną 

usprawnione mechanizmy zarządzania siecią prosumentów, magazynowania energii, 

funkcjonowania bezobsługowych systemów produkcji energii. Rynek zostanie tam 

zdemonopolizowany. Dobre praktyki realizowane po stronie niemieckiej w zakresie 

wycofywania się z produkcji energii z węgla na rzecz zakładania instalacji OZE spowodują 

analogiczne zachowania po stronie dolnośląskiej. Powinny powstać również mikrosieci w 

ramach połączenia instalacji prosumenckich (pewne doświadczenia już funkcjonują na rynku 

polskim141). Istotnym uczestnikiem w debacie i współpracy transgranicznej jest ZKlaster, czyli 

Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej, który poprzez Komitet 

komunikuje się z KE ws. transformacji regionu. Celem klastra jest dążenie do stworzenia ok. 5 

tys. nowych miejsc pracy w produkcji energii z OZE i dywersyfikacja gospodarki w celu 

 
140 Klaster energii jest porozumieniem pomiędzy trzema grupami/kategoriami podmiotów: 
wytwórcami/producentami energii, jej odbiorcami oraz koordynatorem klastra. Celem inicjatywy jest 
bilansowanie zapotrzebowania na energię na obszarze działania klastra. 
141M. Kurtyka, Energetyka rozproszona jako element polskiej transformacji energetycznej, Energetyka 
Rozproszona, 2021, Wyd. AGH, Katowice 2021, s. 1-13. Por. Ministerstwo Energii, Koncepcja funkcjonowania 
klastrów energii w Polsce, 2016, 
https://wise-europa.eu/2017/03/10/koncepcja-funkcjonowania-klastrow-energii/ (dostęp 12.09.2022). 
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poprawy jakości życia i zatrzymania negatywnych trendów migracyjnych i demograficznych. 

Komitet oraz ZKlaster definiują swoje planowane działania w podziale na kilka obszarów: 

• w zakresie innowacyjności: 

o budowa nowego sektora Ekosystemu Innowacji (w tym systemu wsparcia dla 

start-upów), 

o uruchomienie procesu innowacyjnego Green Rich Hub, 

o zastąpienie Elektrowni Turów rozproszonymi źródłami OZE (m.in. w ramach 

projektu Mikułowa 2.0, współpracę z Łużyckim Hubem Wodorowym), 

o zmiany technologii produkcji i usług, 

• w zakresie dostępu do dóbr i usług publicznych: 

o stworzenie MOF Zgorzelec – Bogatynia, 

o przekwalifikowanie kadr, w tym tworzenie kadr dla gospodarki neutralnej 

klimatycznie (np. w ramach Centrum Edukacyjnego Neutralności Klimatycznej 

w Zgorzelcu), tworzenie liderów kreatywności dla transformacji, 

o zarządzanie transformacją regionu opierającego się na gospodarce węglowej 

przy braku terminu odejścia od węgla w regionie. 

Jako przykład można podać porozumienie Dolnośląska Dolina Wodorowa, która 

formułuje plany inwestycyjne związane z zielonym wodorem. Ze szczególnym uwzględnieniem 

koncepcji tzw. „wodorowej autostrady energetycznej”, która dzięki lokalizacji regionu 

dolnośląskiego będzie miała duże znaczenie dla Europy Środkowej. Z pewnością będzie to 

impuls do nawiązania współpracy transgranicznej – analogiczne działania są prowadzone w 

Niemczech. Jest to jeden z najbardziej obiecujących obszarów tejże współpracy i powinien być 

kontynuowany. 

Rok 2030 jako docelowa data likwidacji produkcji energii z węgla w elektrowni Turów z 

punktu widzenia dzisiejszej sytuacji dolnośląskiego pogranicza jest realną, rozsądną 

propozycją, która jest do zaakceptowania przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego i 

pracowników kompleksu Turów, pod warunkiem przedstawienia racjonalnego planu na 

przyszłość. Konieczne jest powołanie do życia organizacji zarządzającej regionalnym 

ekosystemem technologii wodorowych, która będzie budowała cały łańcuch wartości 

dodanej nowego sektora syntezy chemii opartej o zielony wodór z wykorzystaniem produktów 

gospodarki cyfrowej, biotechnologii, sztucznej inteligencji. Taki międzynarodowy hub czy 

klaster mógłby podjąć rywalizację na rynkach globalnych w zakresie chemii wodorowej. W 

tym obszarze współpraca z niemiecką stroną pogranicza mogłaby wygenerować znaczący 

efekt synergiczny, podobnie jak współpraca w zakresie kształcenia kadr dla sektora B+R i 

przemysłów inteligentnych technologii. Docelowo planuje się, że klaster energetyczny ma być 

połączony z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym przez stację elektroenergetyczną 

Mikułowa 2.0. 
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Według analiz przeprowadzonych na zlecenie ZKlastra, miks energetyczny możliwy do 

wykreowania (przy założeniu poprawiających się z roku na rok możliwości technicznych w 

zakresie produkcji energii z OZE) wynosiłby obecnie: 

• 1,3 GW dla farm wiatrowych, 

• 2,2 GW lub więcej dla farm fotowoltaicznych, 

• ok. 0,1 GW (0,06 GW wg danych z 09.2020) elektrownia na biomasę, 

• 2,3 GW dla elektrowni wodnych (szczytowo-pompowa) na terenach 

odkrywkowych. 

Analizy te wskazują, że zatrudnienie w produkcji energii z OZE może wynieść (według 

przeliczników podanych w opracowaniach ZKlastra): 

• elektrownie fotowoltaiczne - ok. 400-450 osób (200 os./GW), 

• elektrownie wiatrowe - ok. 600-650 osób (500 os./GW), 

• elektrownie na biomasę - ok. 70 osób (700 osób/GW), 

• elektrownie wodne - ok. 700 osób (300 osób/GW). 

• łącznie docelowo ok. 1800 osób, patrząc realnie do 2030 roku - połowa tej liczby. 

Pośrednio przy budowie nowych instalacji będą zatrudnione kolejne osoby, po ich 

uruchomieniu będzie konieczne zwiększenie zatrudnienia w branżach 

powiązanych (m.in. w transporcie). 

Ustalono również, że koszt jednostkowy wytwarzania energii elektrycznej LCOE (levelized 

cost of electricity; uśredniony koszt energii elektrycznej) różni się pomiędzy różnymi rodzajami 

elektrowni - obliczono w 2020 roku, że koszt produkcji 1 GW w układzie hybrydowym (miks 

OZE) stanowi ok. 71,65% kosztu produkcji opartej na węglu brunatnym w elektrowni Turów142. 

Transformację trzeba by rozpocząć już teraz, aby zdążyć przeprowadzić jej część do 

zakończenia koncesji Turowa na produkcję energii w 2025 roku. 

Podsumowując wpływ transformacji energetycznej i strukturalnej w powiatach Görlitz 

i Bautzen, Zespół Badawczy przewiduje, że proces ten generuje zagrożenie drenowania 

rynku pracy po dolnośląskiej stronie pogranicza, jednak można to zahamować poprzez 

współpracę w zakresie edukacji na różnych stopniach kształcenia, szczególnie wyższego, 

oraz w zakresie tworzenia wspólnie rozwiązań w zakresie badań nad wykorzystaniem 

wodoru w energetyce i tworzenia klastrów energii. 

4.2. Dostępność komunikacyjna 
Dostępność komunikacyjna występuje w ograniczonym zakresie w strategiach 

sformułowanych dla transformacji saksońskiej części pogranicza. Przede wszystkim zakłada się 

rozładowanie ruchu w węzłach komunikacyjnych, w których występuje problem kongestii, 

rozwój elektromobilności i autonomicznych pojazdów, rozwój infrastruktury transportu dla 

 
142 Wartości pieniężne pominięto, bowiem założenia dotyczyły inflacji z lat przed 2020 rokiem, zatem obliczenia 
należałoby zaktualizować 
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transportu ciężarowego (drogi krajowe) oraz rozwój transportu szynowego. Nie było do tej 

pory wzmianek o jakiejkolwiek integracji systemu transportowego Saksonii z polskim i czeskim 

pograniczem. Niemniej jednak, istnieje kilka problemów, które zostaną uwypuklone w okresie 

transformacji pogranicza. 

 Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na dzienny cykl życia lokalnej społeczności, tj. cykl 

związany z ruchem pasażerskim w obszarze transgranicznym. Codziennie granicę pokonuje 

wielu pracowników z Polski zatrudnionych w niemieckich przedsiębiorstwach. Generuje to 

problemy z przepustowością mostów na Odrze, m.in. w Zgorzelcu. Ruch przygraniczny jest 

również spowodowany przemieszczaniem się mieszkańców niemieckiego pogranicza na 

zakupy do polskich powiatów przygranicznych. W okresie transformacji najprawdopodobniej 

ruch ten przybierze na sile. Obecna infrastruktura transportowa po polskiej stronie jest 

niewystarczająca do obsługi takiego ruchu. 

 Po drugie należy zauważyć, że dolnośląska część pogranicza posiada bardzo duży 

potencjał w zakresie rozwoju usług sektora TSL. Ogólnie rzecz biorąc, polski sektor 

transportowy jest bardzo silny i dominuje na arenie europejskiej, do tego należy także doliczyć 

wysokie kompetencje pracowników sektora TSL (np. w wyniku kształcenia kadr w Jeleniej 

Górze – zamiejscowej jednostce Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), a także 

stosunkowo niskie ceny magazynowania towarów i bliskość autostrady oraz dobre połączenia 

komunikacyjne z Dreznem, Berlinem i Wrocławiem. Ten potencjał należy wykorzystać w 

kolejnym dziesięcioleciu, bowiem jest to jeden z nielicznych tak wyraźnie zarysowanych 

potencjałów obecnie gotowych do wykorzystania bez większych trudności. 

 Podsumowując, należy podjąć współpracę transgraniczną w zakresie zwiększania 

przepustowości sieci transportowej w przypadku infrastruktury drogowej. Dobrym 

pomysłem byłoby na przykład zbudowanie drugiego mostu w okolicach Zgorzelca (por. także 

podsumowanie przedstawione w Tabeli 10).
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Tabela 9. Podsumowanie możliwych skutków transformacji gospodarczej Saksonii i ich wpływu na dolnośląski obszar pogranicza w obszarze dostępności 
komunikacyjnej 

Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji 

w Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla Dolnego 

Śląska 

Dostępność 

komunikacyjna/ 

Infrastruktura 

transportu 

drogowego 

Poprawa jakości dróg 

kołowych w rejonie 

przygranicznym 

Większa skłonność pracowników z 

dolnośląskiej części pogranicza do 

podróżowania do pracy po 

niemieckiej stronie 

Większa atrakcyjność dla 

turystów podróżowania po 

niemieckiej stronie i odwiedzania 

tamtejszych okolic 

Wspólne dyskusje na 

temat integracji dróg 

kołowych po polskiej i 

niemieckiej stronie 

granicy, aktualizacja 

strategii rozwoju 

transportu do 2030 roku 

na Dolnym Śląsku  

Brak środków finansowych 

na realizację inwestycji 

Długi okres planowania i 

realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych 

Brak chęci współpracy po 

obu stronach granicy 

Inwestycje w drogi kołowe w ramach 

programów krajowych i regionalnego 

programu w perspektywie 2021-2027 

Dostępność 

komunikacyjna/ 

Siatka połączeń 

transportu 

publicznego 

Zwiększenie liczby 

dostępnych 

rozwiązań 

komunikacyjnych dla 

turystów i 

mieszkańców 

Weryfikacja i 

usprawnienie siatki 

połączeń kolejowych 

Obniżenie atrakcyjności 

turystycznej dolnośląskiej części 

pogranicza 

Pogorszenie jakości życia po 

polskiej stronie pogranicza 

Stworzenie wspólnej 

siatki połączeń 

transportu publicznego 

na obszarze pogranicza  - 

obsługa przez jednego 

lub wielu operatorów 

autobusowych 

Stworzenie planu 

połączeń kolejowych na 

terenie dolnośląskiego 

pogranicza i integracja 

połączeń z siatką 

połączeń po stronie 

niemieckiej 

Długi okres planowania i 

realizacji inwestycji 

Brak oferentów do 

prowadzenia działalności 

transportowej na obszarze 

pogranicza 

Brak środków finansowych 

na utrzymanie transportu 

publicznego przez JST 

Projekty transportowe realizowane w 

ramach wykorzystania środków UE w 

programach krajowych i regionalnym 

oraz poza środkami UE, np. w ramach 

KPK 
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Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji 

w Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla Dolnego 

Śląska 

Dostępność 

komunikacyjna/ 

Integracja 

międzygałęziowa 

Stworzenie 

zintegrowanej oferty 

transportowej w 

powiatach Bautzen i 

Görlitz oraz 

powiatach 

ościennych 

Spadek atrakcyjności transportu 

publicznego w dolnośląskiej części 

pogranicza 

Spadek atrakcyjności turystycznej 

dolnośląskiej części pogranicza 

Stworzenie 

zintegrowanej oferty 

transportowej w 

dolnośląskiej części 

pogranicza, integracja jej 

z ofertą w powiatach  

Bautzen i Görlitz 

(wspólny bilet) 

Brak chęci władz 

regionalnych do 

podejmowania inicjatyw z 

zakresu integracji 

międzygałęziowej 

Realizacja projektów transportowych 

w zakresie integracji 

międzygałęziowej w transporcie w 

ramach CP 3 

Dostępność 

komunikacyjna/ 

Promowanie 

zrównoważonej 

mobilności 

Promowanie nisko- i 

zeroemisyjnych 

środków i gałęzi 

transportu na 

obszarach wiejskich i 

miejskich 

Promowanie 

współdzielonej 

mobilności w 

ośrodkach miejskich 

Pogłębianie różnic w wielkości 

emisji szkodliwych substancji oraz 

hałasu między niemiecką i polską 

stroną pogranicza 

Spadek ogólnie pojętej 

atrakcyjności podregionu 

jeleniogórskiego jako miejsca do 

pracy i życia, w efekcie 

wyludnianie się podregionu i 

pogłębienie negatywnych 

procesów demograficznych 

Edukacja w zakresie 

zrównoważonej i 

współdzielonej 

mobilności 

Wprowadzanie rowerów 

miejskich lub 

współpraca z 

operatorami 

współdzielonej 

mobilności 

Brak powodzenia inicjatyw 

w podregionie 

jeleniogórskim z uwagi na 

brak chętnych do 

korzystania ze 

współdzielonej mobilności 

Brak środków finansowych 

na realizację projektów 

przez JST 

Niechęć mieszkańców do 

zmiany wzorców 

mobilności 

Wsparcie w pozyskaniu inwestorów 

dla budowania oferty współdzielonej 

mobilności w podregionie 

Realizacja projektów transportowych 

w zakresie zrównoważonej 

mobilności w transporcie w ramach 

CP 3 

Dodatkowo ładowarki samochodów 

AC i DC 

Rozwój linii transportu publicznego w 

oparciu o technologie wodorowe 

Wspieranie połączeń rowerowych i 

towarzyszącej im infrastruktury, 

współdzielonej mobilności typu car-

sharing, scooter-sharing - projekty 

pilotażowe 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy. 
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4.3. Dostęp do dóbr i usług 
Saksonia boryka się z wieloma problemami związanymi z dostępem do dóbr i usług, m.in. 

brakami kadrowymi w sektorze ochrony zdrowia, usługach opiekuńczych, usługach 

kosmetycznych, fryzjerskich.  Dolnośląskie powiaty przygraniczne będą notować podobne 

problemy związane z usługami zdrowotnymi i asystenckimi oraz opiekuńczymi, jak niemieccy 

sąsiedzi. Obecnie na terenie analizowanego obszaru istnieje zbyt mało DPS i zakładów opieki 

dziennej. Być może udałoby się nawiązać współpracę transgraniczną, aby wspólnie rozwiązać 

te problemy w zakresie kształcenia kadr, jednak z punktu widzenia zapewnienia tych usług 

inicjatywa dotycząca zmian leży po stronie władz regionalnych. Problemem może okazać się 

również niedopasowanie oferty usługowej do popytu – coraz więcej usług powinno być 

skierowanych w stronę osób starszych, jednak do tej pory na terenie dolnośląskiego 

pogranicza nie zanotowano tego typu niedoborów (oprócz wspomnianych usług asystenckich; 

por. Tabela 11). 

 Podsumowując, nie zauważa się znaczących skutków w zakresie dostępu do dóbr i 

usług wynikających z transformacji w Saksonii. Niemniej jednak współpraca powinna być 

nawiązana m.in. w obszarze wcześniej wspomnianej edukacji, lub też w zakresie wymiany 

doświadczeń wynikających z prowadzenia projektów transformacyjnych. 

4.4. Turystyka, kultura i środowisko naturalne 
Zarówno saksońska, jak i dolnośląska część pogranicza posiadają bardzo wysoki potencjał do 

kreowania lokalnych marek turystycznych. Saksonia będzie realizować plan przekształcania 

terenów przemysłowych poprzez ich renaturalizację i ukierunkowywanie na bycie terenami 

rekreacyjnymi. W wyniku tych działań wzrośnie potencjał powiatów Görlitz i Bautzen w 

zakresie przyciągania potoków turystów zwłaszcza, że już obecnie posiadają wyjątkowe walory 

krajobrazowe i historyczne, w tym centrum kultury serbołużyckiej czy liczne zespoły pałacowe. 

W przypadku polskich ośrodków miejskich, ich historyczne części, głównie w centrum, 

tracą swoje pierwotne funkcje i wymagają modernizacji, aby stać się miejscem spotkań czy 

wydarzeń kulturalnych. Zabytkowa substancja budowlana i inne elementy tkanki miejskiej 

wymagają nakładów inwestycyjnych, aby przywrócić im walory rekreacyjne czy zatrzymać 

negatywne procesy w ocenie wartości lokalizacji i bycia wizytówką miasta. Gdyby w małych i 

średnich miastach regionu zrealizowano działania rewitalizacyjne, a przy tym zadbano o dobry 

poziom ich dostępności transportowej (m.in. połączeń kolejowych), znalazłyby się w kręgu 

zainteresowania osób mieszkających w dużych ośrodkach miejskich regionów Dolnego Śląska 

i Saksonii. Dlatego szczególnie pożądanym elementem transgranicznej współpracy powinna 

stać się integracja połączeń transportowych (oprócz innego celu takiej integracji, czyli 

wspieraniu zintegrowanej oferty turystycznej i kulturalnej).
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Tabela 10. Podsumowanie możliwych skutków transformacji gospodarczej Saksonii i ich wpływu na dolnośląski obszar pogranicza w obszarze dostępu do 
dóbr i usług (w tym publicznych) 

Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla Dolnego 

Śląska 

Dostęp do dóbr i 

usług/ Cyfryzacja 

Szeroko zakrojona akcja 

inwestycyjna w dostęp do 

sieci szerokopasmowych 

Pogłębienie różnicy w dostępie 

do szerokopasmowego 

internetu między dolnośląską 

częścią pogranicza a saksońską 

częścią 

Pogorszenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw i jednostek 

edukacyjnych w regionie 

Odpływ ludności w celu 

poprawy jakości życia, w tym 

dostępu do dobrej jakości 

internetu 

Rozbudowa sieci 

szerokopasmowych w 

podregionie 

jeleniogórskim, w tym 

na obszarach wiejskich 

Zwiększenie odsetka 

komputeryzacji szkół i 

urzędów 

Uruchomienie e-usług 

publicznych 

Brak środków 

finansowych na 

finansowanie 

inwestycji z zakresu 

cyfryzacji w 

dolnośląskiej części 

pogranicza 

Wsparcie digitalizacji usług, w tym 

usług publicznych w ramach np. 

programu regionalnego 

Wsparcie w formie projektowej 

tworzenia dostępu społeczności 

dolnośląskiego pogranicza do 

szerokopasmowego internetu 

Dostęp do dóbr i 

usług/ Rynek pracy 

Projekty outplacementowe 

Uzupełnianie luk na rynku 

pracy (szkolenia) 

Przyciąganie pracowników z 

okolicznych regionów w celu 

uzupełnienia luk na rynku 

pracy 

Stworzenie platformy 

internetowej dla 

poszukiwania pracowników, 

również do telepracy 

Stworzenie mechanizmów dla 

promowania work-life 

Spadek zainteresowania 

lokalnej ludności pracą po 

polskiej stronie pogranicza 

Pogłębienie procesu 

wyludniania się dolnośląskiej 

części pogranicza w wyniku 

podejmowania pracy w 

Niemczech 

Pogłębienie starzenia się 

społeczeństwa w dolnośląskiej 

części pogranicza 

Współpraca z 

niemieckimi PSZ (np. w 

ramach sieci EURES) w 

celu wypracowania 

strategii zaopatrzenia 

obszaru pogranicza w 

wykwalifikowanych 

pracowników, np. 

stworzenie wspólnej 

platformy internetowej 

dla potencjalnych 

pracodawców i 

pracowników 

Brak chęci ze strony 

polskiej lub 

niemieckiej dotyczący 

współpracy w zakresie 

zaopatrzenia rynku 

pracy w odpowiednie 

zasoby 

Niechęć osób 

zwolnionych z pracy w 

sektorze 

energetycznym do 

brania udziału w 

projektach 

Wsparcie w ramach 

mechanizmów sieci EURES i 

wzajemnych relacji PSZ po polskiej 

stronie 

Wsparcie w ramach programu 

regionalnego w ramach EFS+ (CP 

4) projektów outplacementowych 

Wsparcie w ramach programów 

krajowych lub działalności PSZ 

promowania elastycznych form 

pracy, telepracy, work-life balance 

Centrum analityczne, 

przygotowujące proces 
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Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla Dolnego 

Śląska 

balance oraz elastycznych 

form pracy 

Zamykanie przedsiębiorstw w 

wyniku braku osób chętnych do 

pracy 

outplacementowych i 

w efekcie zwiększenie 

poziomu bezrobocia 

Brak możliwości 

pokrycia luki na rynku 

pracy przez zasoby 

ludzie w niemieckiej i 

polskiej części 

pogranicza 

transformacji dla podregionu, w 

tym dla utworzenia MOF 

Zgorzelec-Bogatynia 

Utworzenie platformy lub agencji 

dla wspierania rynku pracy także 

w przypadku przechodzenia na 

produkcję energii z miksu OZE 

Tworzenie zakładów pracy 

chronionej 

Dostęp do dóbr i 

usług/ Edukacja 

Szkolenia z zakresu 

umiejętności cyfrowych 

Rozwój programów 

kształcenia zawodowego i 

dualnego 

Szkolenia w zakresie 

umiejętności miękkich i 

twardych na potrzeby 

transgranicznego rynku pracy, 

w tym sektora 

energetycznego 

Edukacja ekologiczna 

Spadek atrakcyjności polskiej 

oferty edukacyjnej na rzecz 

niemieckiej 

Odpływ młodzieży i młodych 

dorosłych z dolnośląskiego 

obszaru pogranicza 

Tworzenie wspólnej 

oferty edukacyjnej, 

oferty staży, praktyk, 

przyuczenia do zawodu 

w ramach współpracy 

transgranicznej 

Platforma wymiany 

dobrych praktyk w 

zakresie planowania 

programów szkolnictwa 

zawodowego i rozwoju 

tego szkolnictwa, a także 

kształcenia dualnego 

Zacieśnianie współpracy 

polskich szkół 

zawodowych z 

przedsiębiorstwami, 

IOB, innymi 

Brak osób chętnych do 

podjęcia nauki w 

szkolnictwie 

zawodowym – 

pogłębianie luk 

strukturalnych na 

transgranicznym rynku 

pracy 

Brak chęci po stronie 

instytucji 

edukacyjnych lub 

przedsiębiorstw do 

prowadzenia praktyk, 

staży, kształcenia 

dualnego 

Brak chętnych 

dorosłych do 

Wypracowanie mechanizmów 

współpracy przez kuratoria 

oświaty 

Zainicjowanie rozpoczęcia 

funkcjonowania platformy 

wymiany doświadczeń w sektorze 

edukacyjnym 

Przeznaczenie środków 

finansowych z różnych źródeł, w 

tym UE na analizę luk 

edukacyjnych i ich zapełnienie  
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Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie dla Dolnego 

Śląska 

instytucjami, centrami 

rozwoju technologii 

przekwalifikowania się 

w ramach szkoleń 

Dostęp do dóbr i 

usług/ Inne usługi 

Przejęcie części popytu na 

usługi w dolnośląskiej części 

pogranicza przez niemiecką 

część (w wyniku zmian 

gospodarczych zmieni się tam 

struktura oferty rynkowej) 

Pogarszanie sytuacji finansowej 

podmiotów funkcjonujących w 

dolnośląskiej części pogranicza, 

w tym MŚP 

Utrata klientów przez 

dolnośląskie podmioty 

Pogłębianie różnic 

wewnątrzregionalnych w 

zakresie dostępu do usług 

(wzrost poziomu zagrożenia 

marginalizacją) a także różnic 

między polską a niemiecką 

częścią pogranicza 

Inwestycje w poprawę 

warunków bytowo-

komunalnych lokalnej 

społeczności 

Organizacja spotkań, np. 

warsztatów, 

interesariuszy w celu 

rozpoznania ich potrzeb 

w dostępie do usług 

Brak chęci współpracy 

lokalnych 

interesariuszy, w tym 

mieszkańców, do 

rozwiązania 

problemów braku 

dostępu lub 

utrudnionego dostępu 

do usług 

Przygotowanie analizy dotyczącej 

luk w dostępie do usług w 

dolnośląskiej części pogranicza w 

perspektywie do 2040 roku 

Źródło: opracowanie własne Wykonawcy. 

Tabela 11. Podsumowanie możliwych skutków transformacji gospodarczej Saksonii i ich wpływu na dolnośląski obszar pogranicza w turystyki, kultury i 
środowiska naturalnego 

Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie 

dla Dolnego Śląska 

Turystyka, kultura i 

środowisko 

naturalne/ 

Turystyka 

Zwiększenie liczby obiektów 

turystycznych na terenie 

powiatów Bautzen i Görlitz 

(m.in. akwenów wodnych, 

obiektów muzealnych, 

Pogorszenie sytuacji 

dolnośląskiego pogranicza pod 

względem atrakcyjności 

turystycznej, odpływ turystów 

do niemieckiej części pogranicza 

Strata wizerunkowa dla regionu  

Stworzenie platformy 

współpracy np. pomiędzy JST 

w zakresie integracji oferty 

turystycznej, systemów 

zniżkowych dla korzystania z 

obiektów po obu stronach 

Brak chęci współpracy 

lub zerwanie współpracy 

przez jedną lub obie 

strony  

Wydłużający się czas 

prowadzenia prac nad 

Umożliwienie w 

ramach np. INTERREG 

wdrażania 

transgranicznej 

współpracy  w zakresie 

tworzenia wspólnie 
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Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie 

dla Dolnego Śląska 

gastronomicznych, 

hotelarskich)  

Podniesienie poziomu 

atrakcyjności regionu dla 

turystyki 

Tworzenie i promowanie 

lokalnych marek 

Pogorszenie stanu technicznego 

obiektów turystycznych 

granicy, pakietów 

turystycznych 

Wspólne promowanie oferty 

turystycznej obszaru 

transgranicznego 

Tworzenie obiektów 

rekreacyjnych na terenach 

pogórniczych 

integracją oferty 

turystycznej 

marek regionalnych 

lub zintegrowanej 

oferty turystycznej 

Turystyka, kultura i 

środowisko 

naturalne/ Kultura 

Zwiększenie liczby obiektów 

kulturalnych na terenie 

powiatów niemieckich 

pogranicza 

Uruchomienie programów 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego, tożsamości 

lokalnej 

Pogorszenie sytuacji 

dolnośląskiego pogranicza pod 

względem atrakcyjności w 

sektorze kultury, odpływ 

klientów do instytucji w 

niemieckiej części pogranicza 

Strata wizerunkowa dla regionu  

Pogorszenie stanu technicznego 

obiektów kultury 

Częściowa utrata dziedzictwa 

kulturowego 

Intensywne promowanie 

oferty kultury regionu 

Tworzenie muzeów i 

terenów rekreacyjnych na 

terenach pogórniczych 

Współpraca z instytucjami 

kultury i turystyki po 

niemieckiej stronie 

pogranicza w celu integracji 

oferty (np. w formie 

pakietów zniżkowych) 

Brak chęci współpracy 

lub zerwanie współpracy 

przez jedną lub obie 

strony  

Wydłużający się czas 

prowadzenia prac nad 

integracją oferty  

Umożliwienie w 

ramach np. INTERREG 

wdrażania 

transgranicznej 

współpracy  w zakresie 

tworzenia wspólnie 

zintegrowanej oferty 

kulturalnej i 

turystycznej 

Turystyka, kultura i 

środowisko 

naturalne/ 

Ochrona 

środowiska, 

rekultywacja 

Poprawa jakości środowiska 

naturalnego i poprawa 

walorów przyrodniczych 

Ochrona krajobrazu oraz flory 

i fauny lokalnej (gatunków 

rzadkich), siedlisk zwierząt 

celem poprawy atrakcyjności 

oferty turystycznej 

Pogłębienie różnic w jakości 

środowiska naturalnego między 

stroną saksońską i dolnośląską  

Obniżenie atrakcyjności 

turystycznej dolnośląskiej części 

pogranicza 

Wspólne projekty 

środowiskowe  

Brak formalnych 

możliwości realizacji 

dwustronnych 

projektów 

transgranicznych 

Brak woli ze strony JST 

saksońskich lub polskich 

Zabezpieczenie 

środków finansowych 

w programach 

regionalnych lub 

INTERREG na realizację 

saksońsko-

dolnośląskich 
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Źródło: opracowanie własne Wykonawcy. 

Obszar działań wg 

SDSP/podobszar 

Skutek transformacji w 

Saksonii 

Wpływ na dolnośląskie 

pogranicze 

Przykłady inicjatyw Potencjalne bariery Niezbędne wsparcie 

dla Dolnego Śląska 

Przywracanie terenom 

zdegradowanym wartości dla 

środowiska naturalnego 

Tworzenie sztucznych 

akwenów wodnych 

Obniżenie poziomu jakości życia 

w dolnośląskiej części 

pogranicza 

do uczestniczenia w 

takich projektach 

projektów 

środowiskowych 

Turystyka, kultura i 

środowisko 

naturalne/ 

Rewitalizacja 

Projekty rewitalizacyjne w 

szerokim ujęciu: 

Rewitalizacja zabytkowej 

tkanki miejskiej 

Projekty z zakresu 

zapobiegania przestępczości, 

tworzenia wspólnoty lokalnej 

Wzrost poziomu jakości życia w 

niemieckiej części pogranicza i 

możliwy odpływ ludności z 

dolnośląskiej części do życia w 

Saksonii 

Wspólne projekty 

rewitalizacyjne (podobne do 

REVIVAL!) 

Brak formalnych 

możliwości realizacji 

dwustronnych 

projektów 

rewitalizacyjnych 

Brak woli ze strony JST 

saksońskich lub polskich 

do uczestniczenia w 

takich projektach 

Zabezpieczenie 

środków finansowych 

w programach 

regionalnych lub 

INTERREG na realizację 

saksońsko-

dolnośląskich 

projektów 

rewitalizacyjnych 

Wsparcie w GPR i LSR 
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Podsumowując, efektem transformacji w Saksonii może być przejęcie części potoków 

turystów w wyniku przeprowadzania działań rekultywacyjnych na obszarach 

zdegradowanych. Jednak, jeśli zostanie zintensyfikowana już dziś istniejąca współpraca w 

zakresie promocji oferty turystycznej, oraz nastąpi większa integracja tej oferty (np. pakiety 

usług dla turystów, wspólne bilety itp.), potencjalne zagrożenie można będzie przekształcić w 

walor i szansę dla rozwoju dolnośląskiego obszaru pogranicza. 
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5. WNIOSKI KOŃCOWE  

Założenia transformacji strukturalnej w Saksonii obejmują szeroki zakres działań w wielu 

obszarach interwencji. Transformacją i dodatkowym wsparciem w ramach wyjścia z węgla 

będą objęte powiaty Gorlitz i Bautzen, wchodzące w skład polsko-niemieckiego pogranicza. 

Niewątpliwie, planowane inwestycje w saksońskiej jego części wpłyną istotnie na 

funkcjonowanie polskich powiatów przygranicznych. 

Obszarów i podobszarów tego wpływu jest kilkadziesiąt, natomiast w niniejszym 

podsumowaniu przedstawiono te najbardziej istotne z punktu widzenia rozwoju podregionu 

jeleniogórskiego. Po pierwsze, założenia transformacji w Saksonii mogą sprzyjać dalszej 

migracji zarobkowej ludności polskiego pogranicza oraz drenażu kapitału ludzkiego, co przy 

negatywnych trendach depopulacyjnych przyczyni się do pogłębienia różnic między saksońską 

i dolnośląską częścią pogranicza. Po drugie, liczne inwestycje w badania i rozwój w Saksonii 

spowodują, że różnice w poziomie innowacyjności będą jeszcze bardziej odczuwalne. Drogą 

do zniwelowania tego wpływu będzie współpraca w zakresie edukacji, w tym na poziomie 

wyższym i realizacji koncepcji inteligentnych specjalizacji. Po trzecie, pojawią się te same 

trudności w dostępie do usług publicznych w zakresie usług opiekuńczych, zdrowotnych i 

asystenckich. Po raz kolejny w tym zakresie z uwagi na lukę płacową może dojść do migracji 

zarobkowych polskich pracowników. Z kolei zastosowanie koncepcji przewag 

komparatywnych może sprawdzić się w przypadku świadczenia usług zdrowotnych lub 

kosmetycznych, które są atrakcyjne dla niemieckich klientów po polskiej stronie pogranicza. 

Dostępność komunikacyjna jest zdecydowanie lepsza w powiatach Gorlitz i Bautzen niż po 

polskiej stronie, zatem po stronie władz regionalnych Dolnego Śląska jest konieczność 

poprawy dostępności i spójności transportowej pogranicza tak, aby stronie niemieckiej można 

było oferować atrakcyjne usługi sektora TSL i rozwijać usługową specjalizację dolnośląskiego 

pogranicza. Z kolei zaś w zakresie rozwoju kultury, turystyki i środowiska naturalnego, oprócz 

dążenia do integracji oferty turystycznej po obu stronach pogranicza (oraz integracji 

powiązanej z nimi oferty usług transportu publicznego), ważne jest dążenie po polskiej stronie 

do wdrażania dobrych praktyk Saksonii w zakresie renaturalizacji obszarów zdegradowanych i 

tworzenia marek turystycznych na bazie obiektów, które powstają w ramach tego procesu. 

Rozwiązaniem głównych problemów dla dolnośląskiego pogranicza mogących w 

przyszłości wynikać z transformacji Saksonii jest wykorzystanie potencjałów obu części 

pogranicza w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniały, bazując na koncepcji przewag 

komparatywnych. Kluczowe dla powodzenia minimalizacji negatywnego wpływu 

transformacji Saksonii na dolnośląskie pogranicze jest prowadzenie współpracy 

transgranicznej. 
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W związku z tymi uwarunkowaniami, a także w związku z transformacją energetyczną w 

Niemczech oraz realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu działania w najbliższych 

latach powinny objąć: 

• w obszarze przedsiębiorczości, gospodarki i innowacyjności: 

o pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami różnego rodzaju 

(przedsiębiorstw, uczelni i instytucji edukacyjnych, akademickich i 

badawczych), 

o wzmacnianie rozwoju innowacyjności w MŚP, 

o wprowadzanie innowacji z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, 

niskoemisyjnych pojazdów, bezobsługowych źródeł energii, 

o promowanie nowoczesnych, proekologicznych modeli konsumpcji,143 

• w zakresie funkcjonowania systemu transportowego: 

o poprawę stanu infrastruktury dla połączeń transgranicznych, 

o promowanie mobilności transgranicznej przy wykorzystaniu transportu 

publicznego, 

o poprawę dostępności transportu kolejowego w ujęciu transgranicznym i 

między mniejszymi ośrodkami miejskimi po polskiej stronie (w ramach już 

istniejącej infrastruktury), 

• w zakresie współpracy różnych interesariuszy w ramach rozwoju obszaru pogranicza: 

o pełniejsza i bardziej intensywna integracji różnych interesariuszy, do których 

należą: JST, jednostki naukowe, fundacje i stowarzyszenia, jednostki służb 

porządkowych, nadleśnictwa i parki narodowe, jednostki o charakterze 

religijnym oraz firmy prywatne 

• w obszarze edukacji: 

o projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

o wsparcie rozwoju infrastruktury i sieci współpracy dla kształcenia dualnego, 

o wsparcie rozwoju infrastruktury dla kształcenia w kierunku umiejętności 

cyfrowych, 

o szkolenia i kursy językowe, 

o szkolenia i kursy z zakresu umiejętności dla gospodarki cyfrowej, 

• w obszarze usług publicznych: 

o rozwój sieci szerokopasmowych, 

o rozwój usług asystenckich i deinstytucjonalizacji usług, 

o rozwój systemów bezpieczeństwa, w tym cyfrowego, 

 
143 Por. także: Program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 - projekt - wersja 9.4, 
Warszawa 2021. 
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o rozwój systemów zarządzania kryzysowego, także w przypadku ochrony 

zasobów wodnych i zabezpieczenia dostępu do wody, 

Najprawdopodobniej pojawią się szanse zewnętrzne, które pozwolą na transgraniczną 

współpracę i integrację w najważniejszych obszarach i zakresach działań: innowacyjności, 

rynku pracy, energetyki i turystyki. Już dzisiaj widać, że gospodarka światowa i krajowa powoli 

wracają do stanu sprzed pandemii, można więc spodziewać się długofalowego rozwoju 

gospodarki. W związku z planami Saksonii dotyczącymi stworzenia nowych jednostek 

naukowo-badawczych oraz rozbudowy już istniejących sieci współpracy można się będzie 

spodziewać także propozycji na włączenie dolnośląskich jednostek do procesów tworzenia 

innowacji.  

Należy jednak zaznaczyć, że jeśli zarówno saksońskie, jak i dolnośląskie władze regionalne, 

lub nawet niemieckie władze federalne wspólnie z polskim rządem, nie zainicjują współpracy 

w ramach stosunków transgranicznych, wpływ zmian po niemieckiej stronie granicy na 

dolnośląskie pogranicze będzie niestety głównie negatywny. Wówczas bowiem wszystkie 

działania podejmowane przez władze saksońskie będą ukierunkowane jedynie na 

zaspokojenie własnych potrzeb na lokalnym rynku bez większego zainteresowania 

wielokierunkową integracją z dolnośląską częścią pogranicza – jej sektorem B+R, rynkiem 

pracy czy sektorem turystyczno-kulturalno-gastronomiczno-hotelarskim. Z tego powodu 

zaleca się, aby inicjować wszelkiego rodzaju współpracę, w formie platform współpracy, 

tworzenia wspólnych centrów badawczych, kierunków studiów, centrów kultury, wydarzeń 

kulturalnych i innych na szczeblu władz regionu, władz uczelni, lub nawet organów rządowych 

tak, aby chęć podjęcia takiej współpracy (deklarowana przez włodarzy gmin w ramach 

wywiadów pogłębionych, czyli poprzez inicjatywę oddolną) była inicjowana „z góry”. Władze 

lokalne często nie posiadają odpowiednich narzędzi ani zasobów finansowych, aby realizować 

tego typu zadania.  
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