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16. 
Ruch naturalny ludności 
w Polsce

Posługując się słownikiem języka polskiego lub encyklopedią, 1. 
wyjaśnij terminy „naród” i „społeczeństwo”.

Polska – licząca w 2015 roku 38 455 tys. mieszkańców – zajmuje 8. miejsce wśród 
państw europejskich i 34. miejsce na świecie pod względem liczby ludności (tab. 16.1).

Wiele czynników okre-
śla pozycję i rolę państwa 
w świecie, ale do najważ-
niejszych należą: liczba 
ludności, to, czym ludzie 
się zajmują i jak są wy-
kształceni, gdzie miesz-
kają. Charakteryzując lud-
ność Polski i jej struktury 
oraz porównując je z in- 
nymi krajami, można 
określić rangę naszego 
kraju wśród pozostałych 
państw. Charakterystyka 
taka obejmuje: strukturę 
ludności według wieku 

i płci, skład narodowościowy, zatrudnienie i wyznanie. Należy również spróbować 
przewidzieć (prognozować), jak będą się zmieniać struktury ludności Polski w ciągu 
najbliższych lat. Badaniem zmian ludnościowych, ich opisem, wyjaśnianiem i progno-
zowaniem zajmuje się nauka o ludności – demografia.

Liczba ludności zamieszkującej jakieś terytorium ulega zmianie. Ludzie rodzą się, 
wyjeżdżają lub przyjeżdżają (migrują), starzeją się i umierają. Zmiany w statystycznym 
obrazie ludności nazywamy ruchem ludności. Na ruch ludności składają się urodzenia 
żywe i zgony. Różnica tych dwóch wielkości to przyrost naturalny (ryc. 16.1A). 
Sumując wartość przyrostu naturalnego z liczbą ludzi, którzy wyjechali lub przyjechali 
do danego kraju (saldo migracji zagranicznych), otrzymamy przyrost rzeczywisty 
ludności (ryc. 16.1B). Jak się domyślasz, wskaźniki naturalnego ruchu ludności 

WAŻNE POJĘCIA:

demografia, 
ruch ludności, 
przyrost naturalny.

Tab. 16.1 Państwa w Europie o liczbie ludności większej niż w Polsce 
Źródło: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej

Lp. Państwo
Liczba ludności (w tys.) (+) wzrost

(-) spadek
ludności (w tys.)2007 2015

1 Rosja 141 376 144 125 (+) 2 749

2 Niemcy 82 249 81 355 (-) 894

3 Francja 61 709 64 295 (+) 2 586

4 Wlk. Brytania 60 863 65 092 (+) 4 229

5 Włochy 59 051 61 706 (+) 2 655

6 Ukraina 46 457 45 124 (-) 1 333

7 Hiszpania 45 321 46 381 (+) 1 060

8 Polska 38 125 38 455 (+) 330
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Ryc. 16.1 Ruch ludności Polski w latach 1946–2015

mogą przybierać wartości ujemne, np. gdy liczba zgonów jest większa od liczby 
urodzeń, występuje ujemny przyrost naturalny. Rzeczywisty przyrost ludności także 
może być ujemny. Trzy wykresy (ryc. 16.1) przedstawiają ruch ludności w Polsce 
w latach 1946–2015. Spróbujmy je zinterpretować.

1 6 .  R U c H  N at U R a L N Y  LU d N o Ś c I  w  P o L S c e

Różnica między a) 
liczbą urodzeń 
żywych a liczbą 
zgonów to przyrost 
naturalny. 
gdy liczba zgo-
nów jest wyższa 
niż liczba urodzeń 
żywych, występu-
je ujemny przyrost 
naturalny.

Suma B) przyrostu 
naturalnego i sal-
da migracji zagra-
nicznych to przy-
rost rzeczywisty 
ludności.

Migracje – przeno-
szenie się lub prze-
siedlanie ludności 
wewnątrz kraju, 
jak i poza jego 
granice.
Rozróżnia się 
migracje na po-
byt stały i pobyt 
okresowy.

dodatni przyrost c) 
rzeczywisty powo-
duje wzrost liczby 
ludności, a ujemny 
– spadek.

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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ĆWICzENIE 16.1

Porównaj dane w tabeli 16.2. 
Wskaż, w którym państwie 
nastąpił największy wzrost 
wskaźnika przyrostu natural-
nego w latach 2000–2015.
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Liczba urodzeń w okresie 61 lat „falowała”, tzn. nastąpiły dwa okresy wzrostu w la-1. 
tach 1946–1957 i 1967–1983, po których nastąpił spadek liczby urodzeń.

Liczba zgonów do połowy lat siedemdziesiątych utrzymywała się na poziomie 2. 
około 250 tys. rocznie, następnie wzrosła, osiągając w latach dziewięćdziesiątych 
400 tys. rocznie.

Wzrost liczby zgonów i spadek liczby urodzeń żywych spowodowały zmniejszenie się 3. 
przyrostu naturalnego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI w.

Saldo migracji zagranicznych4.  było ujemne, tzn. więcej ludzi wyjeżdżało z Polski niż 
do nas przyjeżdżało. W latach 1946–2015 wyjechało z naszego kraju około 2 mln 
ludzi. Na emigrację decydowali się głównie ludzie młodzi i wykształceni, co jest zja-
wiskiem niekorzystnym dla naszego kraju.

Ujemne saldo migracji zagranicznych powodowało, że rzeczywisty przyrost ludności 5. 
był niższy od przyrostu naturalnego.

W latach 1946–1997 liczba ludności Polski wzrosła z 23,6 mln do 38,7 mln (nastąpił 6. 
wzrost o 64%), a w latach 1997–2015 zmalała do 38,4 mln (spadek o 0,8%).

Od 1946 do 2001 roku przyrost naturalny był dodatni. W latach 2001‒2005 przyrost 7. 
naturalny osiągnął wartości ujemne: od 0,1 promila do 0,4 promila. Ujemny przyrost 
naturalny niesie wiele problemów, a konsekwencją jest zagrożenie biologicznego bytu 
narodu. Od 2006 do 2012 roku przyrost naturalny był dodatni. Natomiast po roku 
2013 znów przybrał wartość ujemną.

Wskaźnik przyrostu naturalnego oblicza się na 1 000 mieszkańców (w promilach). 
Tabela 16.2 przedstawia wskaźnik przyrostu naturalnego w wybranych państwach 
w 2000, 2007 i 2015 r.

Obecnie mieszkańcy Pol-
ski stanowią 0,6% ludno-
ści świata. W 1950 roku, gdy 
Polska liczyła 25 mln osób, 
stanowiło to 1%.

Państwo
Wskaźnik przyrostu naturalnego

w promilach [‰]

2000 2007 2015

świat 13,7 12,3 11,6

Polska 0,3 0,3 -0,7

Chiny 7,6 5,3 5,2

Rosja -6,5 -3,3 0,2

USA 5,9 6,2 4,4

Niemcy -0,9 -1,7 -2,3

Ukraina -7,6 -6,3 -3,5

Hiszpania 0,9 2,4 -0,1

Meksyk 19,0 16,7 14,0

Tab. 16.2 Przyrost naturalny w wybranych państwach w latach: 
2000, 2007 i 2015

Źródło: „Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa
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Ryc. 16.2  
Przyrost naturalny 
w poszczególnych 
powiatach 
w 2012 r.

TO JEST WAŻNE

Zmiany liczby ludności i struktury wieku i płci następujące w pewnym czasie  X
nazywamy ruchem naturalnym ludności.

W latach 1946–1997 liczba ludności w Polsce wzrastała i osiągnęła wartość  X
38,7 mln, od 1998 do 2015 r. liczba ludności zmniejszyła się do 38,4 mln.

Nasz kraj zajmuje obecnie 8. miejsce w Europie i 34. na świecie pod względem  X
liczby ludności. Liczba ludności Polski stanowi 0,6% ludności świata.
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W kraju liczącym 40 mln ludzi wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 3 promile. 1. 
Oblicz, ile dzieci urodziło się w tym państwie w jednym roku.

Korzystając z ryc. 16.1, odczytaj wartości przyrostu naturalnego w Polsce w latach 2. 
1990, 2005 i 2015.

Na podstawie poniższej mapy (ryc. 16.2) omów przestrzenne zróżnicowanie przy- 3. 
rostu naturalnego w Polsce.
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17. 
zróżnicowanie gęstości 
zaludnienia na obszarze Polski

Oszacuj, ile osób na 1 km1. 2 mieszka na Twoim osiedlu.

Jedną z miar rozmieszczenia ludności jest średnia gęstość zaludnienia na 1 km2. 
Jest to iloraz liczby mieszkańców i pola powierzchni zamieszkiwanego przez nią 
terytorium. Gęstość zaludnienia w Polsce wzrastała od 76 osób/km2 w 1946 r. 
do 124 osób/km2 w 1998 r., po czym zmniejszyła się do 123 osób/km2 w 2015 r. Na tle 
państw europejskich Polska jest krajem dość gęsto zaludnionym, gdyż średnia gęstość 
na 1 km2 w Europie wynosi 69 osób.

Ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie. W trójkącie, którego 
podstawę stanowi południowa granica państwa, a wierzchołek leży nad Zatoką 
Gdańską, gęstość zaludnienia jest wyraźnie wyższa i sięga około 190 osób/km2. 

WAŻNE POJĘCIE:

gęstość 
zaludnienia.

Tab. 17.1 Gęstość zaludnienia w wybranych 
państwach w 2015 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 
GUS, Warszawa 2016

Państwo
Gęstość

zaludnienia
(osoby/km2)

Polska 123

Rosja 8

Niemcy 228

Ukraina 75

Francja 118

Wlk. Brytania 268

Hiszpania 92

Chiny 143

Indie 408

Bangladesz 1 141

Stany zjedn. Ameryki 35

Nigeria 197

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

Obszary Polski północno -wschodniej 
i północno-zachodniej są rzadziej za-
ludnione. Średnio przypada tam 60–70 
osób na 1 km2. Ciągle wzrastają różnice 
w gęstości zaludnienia między obsza-
rami o większej gęstości a obszarami 
o mniejszej gęstości.

Najwyższą gęstość zaludnienia 
mają dwa województwa: śląskie 
(371 osób/  km 2)  i  małopolskie 
(221 osób/km2). W tych wojewódz- 
twach duża liczba ludzi mieszka 
w miastach lub w ich bezpośrednim 
otoczeniu. Rozmieszczenie miast jest 
również nierównomierne.

Takie rozmieszczenie ludności w Pol-
sce jest efektem:

zróżnicowania warunków przyrod-•	
niczych środowiska geograficznego 
– gleb, ukształtowania powierzchni, 
lasów, wód, surowców mineralnych;

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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Ryc. 17.1  Gęstość zaludnienia wg województw w 2015 r. (osoby/km2) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016
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zmiennej sytuacji polityczno-gospodarczej państwa polskiego – zabory, wojny, •	
rozwój/kryzys gospodarczy, klęski żywiołowe;
ustalenia granic Polski w 1918 roku, a także późniejszych ich przesunięć i zwią-•	
zanych z tym wielkich akcji migracyjnych;
intensywnej polityki industrializacji w okresie gospodarki centralnie planowanej •	
(1945–1989).
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Mapa obok przedstawia szcze- 
gółowy obraz rozmieszczenia 
ludności w Polsce. Odszukaj 
na niej swoje województwo 
oraz okolice, gdzie mieszkasz. 
Odczytaj przybliżone wartości 
gęstości zaludnienia, jakie tam 
występują. Zastanów się i wy- 
jaśnij, dlaczego ludność w Twoim 
województwie rozmieszczona 
jest w taki, a nie inny sposób
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TO JEST WAŻNE

Ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomiernie, decydują o tym wa- X
runki przyrodnicze, poziom rozwoju gospodarczego i stopień urbanizacji 
kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 123 osoby.

Najwyższe średnie wartości gęstości zaludnienia występują w wojewódz- X
twach położonych na południu kraju: śląskim – 371 osób/km2; małopolskim 
– 221 osób/km2.

Najniższe średnie wartości gęstości zaludnienia występują w województwach  X
leżących na północnym-wschodzie i północnym-zachodzie kraju: warmińsko-
mazurskim – 59 osób/km2, podlaskim – 59 osób/km2, lubuskim – 72 osoby/km2, 
zachodniopomorskim – 74 osoby/km2.
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Jakie wydarzenie historyczne miało miejsce się w Polsce w 966 roku?1. 

Dowiedz się, gdzie zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim i jaka jest 2. 
jego treść.

Oblicz, na podstawie aktualnych danych, średnią gęstość zaludnienia na 1 km3. 2 
w województwie, w którym mieszkasz.

Porównaj obliczoną wartość gęstości zaludnienia ze średnią krajową oraz z woje-4. 
wództwami o najwyższej i najniższej gęstości zaludnienia. Wyciągnij wnioski.
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1 8 .  StRUktURa wIekU I PłcI LUdNoŚcI PoLSkI I  wYBRaNYcH PańSt w eURoPY

18. 
Struktura wieku i płci 
ludności Polski 
i wybranych państw europy 

Strukturę wieku i płci przedstawia się najczęściej w postaci diagramu nazwanego 
piramidą wieku i płci ludności. Piramida plastycznie obrazuje, ile kobiet i ilu męż- 
czyzn według grup wiekowych żyje na danym obszarze. Można z niej odczytać, w której 
grupie wiekowej jest przewaga jednej płci nad drugą, w którym przedziale wiekowym 
jest najwięcej ludzi, ile osób jest w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i popro-
dukcyjnym. Można również pośrednio odczytać historię ostatnich kilku pokoleń narodu, 
a także prognozować zmiany liczby ludności.

Z piramidy odczytasz także odpowiedź na pytanie: Ilu uczniów powinno uczęszczać 
do klasy VII szkoły podstawowej w tym roku szkolnym?

Ludność w Polsce ze względu na możliwości prawnego podjęcia pracy dzieli się 
na trzy grupy:

ludność w •	 wieku przedprodukcyjnym, między 0 a 18 rokiem życia,
ludność w •	 wieku produkcyjnym, między 18 a 60 rokiem życia dla kobiet i między 
18 a 65 rokiem życia dla mężczyzn,
ludność w •	 wieku poprodukcyjnym, powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Odczytaj uważnie opisy umieszczone na piramidzie wieku i płci ludności Polski 
(ryc. 18.1). Potem zapoznaj się z poniższymi uwagami.
Piramida przedstawia strukturę ludności, według wieku i płci, w konkretnym mo-•	
mencie (31 XII 2015 r.).
Charakterystyczną cechą kształtu piramidy są wyraźne różnice liczbowe między ko-•	
lejnymi grupami wiekowymi, zaznaczające się jako „wyrwy” i „wybrzuszenia”.
Decydujący wpływ na obecny kształt piramidy wieku i płci ludności Polski miały •	
wojny światowe, a szczególnie II wojna światowa.
W czasie II wojny światowej ludność Polski zmniejszyła się z powodu strat wojen-•	
nych i spadku liczby urodzeń. Widoczne jest to w piramidzie w postaci „wyrwy” obej- 
mującej osoby w wieku 69–74 lat.
Po II wojnie światowej nastąpił bardzo duży wzrost liczby urodzeń, widoczny na pi-•	
ramidzie jako „wybrzuszenie” obejmujące osoby w wieku 53–68 lat.
W następnych latach roczniki kobiet i mężczyzn w „wyrwie” wojennej i „wybrzusze-•	
niu” powojennym osiągnęły wiek zawierania małżeństw i rodzenia dzieci. Urodziło 
się wówczas odpowiednio: mniej dzieci („wyrwa”) wśród osób w wieku 40–53 lat 

WAŻNE POJĘCIA:

piramida wieku i płci,
wiek przedprodukcyjny,
wiek produkcyjny,
wiek poprodukcyjny.
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i więcej dzieci („wybrzuszenie”) wśród osób w wieku około 24–39 lat; następstwa te 
nazywamy „echem demograficznym”.
Fale wzrostu i spadku liczby urodzeń przesuwają się i przez kilka pokoleń będą się •	
uwidaczniały na piramidzie jako kolejne „echa demograficzne”.
Zmiany liczby ludności w opisywanych trzech grupach wpływają na obecną i będą 

kształtować przyszłą sytuację narodu, gdyż ludność w wieku produkcyjnym utrzymuje 
dwie pozostałe grupy.
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urodzeń

spadek liczby urodzeń
jako 

“ 
echo”

niżu wojennego

kolejny spadek liczby urodzeń
jako 

“ 
echo” „echa”

niżu wojennego

wyż urodzeń
jako 

“ 
echo”

wyżu powojennego

kolejny wyż urodzeń
jako 

“ 
echo” „echa”

wyżu powojennego

1980 r.

2015 r.

28,8%

18%

59,4%

63%

11,8%

19%

wiek emerytalny
mężczyzn – 65 lat

wiek emerytalny
kobiet – 60 lat

Ryc. 18.1 A – piramida płci i wieku ludności w Polsce w 2015 r. B – Ludność Polski w wieku produkcyjnym 
i nieprodukcyjnym (w % ogółu ludności) w 1980 i 2015 r. Źródło: „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 2016

a

B
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Ryc. 18.2 Struktura ludności według grup wiekowych w wybranych państwach europejskich (%) w 2014 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyki Miedzynarodowej”, GUS, Warszawa 2015; dane dla Federacji Rosyjskiej są dla całego kraju i z roku 2010
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Federacja Rosyjska
śr. długość życia  
mężczyzn 62,8 lat

śr. długość życia  
kobiet 74,7 lat

Niemcy
śr. długość życia  
mężczyzn 78,0 lat

śr. długość życia  
kobiet 83,0 lat

Francja
śr. długość życia  
mężczyzn 78,0 lat

śr. długość życia  
kobiet 85,0 lat

wielka Brytania
śr. długość życia  
mężczyzn 78,3 lat

śr. długość życia  
kobiet 82,5 lat

włochy
śr. długość życia  
mężczyzn 79,1 lat

śr. długość życia  
kobiet 84,5 lat

Hiszpania
śr. długość życia  
mężczyzn 79,1 lat

śr. długość życia  
kobiet 85,3 lat

Ukraina
śr. długość życia  
mężczyzn 65,2 lat

śr. długość życia  
kobiet 75,3 lat

Polska
śr. długość życia  
mężczyzn 72,1 lat

śr. długość życia  
kobiet 80,6 lat

Rumunia
śr. długość życia  
mężczyzn 69,8 lat

śr. długość życia  
kobiet 77,4 lat

STRUkTURA WIEkU W WyBRANyCH PAńSTWACH EUROPEJSkICH 

Rycina 18.2 przedstawia piramidy wieku w dziewięciu państwach z najwyższą 
liczbą ludności w Europie. Są to państwa o bardzo różnej historii i o odmiennym 
typie rozwoju społeczno-gospodarczego. Piramidy przedstawiają grupy ludności 
w dużych przedziałach wiekowych i mają posłużyć do porównywania struktury 
wieku ludności w Polsce i w wybranych państwach Europy. Grupy ludności w wieku 
0–4 lat i 5–19 lat to ludność młoda; grupy od 20 do 39 i 40 do 64 to ludność w wieku 
średnim, a grupa ludności w wieku powyżej 65 lat to ludność stara. Stosuje się także 
podział na ludność w wieku przedprodukcyjnym (0–18 lat), w wieku produkcyjnym 
(19–60 dla kobiet i 19–65 dla mężczyzn) i w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat 
dla kobiet i powyżej 65 dla mężczyzn). Jednak w wielu państwach europejskich sto-
suje się nieco inne granice wieku ludności przy przechodzeniu na emeryturę. 
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Jak pokazuje ryc. 18.2, struktura wieku w poszczególnych państwach Europy 
jest podobna. Udział ludności młodej (0–19 lat) wynosi od 20 do 25%. Najliczniej-
sza jest grupa ludności w średnim wieku (20–64 lat). Udział tej grupy sięga 60–65% 
– np. w Polsce 64,2%, w Niemczech 61,1%. Udział ludności starej jest bardzo duży 
i osiąga wartości od 15 do 20% (we Włoszech nawet 21,4%). Geometryczny układ grup 
wiekowych ma kształt „odwróconej” piramidy wieku. Taki układ świadczy, że ludność 
na danym obszarze starzeje się i mamy do czynienia z tzw. społeczeństwem starym. 
Następstwem tego jest proces wyludniania, czyli zmniejszanie liczby ludności na da-
nym obszarze – depopulacja. Proporcje trzech grup wiekowych – ludności młodej, 
ludności w wieku średnim i ludności starej – w państwach europejskich są niekorzyst-
ne. Ludność w wieku średnim, tj. ludność aktywna zawodowo musi w sposób bezpo-
średni lub pośredni zapewnić byt dwom pozostałym grupom wiekowym.

Współczynnik obciążenia ekonomicznego, czyli liczba osób w wieku nieproduk- 
cyjnym, tj. 0–18 lat i powyżej 65 lat na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 
w Europie 50–75 osób (np. Polska – 55 osób, Niemcy – 64 osoby, Francja – 74 osoby).

Zjawiskiem pozytywnym i stałym występującym we wszystkich państwach euro-
pejskich jest coraz dłuższy średni wiek życia (dane na ryc. 18.2).

Istniejąca struktura wieku jest wynikiem nakładania się wielu zjawisk ludno-
ściowych. Są nimi ujemny bądź zerowy przyrost naturalny, problemy migracyjne 
wielu państw, proces wydłużania się przeciętnej długości życia. Proces starzenia 
ludności w Europie polegający na stopniowym wzroście udziału ludności starej bę-
dzie następował przez najbliższe dziesięciolecia.

TO JEST WAŻNE

Strukturę wieku i płci przedstawia się najczęściej w postaci diagramu  X
nazwanego piramidą wieku i płci ludności.
Ludność w Polsce ze względu na możliwości prawnego podjęcia pracy dzieli się  X
na trzy grupy: ludność w wieku przedprodukcyjnym (0–18 lat), ludność w wieku 
produkcyjnym (18–60 lat dla kobiet i 18–65 lat dla mężczyzn), ludność w wieku 
poprodukcyjnym (powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn).
Grupa ludności w wieku produkcyjnym, tj. wieku zdolności do pracy, utrzymuje  X
grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
Decydujący wpływ na zmiany liczby ludności Polski miała II wojna światowa; jej  X
następstwem są kolejne fale wzrostu i spadku liczby urodzeń, co uwidacznia się 
na piramidzie płci i wieku ludności. 
Struktura wieku ludności w państwach europejskich ma proporcje charakterys-  X
tyczne dla społeczeństw starzejących się: ludność młoda (0–18 lat) około 20%; 
ludność w wieku średnim (19–64 lata) ok. 60%; ludność stara (>65 lat) ok. 20%. 
Proporcje między grupami wiekowymi w państwach Europy są niekorzystne. Na-  X
stępuje starzenie się społeczeństw, czego konsekwencją jest spadek liczby ludności.
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19. 
kierunki migracji ludności 
Polski. Migracje wewnętrzne 
i migracje zagraniczne

Wyjaśnij terminy: miasto, wieś, województwo, pobyt stały.1. 

Ludzie od tysięcy lat migrują – to znaczy wędrują, przemieszczają się z jednego 
obszaru do drugiego. Geografia zaludnienia bada przyczyny migracji i opisuje ich 
następstwa. Przypomnijmy podstawowe pojęcia związane z migracjami ludności.

Emigracja oznacza wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa. Człowiek, który 
opuszcza swoje państwo, to emigrant. Imigracja oznacza osiedlenie w naszym 
kraju na stałe lub długotrwały pobyt. Ludzie, którzy przybyli do naszej ojczyzny, 
to imigranci. Wędrówki ludzi między państwami nazywa się migracjami zewnętrz-
nymi. Mieszkańcy jednego państwa również przemieszczają się wewnątrz jego gra-
nic – te wędrówki określa się migracjami wewnętrznymi.

Wielkość migracji ludności określają liczby bezwzględne, a także saldo migracji 
– różnica między napływem a odpływem ludności. Saldo jest dodatnie, gdy napływ 
jest większy niż odpływ. Ujemne saldo występuje, gdy odpływ jest większy niż na-
pływ ludności. Saldo jest zerowe, gdy napływ ludności i odpływ mają taką samą 
wartość. Stosuje się również wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców na danym 
obszarze (‰ – promil).

Na lekcji omówimy migracje wewnętrzne ludności Polski pomiędzy wojewódz-
twami oraz migracje zewnętrzne – określimy, do których państw Polacy emigrują, 
a także z jakich państw przybywają do nas imigranci.

WAŻNE POJĘCIA:

emigracja, emigrant, 
imigracja, imigrant, 
migracje wewnętrzne, 
saldo migracji.

Ryc. 19.1 Migracje wewnętrzne ludności 
Polski między województwami w 2015 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

odpływ ludności Napływ ludności Saldo migracji

z miast

231 902

ze wsi

do miast w miastach
-24 070
ujemne

do wsi

207 832

155 644 179 714

na wsi
24 070
dodatnie

MIGRACJE WEWNĘTRzNE

Rycina 19.1 przedstawia wiel-
kość migracji wewnętrznych 
w Polsce między wojewódz- 
twami w 2015 r.

Od początku XXI wieku każ-
dego roku w Polsce miejsce za-
mieszkania zmienia ok. 400 tys. 
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Ryc. 19.2 Saldo migracji wewnętrznych ludności Polski w 2015 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Tab. 19.1 Migracje wewnętrzne ludności Polski wg płci i grup wiekowych w 2015 roku 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

osób, czyli od 1 do 1,5% ogólnej liczby ludności. Jedną z tendencji w tym ruchu jest 
dodatnie saldo migracji na wsi. Przyczyną tego zjawiska jest poszukiwanie lepszych, 
często tańszych mieszkań na wsi, a także życie w lepszych niż w miastach warunkach 
środowiskowych. Obszary wiejskie wokół większych miast mają wyraźnie dodatnie 
saldo migracji.

Liczba migrujących 
w tys. ogółem w wieku przed-

produkcyjnym
w wieku 

produkcyjnym
w wieku po- 

produkcyjnym

ogółem 387,5 92,8 267,7 27,0

mężczyźni 181,0 47,2 125,5 8,2

kobiety 206,6 45,6 142,2 18,8
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POLSKA 
saldo migracji

050 50 100 km

0 0-1 1-2 2-3 3
Saldo ujemne

niają miejsca stałego po-
bytu. Zaznacza się także 
przewaga kobiet (53,3% 
w 2015 roku) w ruchu 
migracyjnym wewnątrz 
Polski.

Mapa (ryc. 19.2) przed- 
stawia przestrzenne zróż-
nicowanie salda migracji 
na 1000 ludności według 
województw w 2015 roku. 
Tylko w czterech woje-
wództwach saldo jest do-
datnie. Są to woj. mazo-
wieckie (12,4 tys. osób), 
małopolskie (3,8 tys.), po-
morskie (3,3 tys.) i dol-
nośląskie (2,7 tys.). Pozo-
stałe województwa mają 
ujemne saldo migracji. Naj-
większy ubytek ludności 
mają województwa: lu-
belskie (-4,8 tys.), śląskie 

Dane w tab. 19.1 mówią, że najbardziej mobilni są ludzie w wieku produkcyjnym. 
To oni, poszukując miejsc pracy, podejmują decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. 
Tabela ta pokazuje również, że ludzie w wieku poprodukcyjnym bardzo rzadko zmie-
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(-3,3 tys.) i warmińsko-mazurskie (-2,6 tys.). W 2015 r. w woj. wielkopolskim zanoto-
wano zerowe saldo migracji na 1000 mieszkańców, co znaczy, że liczba napływających 
i odpływających osób były takie same. W Polsce o natężeniu i geograficznych kierun-
kach migracji między województwami decydują przede wszystkim: oferta miejsc pracy, 
możliwość studiowania, zawarcia związku małżeńskiego, zamieszkania w korzystniej-
szym miejscu ze względów środowiskowych czy zdrowotnych.

MIGRACJE zAGRANICzNE

Po 1989 roku, po zmianie ustroju w Polsce, przystąpieniu do Unii Europejskiej (2004 r.) 
oraz otwarciu wielu unijnych rynków pracy dla Polaków zmienił się charakter i wielkość 
migracji zagranicznych. Przed 1989 r. obok legalnych wyjazdów występowało zjawisko 
nielegalnych migracji do państw Europy Zachodniej. Współczesne ruchy migracyjne mają 
podłoże głównie ekonomiczne. Oficjalna statystyka nie uwzględnia wszystkich wyjaz-
dów, ale szacuje się, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj opuściło 
około 2 mln ludzi. Od 2004 r. do dziś utrzymuje się stała liczba wyjeżdżających z Polski 
sięgająca około 50 tys. osób rocznie, a saldo migracji zagranicznych jest zwykle ujemne.

Z tabeli 19.2 można odczytać, 
która grupa wiekowa dominuje 
w wyjazdach na stałe z Polski. 
Najbardziej liczną grupą są 
osoby w wieku 30–44 lata. Są to 
przeważnie ludzie dobrze wy-
kształceni, zwłaszcza lekarze, 
pielęgniarki, informatycy, archi-
tekci oraz wysoko wykwalifiko-
wani rzemieślnicy. Pod wzglę-
dem płci nieco większą grupę 
emigrancyjną stanowią męż- 
czyźni (56% w 2014 r.).

Państwa należące do Unii Eu-
ropejskiej są głównie celem wy-
jeżdżających z Polski. Najwięcej 
osób migruje do Niemiec i Wiel-
kiej Brytanii. Po wyjściu Wielkiej 

Ryc. 19.3 Wielkość i główne kierunki migracji z Polski i do Polski 
w 2014 r. Źródło: „Rocznik Demograficzny”, GUS, Warszawa 2016

Imigracja do Polski 46,1 tys.
w tym z Unii europejskiej 

35,8 tys.

Emigracja z Polski 55,0 tys.
w tym do Unii europejskiej 

37,8 tys

Saldo migracji: –8,9 tys. osób

Niemcy
13,7 tys.

Niemcy
5,8 tys.

wlk. Brytania
11,5 tys.

wlk. Brytania
8,1 tys.

Ukraina
3,7 tys.

Ukraina
6,8 tys.

Pozostałe pań-
stwa Ue
12,6 tys.

Pozostałe pań-
stwa Ue
11,2 tys.

Pozostałe pań-
stwa europejskie

1,0 tys.

Pozostałe pań-
stwa europejskie

2,9 tys.

ameryka Północna 
i Środkowa

3,6 tys.

Pozostałe pań-
stwa świata

5,2 tys.

Pozostałe pań-
stwa świata

7,5 tys.

Tab. 19.2 Emigracja z Polski na stałe wg wieku (2014 r.) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Wiek poniżej 18 lat 18–24 lata 25–29 lat 30–34 lata 45–59 lat powyżej 60 lat

Emigranci z Polski 9,5 tys. 5,2 tys. 6,7 tys. 20,9 tys. 8,8 tys. 3,9 tys.
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Brytanii ze struktur unijnych na-
leży spodziewać się ograniczenia 
w ruchach migracyjnych do tego 
państwa. Tradycyjnie dość duże 
grupy ludności emigrują do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Nowym zjawiskiem jest duży na-
pływ do Polski ludności z Ukrainy, 
ale także dość duża liczba powro-
tów do tego państwa. Zjawiskiem 
stałym jest utrzymujące się przez 
cały czas ujemne saldo migracji za-
granicznych. Należy jednak podkre-
ślić, że liczba imigrantów do Pol-
ski systematycznie się zwiększa. 
Szacunki mówią także, że w Polsce 
przebywa około 250 tys. nielegal-
nych imigrantów.

Ruchy migracyjne mają wpływ 
na liczbę ludności na danym obsza-
rze, ale są one dość przypadkowe 
i uzależnione od wielu przyczyn. 
Należą do nich różnice ekono- 
miczne, konflikty na tle etnicznym, 
politycznym i społecznym.

Jak wskazują współczesne ruchy migracyjne na świecie, ich głównym celem są kraje 
najsilniej rozwinięte gospodarczo. Duży problem w Europie to nielegalni imigranci.

Ryc. 19.4 Polski sklep w angielskim mieście Woking

Ryc. 19.5 Polscy posłowie: Killion Munyama pochodzący 
z Zambii i John Godson pochodzenia nigeryjskiego (fot. A. Grycuk)

Ryc. 19.6 Warszawa stolica Polski jest miastem przyciągajacym największą liczbę ludności (fot. F. Bramorski)
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TO JEST WAŻNE

Migracje ludności polegają na przemieszczaniu się ludzi połączonym ze stałą  X
lub okresową zmianą miejsca zamieszkania.

Emigracja jest to opuszczenie miejsca swego zamieszkania; imigracja to napływ  X
ludzi do nowego obszaru i zamieszkanie w nim.

Miarami stosowanymi do opisu ruchów migracyjnych są: liczbowe wartości bez-  X
względne, saldo migracji i wielkość migracji na 1000 mieszkańców.

Migracje wewnętrzne obejmują przemieszczenia wewnątrz jednego państwa,  X
migracje zewnętrzne dotyczą wyjazdów z jednego państwa do państwa innego.

W Polsce w ostatnich latach migruje rocznie około 400–450 tys. ludzi. Naj- X
większe natężenie migracji wewnętrznych występuje w woj. mazowieckim.

W Polsce od wielu lat utrzymuje się ujemne saldo migracji zagranicznych.  X
Najwięcej ludzi z Polski migruje do państw Unii Europejskiej.
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Na podstawie źródeł informacji statystycznej oblicz saldo migracji w swoim 1. 
województwie.

Wymień główne przyczyny migracji wewnętrznych w Polsce.2. 

Przedstaw główne przyczyny migracji Polaków do państw Unii Europejskiej.3. 
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ĆWICzENIE 19.1

Na podstawie mapy ( ryc. 19.7) 1. 
oceń, które obszary mają do-
datnie saldo migracji.
Określ, jakie są tego przyczyny.2. 
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Ryc. 19.7 
Saldo migracji wewnętrznych 
i zewnętrznych wg powiatów
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ĆWICzENIE 20.1

Odszukaj w źródłach informacji, gdzie mieszkają mniejszości etniczne w Polsce; podaj ich 
liczebność oraz wyjaśnij ich pochodzenie. 
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20. 
Struktura narodowości, wyznań 
i wykształcenia ludności Polski 
na tle wybranych państw europy

Wyjaśnij pojęcia: narodowość, wyznanie, wykształcenie.1. 

STRUkTURA NARODOWOśCIOWA POLSkI

Naród polski należy do dużej grupy narodów słowiańskich mieszkających w Europie 
Wschodniej, na pograniczu z Europą Zachodnią oraz na Półwyspie Bałkańskim nale-
żącym do Europy Południowej. Od około 1000 lat Polacy zamieszkują tereny w dorze-
czu Odry i Wisły. W wyniku II wojny światowej Polska stała się państwem jednona-
rodowościowym, gdyż Polacy stanowią aż 98% ogółu wszystkich mieszkańców kraju. 
Niewielkie grupy mniejszości narodowych, czyli grupy osób mających polskie obywa-
telstwo, ale niedeklarujących przynależności do narodu polskiego, stanowią tylko 2% 
ludności. Mniejszości narodowe zamieszkują w różnych regionach naszego kraju, two-
rząc niekiedy zwarte społeczności (tab. 20.1).

W Polsce za mniejszości narodowe są uznawane mniejszości: białoruska, czeska, li-
tewska, niemiecka, ormiańska, ukraińska i żydowska. Natomiast za mniejszości etnicz-
ne uznaje się mniejszości: karaimską, łemkowską, romską oraz tatarską. Za język re-
gionalny uznano język kaszubski (Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych 
i języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r.).

WAŻNE POJĘCIE:

mniejszości 
narodowe.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce mają zagwarantowane prawo do zacho-
wania swej tożsamości, języka i kultury.

STRUkTURA NARODOWOśCIOWA EUROPy

Na stosunkowo niewielkim kontynencie, jakim jest Europa, żyje dzisiaj około 100 
narodów. Dlatego w Europie wyróżnia się państwa wielonarodowe, tj. takie, w któ-
rych obok siebie żyją co najmniej dwa narody. Należą do nich m.in. Belgia, w której 
mieszkają Flamandowie (54%) mówiący po flamandzku i Walonowie (31%) mówiący 

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



99

20. StRUktURa NaRodowoŚcI, wYzNań I wYkSztałceNIa LUdNoŚcI PoLSkI Na tLe wYBRaNYcH PańStw eURoPY

Tab. 20.1 Mniejszości narodowe i wybrane mniejszości etniczne w Polsce

Mniejszości 
narodowe 
i etniczne

Orientacyjna 
liczba osób

(w tys.)
Obszary większych skupisk

M
ni

ej
sz

oś
ci

 n
ar

od
ow

e

Niemcy 300–500 Największe skupienie na Śląsku Opolskim, Górnym Śląsku, w woj. 
dolnośląskim. Mniejsze skupienia – woj. warmińsko-mazurskie

Ukraińcy 200–400 Południowo-Wschodnia Polska, woj. warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie oraz woj. podlaskie

Białorusini 200–250 Obszary przygraniczne w województwach podlaskim, lubelskim 
i mazowieckim

Litwini 20–30 Obszary przygraniczne z Litwą w woj. podlaskim (powiaty: suwalski 
i sejneński)

Słowacy 20–30 Obszary pogranicza ze Słowacją – Orawa, Spisz, Podhale

Czesi ok. 20 Śląsk Cieszyński, Kotlina Kłodzka

Żydzi 15–25 Większe miasta w Polsce

Ormianie 8–25 Większe miasta w Polsce

M
ni

ej
sz

oś
ci

 e
tn

ic
zn

e Łemkowie 
(grupa etniczna 
narodu ukraińskiego)

50–60 Województwa podkarpackie i małopolskie na pograniczu 
ze Słowacją; województwo zachodniopomorskie

Tatarzy 4–5 Wschodnia część woj. podlaskiego

Romowie 20 Woj. małopolskie i podkarpackie, większe miasta w Polsce

po francusku; Wielka Brytania, w której żyją Anglicy, 
Szkoci, Irlandczycy i Walijczycy. Język walijski ma sta-
tus języka urzędowego w Walii obok języka angiels-
kiego, który jest urzędowy w całej Wielkiej Brytanii. 
Państwami o dużej spójności etnicznej, zamieszka-
łymi przez jeden naród są: Portugalia, Grecja, Polska, 
Dania, Norwegia, Albania i Niemcy.

Jednym z procesów, który objął Europę w ostatnich 
latach, są ruchy migracyjne. Przemieszczanie ludności 
następuje między państwami europejskimi, ale zjawi-
skiem nowym o wielkiej skali jest napływ dużej liczby 
ludności z państw północnej Afryki i z państw tzw. 
Bliskiego Wschodu.

Ryc. 20.1 
Polska Tatarka Eugenia Radkiewicz 

– przewodniczka w tatarskim meczecie 
w Bohonikach na Podlasiu

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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STRUkTURA WyzNANIOWA

Elementem kulturowym łączącym się z identyfi- 
kacją narodowościową i etniczną jest wiara, a szcze- 
gólnie przynależność do określonego kościoła czy 
grupy wyznaniowej. Polska jest państwem, w którym 
dominują chrześcijanie (tab. 20.2). Największą grupę 
stanowią wierni Kościoła rzymskokatolickiego ob-
rządku łacińskiego – 86,4% ogółu ludności w Polsce 
(ochrzczeni – 94,3%). 

W Europie dominują chrześcijanie, jednak histo-
ryczne podziały spowodowały, że w określonych re-
gionach czy państwach występują większe grupy 

Tab. 20.2 Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce  
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Ryc. 20.2  
Katedra św. Jana Chrzciciela 

we Wrocławiu

kościoły 
i związki wyznaniowe

Wierni, wyznawcy 
(w tys.) komentarz 

kościół katolicki  
Kościół rzymskokatolicki 
(obrządek łaciński) 

33 214,8 W Polsce jest 10 248 parafii, 30925 księży 
katolickich, ponad 16 tys. kościołów i kaplic.

Kościół grekokatolicki (obrządek 
bizantyjsko-ukraiński) 55,0 

W Polsce jest 128 parafii i 81 księży, 
wyznawcami należącymi do tego kościoła są 
głównie Łemkowie. 

Kościół ormiański (obrządek 
ormiański) 0,7

Kościół neounicki (obrządek 
bizantyjsko-słowiański) 0,2

kościoły starokatolickie  
(4 kościoły) 44,1

kościoły prawosławne  
(3 kościoły) 506,0 Najliczniejszy jest Polski Autokefaliczny 

Kościół Prawosławny – 504,4 tys. wiernych 
kościoły protestanckie 
i tradycji protestanckiej   
(24 kościoły i zbory) 

134,2 Najliczniejszym kościołem jest Ewangelicko-
Augsburski mający 62 tys. wiernych 

Nurt Badaczy Pisma świętego 
(4 odłamy) 125,3 Najliczniejszą grupą są Świadkowie Jehowy; 

w Polsce – 121,9 tys. 

Wyznania islamskie   
(3 odłamy) 5,8  

Wyznania Dalekiego Wschodu   
(5 związków) 4,7

Inne związki wyznaniowe   
(5 związków) 3,9

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a
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ĆWICzENIE 20.2

W tabeli 20.2 przedstawiono główne kościoły w Polsce. Odszukaj w źródłach informacji, jakie są 
najważniejsze różnice pomiędzy kościołami mającymi największą liczbę wiernych w Polsce.  
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wyznawców jednego z odłamów chrześcijań-
stwa. W państwach Europy Południowej, na Pół-
wyspie Iberyjskim – w Portugalii i Hiszpanii 
oraz we Włoszech na Półwyspie Apenińskim 
przeważają katolicy. Natomiast w Grecji aż 90% 
ludności to wyznawcy prawosławia.

W państwach Europy Zachodniej zaznacza 
się przewaga wiernych należących do kościołów 
protestanckich, np. w Niemczech stanowią oni 
35% ogółu ludności, w Wielkiej Brytanii – an-
glikanie stanowią 29%, we Francji natomiast aż 
64,3% ludności deklaruje się jako katolicy.

We wszystkich państwach Europy Północnej największy udział mają wierni nale-
żący do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Tę grupę wyznawców często określa 
się jako luteranie. W Szwecji ich udział wynosi 77% ogółu ludności, w Norwegii 86%, 
w Finlandii 83%, a na Islandii aż 89%.

W Europie Wschodniej wyraźnie zaznacza się przewaga wyznawców kościołów prawo-
sławnych. W Federacji Rosyjskiej stanowią oni 53%, na Ukrainie występuje wiele odła-
mów prawosławia, a łączny ich udział wynosi około 50% ogółu ludności.

Ryc. 20.3  
Sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii 

Magdaleny w Warszawie (fot. Adrian Grycuk)

STRUkTURA WykSzTAŁCENIA

Poziom wykształcenia należy do kulturowych cech ludności. W państwach europej- 
skich najniższe poziomy wykształcenia – podstawowe – są obowiązkowe dla osób w okreś- 
lonym przedziale wiekowym. Poziomy średni i wyższy są związane ze świadomym wy-
borem danej osoby o własnym sposobie kształcenia. Państwo musi jednak stworzyć sys- 
tem i instytucje edukacyjne, które umożliwią kształcenie na wszystkich poziomach. Wy- 
kształcenie ludności uznaje się za główny czynnik wzrostu gospodarczego. Im wyższy po- 
ziom wykształcenia ludności, tym wyższy poziom kwalifikacji na stanowiskach pracy.

Dane w tabeli 20.3 przedstawiają niezwykle korzystny trend, który utrzymuje się 
od kilkunastu lat w społeczeństwie polskim, polegający na dążeniu do osiągniecia 
coraz wyższych stopni wykształcenia. W ciągu 10 lat udział ludności z wykształceniem 
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wyższym wzrósł o 10%. Obecnie w strukturze wykształcenia ludności ta grupa lu-
dzi stanowi ¼ ogółu ludności Polski. Nastąpił znaczny spadek udziału ludności z wy-
kształceniem podstawowym. Udział grupy ludności z wykształceniem zasadniczym, 
średnim i policealnym utrzymał się na prawie tym samym poziomie.

Należy założyć, że ludzie osiągający wyższy poziom wykształcenia są lepiej przygo-
towani do życia społecznego i lepiej wykonują swój zawód. Należy także dążyć, by nau- 
czyciele przekazujący wiedzę młodym ludziom mieli jak najlepsze warunki pracy.

W państwach europejskich występują różne systemy edukacji. Dlatego do porów-
nania wybraliśmy wskaźniki: liczbę uczniów w szkołach podstawowych na 1000 miesz- 
kańców i liczbę studentów w szkołach wyższych na 10 tys. mieszkańców w danym 
państwie (tab. 20.4).

Wskaźnik uczniów na 1000 mieszkańców w szkołach podstawowych związany jest 
ze strukturą wieku ludności w danym państwie. W Polsce wskaźnik ten zmniejsza się, 
co świadczy o spadku liczby ludności w przedziale wieku od 0 do 15 lat. W większości 
państw europejskich wskaźnik ten również zmniejsza się, co świadczy o spadku liczby 
mieszkańców w grupie ludności młodej. 

Wskaźnik liczby studentów na 10 tys. mieszkańców związany jest z wieloma czynni-
kami i należą do nich: świadomość potrzeby kształcenia się, wybór drogi życiowej, aspira-
cje, sytuacja rodzinna danej osoby. Ważnym czynnikiem jest także zamożność społeczeń-

Tab. 20.3 Ludność w Polsce w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w latach 2005 i 2015 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Ryc. 20.4 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rok
Ludność w Polsce wg wykształcenia [%]

podstawowe gimnazjalne zasadnicze 
zawodowe

policealne 
i średnie wyższe

2005 21,8 5,5 23,0 33,0 14,2

2015 16,6 4,7 21,1 32,4 24,3
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stwa, bo studia w szkołach wyższych 
często są płatne. Polska na tle państw 
europejskich ma dość wysoki wskaźnik 
studentów na 10 tys. ludności. 

Porównując dane dotyczące osób 
w wieku 30–34 lat mających wyższe 
wykształcenie w państwach UE, za-
uważamy, że Polska znalazła się na 
14 miejscu (42,1%). Najwięcej osób 
z wyższym wykształceniem w tej gru-
pie wiekowej jest na Litwie – 53,3%. 
Jeszcze trzy państwa mają udział 
wyższy niż 50%. Są to: Luksemburg, 
Cypr i Irlandia. Najniższy udział mają 
Włochy – 23,9%. 

W tab. 20.5 przedstawiono, jaki procent ludności jest objęty kształceniem w szko-
łach podstawowych, średnich i wyższych w danym roku szkolnym w wybranych pań-
stwach europejskich. Dane te wskazują, że we wszystkich państwach w Europie przy-
wiązuje się wielką wagę do kształcenia ludności. Dane statystyczne z kolejnych lat 
świadczą, że systemy edukacyjne w tych państwach są stabilne. Prawie wszędzie sto-
suje się podział na trzy poziomy kształcenia: podstawowy, średni i wyższy. We wszyst-
kich państwach europejskich udział ludności kształcącej się w oficjalnym systemie 
edukacji wynosi od 15% do 24%, czyli wszędzie około 1/5 ludności pobiera różnego 
rodzaju nauki. 

Ryc. 20.5  Studenci na politechnice w Palaiseau pod Paryżem

Tab. 20.4 Porównanie liczby uczniów i studentów 
w Polsce i wybranych państwach europejskich 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, 
Warszawa 2016

Tab. 20.5  Udział uczniów szkół podstawowych i średnich 
oraz studentów szkół wyższych w ogólnej liczbie ludności 
w roku szkolnym 2012/13 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS

Państwo
uczniowie w szkołach 

podstawowych na 1000 
mieszkańców w 2013/14

studenci szkół wyższych 
na 10 tys. mieszkańców 

w 2013/14
Francja 64 373

Hiszpania 64 428

Niemcy 35 361

Polska 56 458

Fed. Rosyjska 40 488

Rep. Czeska 49 397

Szwajcaria 59 353

Ukraina 37 477

Wlk. Brytania 74 366

Włochy 48 313

Państwo
Udział młodzieży 

uczącej się 
w ogólnej liczbie 

ludności

Francja 19,6%

Hiszpania 17,3%

Irlandia 23,6%

Litwa 18,2%

Niemcy 16,9%

Polska 18,6%

Rep. Czeska 17,0%

Fed. Rosyjska 15,7%

Rumunia 18,1%

Ukraina 14,9%

Wlk. Brytania 21,3%

Włochy 15,7%
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TO JEST WAŻNE

Polska jest państwem jednonarodowościowym. Polacy stanowią 98% ogólnej  X
liczby ludności.

Największymi mniejszościami narodowymi są w Polsce mniejszości: niemiecka,  X
ukraińska i białoruska.

Wszystkie mniejszości narodowe i etniczne w Polsce mają zagwarantowane  X
prawo do zachowania swej tożsamości, języka i kultury.

Polska jest państwem, w którym dominują chrześcijanie. Najliczniejszą grupą  X
są katolicy należący do kościoła rzymskokatolickiego.

W Europie dominują chrześcijanie, jednak historyczne podziały w ramach tej  X
religii spowodowały, że w określonych regionach występują większe grupy 
wyznawców jednego z odłamów chrześcijaństwa.

W strukturze wykształcenia ludności w Polsce zaznacza się wyraźna tendencja  X
do osiągniecia jak najwyższego szczebla wykształcenia. Obecnie ¼ ludności 
Polski posiada wykształcenie wyższe.

Systemy edukacyjne w państwach europejskich umożliwiają zdobywanie ko- X
lejnych stopni wykształcenia. Około 1/5 ludności jest objętych kształceniem 
na kilku poziomach.

TO
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Wyjaśnij, jakie czynniki historyczne zadecydowały, że obecnie Polska jest państwem 1. 
jednonarodowych.

Wymień trzy największe mniejszości narodowe mieszkające w Polsce. Wyjaśnij, 2. 
jakie czynniki spowodowały, że te mniejszości w Polsce występują.

Wyjaśnij termin: państwo wielonarodowe. Podaj kilka przykładów państw wielo-3. 
narodowych w Europie.

Wyjaśnij, jak struktura wieku ludności może wpływać na strukturę wykształcenia 4. 
w danym państwie.

Wykorzystaj źródła informacji i przedstaw podstawowe dane o wybranej 5. 
przez siebie mniejszości etnicznej mieszkającej w Polsce.
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21. 
Procesy urbanizacyjne

Wyjaśnij, czym różni się miasto od wsi.1. 

PROCESy URBANIzACyJNE

Jednym z dominujących ruchów migracyjnych w Polsce po II wojnie jest przepływ 
ludności ze wsi do miast. Jakie czynniki zachęcają ludzi do przenoszenia się do miast? 
Do najważniejszych należą rozwój przemysłu i transportu, a także często złudna atrak-
cyjność warunków życia w mieście.

Migracje ze wsi do miast są zewnętrznym przejawem głębszych procesów, które na-
zywamy urbanizacją (od łac. urbanus – miejski). Prowadzą one do koncentracji ludności 
w miastach, zmian w proporcjach rozmieszczenia ludności wiejskiej i miejskiej, powięk-
szania znaczenia miast, ale również przenikania i rozpowszechniania się wśród miesz-
kańców wsi obyczajów i zachowań miejskich.

Poza migracją ze wsi do miast o wzroście liczby ludności miejskiej decydują: przyrost 
naturalny, administracyjne powiększanie granic miast oraz uzyskiwanie praw miejskich 
przez osiedla niebędące dotychczas miastami.

Procent ludności miejskiej jest często używanym wskaźnikiem procesów urbanizacji 
(tab. 21.1).

WAŻNE POJĘCIA:

urbanizacja, 
aglomeracja, 
konurbacja.

2 1 .  P R o c e S Y  U R B a N I z a c Y j N e

Ryc. 21.1 Współczesna zabudowa wiejska – wieś 
na Pogórzu Karpackim w okolicach Rożnowa

Ryc. 21.2 
Chełmno – 20-tysięczne miasto w woj. kujawsko- 
-pomorskim. Lokowane w 1232 r. na prawie cheł- 

mińskim. Zauważ tradycyjny układ miasta średnio-
wiecznego, gdzie centrum stanowi rynek z ratuszem

Tab. 21.1 Zmiany liczby ludności miejskiej w Polsce w latach 1946–2015 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Rok 1946 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2015

ludność miejska w tys. 7 517 9 608 14 206 17 064 20 790 23 614 23 708 23 166
ludność miejska w % 
ogółu ludności 31,8 39,0 48,3 52,3 58,7 61,8 61,9 60,3

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



WARTO WIEDzIEĆ

Obszar Polski, poza najwyższymi szczytami Karpat i Sudetów oraz ostępami niektórych par- 
ków narodowych, jest ekumeną, czyli terenem stale zamieszkiwanym przez ludzi. Procesy osad-
nicze ukształtowały skupiska ludności, a spełniane funkcje zróżnicowały je na wsie i miasta. 
Miejscowości, w których dominuje ludność zajmująca się produkowaniem płodów rolnych, 
są wsiami. W miastach na plan pierwszy wysunęły się funkcje: handlowe, transportowe, prze- 
mysłowe i administracyjne. Zmienił się typ zabudowy i zwiększyła się liczba ludności. Jednak 
żeby miejscowość została uznana za miasto, musiała uzyskać prawa miejskie. Do dzisiaj jest 
to kryterium prawne odróżniające miasto od wsi.
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Mapa (ryc. 21.3B) uwidacz-
nia, że ze względu na udział 
ludności miejskiej Polska 
dzieli się na dwie części. 
W części zachodniej i północ-
nej, w większości powiatów, 
udział ludności miejskiej jest 
równy średniemu wskaźni-
kowi dla całego kraju lub jest 
od niego wyższy. W części 
wschodniej i południowo-
wschodniej udział ludności 
miejskiej w ogólnej liczbie 
ludności jest wyraźnie niższy. 
Efektem urbanizacji jest tak-
że koncentracja ludności 
w dużych miastach. W Pol-
sce za duże należy uznać mia-
sto liczące powyżej 100 tys. 
mieszkańców. W trzydziestu 
dziewięciu takich miastach Ryc. 21.3 A – Obszary miejskie i B – ludność miejska w powiatach

naszego kraju mieszka 11,1 mln ludzi; stanowi to 47,2% ogółu ludności miejskiej. Wo-
kół dużych miast powstają i rozwijają się mniejsze miasta. Tworzą one aglomerację, 
gdy wokół jednego, dominującego centrum powstaje zespół mniejszych ośrodków, 
bądź konurbację, gdy w zespole miast nie ma wyraźnego centrum. Aglomerację two-
rzy np. Warszawa i zespół miast wokół niej, a konurbację – zespół 17 miast na Wy-
żynie Śląskiej, z których 10 liczy więcej niż 100 tys. mieszkańców. Obszary zajęte 
przez miasta pokazuje mapa (ryc. 21.3A).

a
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wzrostem liczby miast i liczby ludności miejskiej,•	
wzrostem udziału zatrudnionych w zawodach pozarolniczych.•	
Zjawiska te doprowadziły do powstania na terytorium Polski obecnego systemu 

osadniczego, charakteryzującego się:
dużymi, ukształtowanymi zespołami •	
wielkomiejskimi, rozwiniętymi na ob-
szarach wcześniejszej koncentracji 
przemysłu (obszary te spełniają różno- 
rodne funkcje i wywierają wielki wpływ 
na rozwój społeczny i gospodarkę ca- 
łego kraju);
współcześnie tworzącymi się aglomera-•	
cjami z centralnym ośrodkiem miejskim 
o liczbie ludności przekraczającej naj-
częściej 100 tys. mieszkańców;
szybkim rozwojem miast średnich, liczą-•	
cych od 20 do 100 tys. mieszkańców, 
które rozrastają się głównie w obsza-
rach rozwijającej się gospodarki.

W 923 miastach Polski 
(2017 r.) mieszka 60,3% ogó-
łu ludności kraju. Rozmiesz-
czenie miast jest nierówno-
mierne. Większość dużych 
miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców znajduje się w za-
chodniej i środkowej Polsce 
– na wschód od Wisły i Sanu 
są tylko cztery takie miasta 
(ryc. 21.4). Wskaźnik 60,3% 
ludności miejskiej w Polsce nie 
odbiega od wartości dla więk-
szości krajów Europy.

Ostatnie 60 lat, z gwał-
townymi przemianami spo-
łecznymi, które nastąpiły 
po II wojnie światowej, cha-
rakteryzowało się pewnymi 
stałymi tendencjami:

B

Ryc. 21.4 Rozmieszczenie miast liczących powyżej 
100 tys. mieszkańców w 2016 r.
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WARTO WIEDzIEĆ

Wielkopolska, Małopolska, Polska – nazwy te od najdawniejszych czasów określały ziemie 
leżące w dorzeczu Odry i Wisły. Na tym terytorium żyły plemiona słowiańskie, które z czasem 
utworzyły jeden naród. Dowody wczesnego osadnictwa na ziemiach Polski zachowały 
się na mapie Ptolomeusza z II w. n.e., na której zaznaczono miejscowość Calisia na szlaku 
bursztynowym, wiązaną z dzisiejszym Kaliszem. Około X wieku utworzyły się podstawy 
państwa polskiego. Wzrosła liczba lud- 
ności, osadnictwo wiejskie zaczęło 
wpływać na krajobraz, charakterys-
tycznym elementem stały się pola 
uprawne. Większe skupiska ludności 
powstały w okolicach Krakowa, Łę- 
czycy, Kalisza, Wrocławia, w środko-
wej Polsce – wokół Gniezna i jeziora 
Gopło. W średniowieczu istniały już 
duże miasta, które rozwinęły się z osad 
targowych i podgrodzi. Przemiany, jakie 
nastąpiły na ziemiach polskich w na-
stępnych wiekach – zmiany wielkości 
i kształtu państwa polskiego, rozwój 
początkowo rzemiosła, a później prze-
mysłu, ruchy ludności na wielką skalę 
– ukształtowały sieć osadniczą Polski.
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Ryc. 21.5 Nadawanie praw miejskich na przestrzeni 
stuleci wybranym miastom w Polsce
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OSADNICTWO WIEJSkIE

Dzisiaj istnieje w Polsce około 54 tys. miejscowości wiejskich. Większość z nich, 
w przybliżeniu 80%, liczy nie więcej niż 500 mieszkańców. Są to więc wsie małe. Lud-
ność mieszkająca na wsi to 15,3 mln mieszkańców, co stanowi 39,7% ogółu ludności 
Polski. Osadnictwo wiejskie charakteryzuje się dużą trwałością historycznie ukształ-
towanych form i układów. Mimo przemian społecznych i ekonomicznych w Polsce 
nadal przeważają tradycyjne wsie z przewagą gospodarstw indywidualnych. Dominu-
jącą funkcją obszarów wiejskich była zawsze produkcja żywności, dzisiaj obok niej po-
jawiają się inne funkcje, mogące zmienić oblicze naszych wsi. Coraz częściej wsie stają 
się obszarem osadnictwa ludności nierolniczej, terenami wypoczynku dla mieszkań-
ców miast. W wielu wsiach jest lokalizowany przemysł spożywczy.

Problemem, z którym od lat boryka się wieś, jest proces wyludniania, czyli odpływ 
ludzi – zwłaszcza młodych – do miast. Procesy restrukturyzacji wsi i poprawa warun-
ków bytowych mieszkańców powinny zahamować to zjawisko.
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STREFy PODMIEJSkIE

Strefą podmiejską określamy obszar, w którym zaznacza się wpływ miasta, ale ob-
szar ten leży poza jego administracyjnymi granicami. Wpływ miasta uwidacznia się 
w nowym typie osadnictwa o cechach pośrednich, miejsko-wiejskich. Niektórzy miesz-
kańcy strefy podmiejskiej podejmują pracę w mieście, łącząc ją z tradycyjnymi zaję-
ciami rolniczymi. Jednocześnie coraz więcej osób pracujących w wielkich miastach 
osiedla się na pobliskich terenach wiejskich.

W strefie podmiejskiej następuje znaczne przekształcenie zabudowy miesz-
kaniowej i gospodarczej. Unowocześnia się ją i wyposaża w urządzenia cha-
rakter ystyczne dla miasta.  Bar-
dzo intensywnie rozwija się tutaj 
warzywnictwo i sadownictwo, gdyż 
miasto jest wielkim rynkiem zbytu 
dla warzyw i owoców. Wiele stref pod- 
miejskich zaczyna pełnić nowe funkcje 
– stają się obszarem letniskowym, usłu-
gowym bądź rekreacyjnym. Rozszerze-
nie się wpływu miasta najwyraźniej 
widać wzdłuż linii komunikacyjnych.

Ryc. 21.6 W ostatnich kilkunastu latach w strefach 
podmiejskich większych miast Polski powstały duże 
centra handlowo-usługowe

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Wyjaśnij pojęcie „urbanizacja”. Co może być miarą procesów urbanizacyjnych?1. 

Korzystając z odpowiednich map, omów ogólne rozmieszczenie miast w Polsce. 2. 
Weź pod uwagę m.in. czynniki historyczne.

Wybierz jedno z dużych miast Polski i określ, jakie pełni ono funkcje.3. 

Jakie funkcje pełni miejscowość, w której mieszkasz?4. 
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TO JEST WAŻNE

Liczba ludności miejskiej jest jednym ze wskaźników urbanizacji. W Polsce  X
do roku 2000 liczba ludności miejskiej stale wzrastała; od 2001 r. udział 
ludności miejskiej nieznacznie zmniejszył się i wynosi obecnie 60,3%.

System osadniczy Polski składa się z 923 miast (2017 r.), z czego 39 liczy więcej  X
niż 100 tys. mieszkańców, oraz około 54 tys. wsi.

Jedynym miastem w Polsce liczącym więcej niż 1 mln mieszkańców jest stolica  X
państwa – Warszawa (1,75 mln w 2015 r.).
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Z ogólnej liczby 24 002 tys. 
ludzi w wieku produkcyjnym 
w 2015 r. było zatrudnionych 14 
504 tys., co stanowi około 38% 
ogółu ludności Polski. Struktu-
rę pracujących przedstawia ryci-
na 22.1.

Przez ostatnie 30 lat znacz-
nie spadła liczba osób pracują-
cych w rolnictwie i przemyśle. 
W 1985r.stanowili oni oko-

22. 
Struktura zatrudnienia w Polsce 
i europie. działy gospodarki

Celem działalności gospodarczej jest zaspokojenie potrzeb ludzi zamieszkujących dane 
terytorium poprzez przetwarzanie zasobów naturalnych, produkcję dóbr i świadczenie 
usług oraz ich podział między członków społeczeństwa. W gospodarce narodowej 
wyróżnia się obecnie trzy sektory działalności (tab. 22.1).

WAŻNE POJĘCIA:

usługi,
przemysł 
i budownictwo,
rolnictwo.

Ryc. 22.1 Pracujący w Polsce według działów gospodarki 
narodowej w 1985 i 2015 r.

Sektor I Sektor II Sektor III

Działalność związana 
z bezpośrednim 
pozyskiwaniem 
i wykorzystaniem 
zasobów środowiska.

Działalność polegająca 
na przetwarzaniu przez człowieka 
zasobów i składników środowiska 
oraz wytwarzaniu nowych 
produktów.

Działalność polegająca 
na świadczeniu usług 
dla osób lub podmiotów 
gospodarczych. Usługi te mogą 
być niematerialne, np. edukacja 
w szkole, bądź materialne, 
czyli takie, w których wytwarza 
się konkretne przedmioty, 
np. usługi krawieckie.

Sektor I obejmuje uprawę 
roślin, chów zwierząt, 
leśnictwo, rybołówstwo.

ROLNICTWO

Do sektora II należą: górnictwo, 
przemysł przetwórczy, 
budownictwo.

PRzEMySŁ i BUDOWNICTWO

Sektor III obejmuje usługi, 
należą tu np. ochrona zdrowia, 
edukacja, transport, usługi 
związane z turystyką i kulturą.

USŁUGI

Tab. 22.1 Sektory gospodarki narodowej
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ło 65% ogółu zatrudnionych, a obecnie stanowią około 40%. W usługach największy 
wzrost liczby pracujących notuje się w działach związanych z obsługą turystyczną, po-
średnictwem finansowym, ubezpieczeniami, obsługą firm i obrotem nieruchomościa-
mi oraz administracją publiczną. Przestrzenne zróżnicowanie struktury pracujących 
według województw przedstawia mapa na rycinie 22.2. Odczytajmy jej treść. Mapa 
przedstawia udziały pracujących w województwach według sektorów gospodarki naro-
dowej w % wszystkich pracujących w województwie.

Ogólną liczbę zatrudnionych przedstawiają okręgi o zróżnicowanych średnicach. •	
Najwięcej ludzi – 2 407 tys. – pracuje w województwie mazowieckim. Stanowi to 
16,6% ogółu pracujących w Polsce. Na drugim miejscu jest woj. śląskie, w którym 
pracuje 1 673 tys., tj. 11,5% ogółu pracujących w naszym kraju. W trzech wojewódz-
twach – dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim – liczba pracujących sięga od 1 
do 1,5 mln. W pozostałych województwach liczba pracujących wynosi poniżej 1 mln.
Diagramy kołowe pokazują udziały pracujących wg działów gospodarki narodowej•	 .
We wszystkich województwach najwięcej osób jest zatrudnionych w  » usługach. 
W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój tego działu gospodarki. Udział pracują-
cych w usługach jest bardzo wysoki; sięga od 50% w województwie świętokrzyskim 
i lubelskim, do 67% w województwie mazowieckim.

2 2 .  S t R U k t U R a  z at R U d N I e N I a  w  P o L S c e  I  e U R o P I e .  d z I a łY  g o S P o d a R k I

Ryc. 22.2 Ludność pracująca w województwach wg działów gospodarki w 2015 r. (%) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

POLSKA 
struktura zatrudnienia 

w województwach

050 50 100 km

w mln
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

11,5%

30,4%58,1%

ZACHODNIOPOMORSKIE

POMORSKIE

PODLASKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

MAZOWIECKIE
WIELKOPOLSKIE

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



112

Największy udział pracujących w  » przemyśle i budownictwie jest w woj. śląskim 
– prawie 40% ogółu pracujących. W większości województw udziały pracujących 
w tym dziale gospodarki są wyższe od średniej krajowej wynoszącej blisko 27%. 
W nielicznych województwach, jak lubuskie, mazowieckie, podlaskie i święto- 
krzyskie zatrudnienie w przemyśle jest poniżej średniej.
Diagramy ukazują wyraźne zróżnicowanie przestrzenne pracujących w  » rolnictwie. 
W trzech województwach: lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim jest ono dużo 
wyższe od średniej wartości w Polsce (11,5%) i wynosi od 22% do 27%. Najniższy 
udział pracujących w rolnictwie jest w województwie śląskim – mniej niż 3%. Dość 
niskie udziały, sięgające ok. 6–9%, mają województwa: dolnośląskie, lubuskie, po-
morskie i zachodniopomorskie. W pozostałych województwach udział pracujących 
w rolnictwie sięga średniej wartości w kraju.
Zatrudnieni w działach i sekcjach gospodarki narodowej wytwarzają różne pro-

dukty i świadczą usługi. Suma wartości wszystkich wyrobów i usług składa się na pro-
dukcję globalną (ryc. 22.3). W naszym kraju największy udział w wartości produkcji 
globalnej mają usługi – wynosi on ponad 60%. Do najważniejszych usług należą han-
del detaliczny oraz usługi związane z naprawami pojazdów mechanicznych, artykułów 
użytku domowego i osobistego. Coraz większe znaczenie mają usługi związane z ob-
sługą nieruchomości i firm. W ostatnich latach udział produkcji przemysłowej wyniósł 

34,1%, a rolnictwo 
wytwarzało zaled-
wie 2,6% wartości 
producji globalnej 
w Polsce.

STRUkTURA zATRUDNIENIA W EUROPIE

Struktura zatrudnienia ludności związana jest z etapem rozwoju gospodarczego, 
jaki osiągnęło dane państwo. Istotny wpływ na strukturę zatrudnienia mają również 
inne cechy ludności. Należą do nich: poziom wykształcenia społeczeństwa, zróżni- 
cowanie narodowościowe, a także struktura wieku i płci.

Bank światowy określił wartość dochodu narodowego na 1 mieszkańca w wysokości 
12 935 dolarów USA jako kryterium podziału państw na dwie grupy. Państwa, w któ-
rych wartość ta jest wyższa, zalicza się do państw o wysokim poziomie rozwoju gos-
podarczego; państwa mające niższą wartość dochodu to państwa o średnim i niskim 
poziomie rozwoju gospodarczego.

W Europie do pierwszej grupy zaliczono 26 państw Unii Europejskiej (poza Bułgarią 
i Rumunią), 3 państwa będące w ścisłych gospodarczych zwiazkach z Unią – Norwegię, 
Islandię i Szwajcarię – oraz wszystkie minipaństwa (San Marino, Lichtenstein, Andora, 
Monaco, Watykan), a także Federacje Rosyjską. Do drugiej grupy zaliczono 11 państw 

Ryc. 22.3 Struktura wartości produkcji globalnej Polski w 2015 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

2,
6% 34,1% 63,3%

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



113

– wspomnianą Bułgarię i Rumunię, należące do UE, oraz Albanię, Białoruś, Bośnię 
i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię, Mołdawię, Serbię i Ukrainę.

W tab. 22.2 zestawiono dane statystyczne, które umożliwiają porównanie struktury 
pracujących w wybranych państwach Europy. 10 z tych państw należy do grupy o wyso-
kim poziomie rozwoju gospodarczego – to 9 państw Unii Europejskiej i Federacja Ro-
syjska; Ukraina jest zaliczana do państw o średnim poziomie rozwoju gospodarczego.

Tab. 22.2 Pracujący według rodzaju działalności w wybranych państwach Europy w 2015 r.  
1 Dane z 2009 r. dla całego państwa, 2 Państwo w trakcie wychodzenia ze struktur Unii Europejskiej   
Źródło: Roczniki statystyczne GUS, Warszawa

Państwo

Udział w ogóle pracujacych (%)

Pracujący 
ogółem 

(mln)

Udział 
pracujących 

w ogólnej 
liczbie 

ludności (%)

zatrudnieni 
w rolnictwie, 

leśnictwie, 
łowiectwie 

i rybołówstwie

zatrudnieni 
w przemyśle 

i budownictwie

zatrudnieni 
w usługach

Francja 2,7 20,1 77,2 26,4 41,1

Grecja 12,9 15,0 72,1 3,6 33,0

Hiszpania 4,1 19,9 76,0 17,9 38,6

Irlandia 5,6 19,0 75,4 2,0 43,5

Niemcy 1,4 30,1 68,5 40,2 49,4

Polska 11,5 30,4 58,1 16,1 41,8

Fed. Rosyjska1 9,7 27,9 62,3 72,3 51,0

Ukraina 15,3 24,7 60,0 16,4 36,4

Wlk. Brytania2 1,1 18,6 80,3 31,1 47,8

Włochy 3,8 19,2 77,0 22,5 36,7

Dane w tab. 22.2 przedstawiają obecną strukturę pracujących w sektorach gospo-
darki narodowej. Od lat sześćdziesiątych XX wieku państwa europejskie przechodzą 
z fazy gospodarki przemysłowej (industrialnej) do fazy gospodarki poprzemysłowej 
(postindustrialnej). Najszybciej proces ten przebiegał w najlepiej gospodarczo rozwi-
niętych państwach. Najważniejszym zjawiskiem jest wzrost zatrudnienia w sektorze 
trzecim – usługach i zmniejszenie się zatrudnienia w rolnictwie oraz przemyśle i bu-
downictwie. Porównując dane statystyczne w tab. 22.2, widzimy, że udział pracują-
cych w usługach jest najwyższy we wszystkich państwach. W Wielkiej Brytanii, Wło-
szech i Francji sięga 80%. W państwach, które przechodzą transformację gospodarki, 
udziały te są niższe: Polska 58%, Ukraina 60%.

Dynamiczny rozwój sektora usług związany jest z osiągnieciem wysokiego poziomu 
rozwoju gospodarczego i przejścia do gospodarki i społeczeństwa postindustrialne-
go. Rozwijają się wówczas usługi rynkowe i nierynkowe, zmniejsza się rola tradycyj-
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nych przemysłów na rzecz nowoczesnych gałęzi wykorzystujących wysokie technolo-
gie – energooszczędne, generujące niewielką ilość odpadów i neutralne dla środowiska 
przyrodniczego. 

W dwóch ostatnich kolumnach tabeli 22. 2 zestawiono ogólną liczbę pracujących 
w państwie i udział ich w ogólnej liczbie ludności. Struktura zatrudnienia w krajach 
europejskich obejmuje ludność w wieku powyżej 15 lat. Górna granica wieku pracują-
cych jest różna – w większości państw wynosi około 65 lat, ale np. na Ukrainie jest to 
70 lat, a w Federacji Rosyjskiej 72 lata. Udział pracujących w ogólnej liczbie ludności 
w większości państw europejskich wynosi średnio około 40%.

TO JEST WAŻNE

Struktura pracujących w Polsce w ostatnich latach wykazuje stałą tendencję:  X
spadek zatrudnienia w rolnictwie i wzrost zatrudnienia w usługach.
W Polsce występują duże różnice między województwami w liczbie pracują- X
cych oraz w strukturze zatrudnionych wg działów gospodarki narodowej.
W pięciu województwach o najwyższej liczbie pracujących – mazowieckim,  X
śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim – pracuje ponad połowa 
(55%) ogółu pracujących w polskiej gospodarce.
We wszystkich województwach liczba zatrudnionych w usługach jest najwyższa  X
ze wszystkich trzech działów.
Najwyższy wskaźnik zatrudnienia w przemyśle występuje w woj. śląskim (40%). X
W województwach: lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim występują najwyż- X
sze udziały pracujących w rolnictwie. 
Struktura zatrudnienia wynika z osiągniętego przez państwo poziomu gospo- X
darczego oraz cech ludnościowych – wieku i płci, wykształcenia, zróżnicowania 
narodowościowego. 
W większości państw europejskich struktura zatrudnienia ma podobne cechy:  X
niskie udziały w rolnictwie od 1 do 5%, średnie udziały w przemyśle od 5 do 
30% i bardzo wysokie udziały w usługach od 60 do 80%. 
Państwa europejskie przechodzą, a część już przeszła od fazy gospodarki prze- X
mysłowej do gospodarki poprzemysłowej. 
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Porównaj liczbę pracujących z ogólną liczbą ludności w Polsce. Oblicz, ilu miesz-1. 
kańców przypada na jednego zatrudnionego w Polsce. 
Wykorzystaj różne źródła informacji i wyjaśnij pojęcia: gospodarka przemysłowa, 2. 
społeczeństwo postindustrialne. 
Przedstaw, jakie czynniki wpływają na strukturę zatrudnienia w państwie. 3. 
Wyjaśnij, dlaczego w państwach Europy największy udział w strukturze pracujących 4. 
ma sektor trzeci, tj. usługi.SP

R
AW

D
Ź 

SW
O

JĄ
 W

IE
D

zĘ
I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



WARTO WIEDzIEĆ

Bezrobocie jest efektem zmian związanych z wprowadzeniem po 1989 roku modelu gospo-
darki rynkowej. Zwolnienia wielu pracowników nastąpiły wskutek:

upadku tych zakładów, które nie dostosowały się do nowych warunków gospodarczych;•	

wprowadzenia nowych technologii, co zmniejszyło zapotrzebowanie na pracę;•	

likwidacji państwowych gospodarstw rolnych (PGR), co przyczyniło się do wzrostu bez-•	
robocia na wsi.

Nowym zjawiskiem, które zwiększa liczbę bezrobotnych, jest tzw. „szara strefa”, czyli grupa 
ludzi pozornie bez pracy, ale faktycznie wykonująca jakiś zawód.
Jeszcze innym zjawiskiem jest tzw. „ukryte bezrobocie”, obejmujące głównie ludność na wsi. 
Są to osoby pozostające na utrzymaniu rodziny lub takie, które nie usiłują znaleźć pracy.
Na poziom bezrobocia wpływa też emigracja zarobkowa, która wyraźnie zwiększyła się 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej (01.05.2004 r.)
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23. 
Bezrobocie w Polsce 
i w wybranych państwach europejskich

BEzROBOCIE W POLSCE

Jednym z wielkich problemów spo-
łecznych w naszym kraju na przełomie 
stuleci stało się bezrobocie. Za bezro-
botnego uważa się osobę w wieku pro-
dukcyjnym, niezatrudnioną i niewy-
konującą pracy zarobkowej, zdolną 
i gotową do podjęcia pracy w pełnym 
wymiarze godzin. Liczba bezrobotnych 
zmienia się i zależy od wielu czynników 
gospodarczych i społecznych. W 2010 
roku było 1 955 tys. bezrobotnych, czyli 
około 12,4% ludności aktywnej za-
wodowo. Na koniec 2015 roku liczba 
bezrobotnych wynosiła 1 563 tys, 
a stopa bezrobocia dla całego kraju spa-
dła do 9,7%.

WAŻNE POJĘCIA:

bezrobocie, stopa bezrobocia.

2 3 .  BezRoBocIe w PoLSce I w wYBRaNYcH PańSt wacH eURoPe jSkIcH

8% 10% 12% 14%

Ryc. 23.1 Przeciętna stopa bezrobocia rejestrowanego  
w województwach w 2015 r.  
Źródło: „Mały Rocznik Statystyczny Polski”, GUS, Warszawa 2016

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



116

Na mapie (ryc. 23.1) przedstawiono przestrzenne 
zróżnicowanie stopy bezrobocia według województw 
w 2015 roku. Stopę bezrobocia oblicza się jako sto-
sunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo, tj. pracujących 
i bezrobotnych. Średnia stopa bezrobocia w Polsce w 2015 r. wynosiła 9,7%.

Istotne zmiany następują również w zatrudnieniu według sektorów własności 
(tab. 23.1). W ciągu 25 lat wyraźnie wzrosło zatrudnienie w sektorze prywatnym, 
a spadło w sektorze publicznym. Jest to związane z przemianami w Polsce, szcze- 
gólnie na rynku pracy.

BEzROBOCIE W EUROPIE

Bezrobocie w Europie jest zjawiskiem powszechnym. Stopa bezrobocia, tj. liczba 
osób bez pracy w stosunku do liczby aktywnych zawodowo osiąga w państwach euro-
pejskich od 5 do 25%. Występowanie bezrobocia oznacza, że dana gospodarka nie wy-
twarza tylu dóbr, ile mogłoby produkować, gdyby wszyscy wyrażający chęć podjęcia 
pracy mogli ją znaleźć. Bezrobocie jest dużym problemem, który dotyczy nie tylko osób 
bez pracy, ale obejmuje również rodzinę osoby bezrobotnej. Bezrobocie wpływa na sy-
tuację ekonomiczną wielu ludzi, powoduje ubóstwo, a niekiedy niepokoje społeczne. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba bezrobotnych 
w mln 1,96 1,98 2,14 2,16 1,83 1,56

Tab. 23.1 Liczba bezrobotnych w Polsce w latach 2010–2015 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Tab. 23.2 Pracujący w Polsce według 
sektorów własności w 1990 i 2015 r.  
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

1990 2015

publiczny 54,9% 21%

prywatny 45,1% 79%

Sektor
Rok

Tab. 23.3  Stopa bezrobocia w wybra- 
nych państwach europejskich  
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

2010 r. 2015 r.

Belgia 8,3% 8,5%
Francja 9,4% 10,4%
Grecja 12,6% 24,9%
Hiszpania 20,1% 22,1%
Irlandia 13,5% 9,4%
Niemcy 7,1% 4,6%
Polska 12,4% 9,7%
Rep. Czeska 7,3% 5,1%
Fed. Rosyjska 7,5% 5,6%
Ukraina 8,1% 9,1%
Wlk. Brytania 7,8% 5,3%
Włochy 8,4% 11,9%

Panstwo

RokW państwach europejskich w warunkach gospo-
darki rynkowej i szybkich zmian w jej strukturze wy-
stępuje kilka rodzajów bezrobocia: 

bezrobocie okresowe•	  dotyczy osób pozbawionych 
pracy tylko w krótkim czasie. Wynika ze zmiany 
miejsca pracy lub zawodu; 
bezrobocie strukturalne•	  – pojawia się, gdy kwali- 
fikacje pracowników nie są dostosowane do po-
trzeb gospodarki. Powoduje to utratę pracy, ale 
jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na pra- 
cowników o odmiennych zawodach i specjalnoś- 
ciach. Młodzi pracownicy mogą zmienić zawód 
i dostosować się do nowych wymagań. Bezrobot-
nymi stają się natomiast starsi pracownicy posia-
dający ograniczone możliwości zdobycia nowych 
kwalifikacji.
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ĆWICzENIE 23.1

Z wojewódzkiego urzędu statystycznego pobierz dane 
dotyczące stopy bezrobocia w twoim powiecie. 
Porównaj je z danymi dla Polski oraz dla twojego woje-
wództwa i wyjaśnij przyczyny rozbieżności między nimi.
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TO JEST WAŻNE

Bezrobocie występuje we wszystkich państwach europejskich; stopa bez-  X
robocia wynosi w nich od 5 do 25%. 

Bezrobocie jest zjawiskiem negatywnym w gospodarce rynkowej; państwa  X
w Europie podejmują różne działania zmniejszające wielkość i skutki tego 
zjawiska. 
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Wymień rodzaje bezrobocia. 1. 
Na podstawie różnych źródeł wyjaśnij terminy: pracujący, aktywność zawodowa 2. 
ludności, bezrobotny, „szara strefa”. 
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bezrobocie ukryte•	  dotyczy głównie zatrudnienia w rolnictwie i występuje wówczas, 
gdy zbyt duża liczba osób utrzymuje się z jednego gospodarstwa rolnego;
bezrobocie naturalne•	  występuje wówczas, gdy przy określonym poziomie płacy 
realnej część osób nie chce podjąć się pracy i czeka na wzrost efektywnego wyna-
grodzenia.
We wszystkich państwach Europy podejmuje się działania, których celem jest ograni-

czenie bezrobocia i negatywnych zjawisk związanych z tym problemem. Należą do nich:
wypłaty zasiłków dla bezrobotnych;•	
aktywizacja osób pozostających bez pracy w celu umożliwienia zdobycia kwalifikacji, •	
które będą przydatne w znalezieniu nowego stałego zajęcia;
dopłaty do płac w przedsiębiorstwach prywatnych;•	
tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze państwowym;•	
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ich tworzenie, znoszenie utrudnień •	
i barier dla ich funkcjonowania;
interwencje państwa w obszarach o najwyższej stopie bezrobocia poprzez ulgi podat- •	
kowe lub inwestycje realizowane jako roboty publiczne;
umożliwianie wcześniejszego przejścia na emeryturę, a także wprowadzanie zatrud-•	
nienia na część etatu.
Wszystkie te działania mogą 

przynieść skutki pozytywne, choć 
jednocześnie wielu ekspertów 
uważa, że niektóre z nich przy-
czyniają się do zwiększenia po-
ziomu bezrobocia.

2 3 .  BezRoBocIe w PoLSce I w wYBRaNYcH PańSt wacH eURoPe jSkIcH
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24. 
zmiany liczby ludności w Polsce 
i europie w XX i XXI wieku

Przypomnij z lekcji historii wydarzenia, które w XX wieku w istotny sposób wpłynęły 1. 
na zmiany liczby ludności w Europie.

Polska liczy obecnie 38,4 mln mieszkańców. Stanowi to 5,2% ogólnej liczby ludno-
ści Europy. Nasze państwo zajmuje 8 miejsce pod względem liczby ludności wśród 45 
państw europejskich.

Wydarzenia historyczne w XX wieku – odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 
roku oraz II wojna światowa w latach 1939-1945 – w istotny sposób wpłynęły na prze-
miany ludnościowe w naszym kraju i tym samym przyczyniły się do zmian liczby i struk-
tury ludności w Polsce i w Europie. Do najważniejszych wydarzeń należą:

zmiany wielkości państw i przesunięcia granic po II wojnie światowej;•	
straty wojenne w liczbie ludności;•	
przepływy migracyjne podczas wojny i w okresie powojennym takie jak repatriacja, •	
masowe deportacje i przesiedlenia ludności.
W 1938 roku Polska liczyła 34,8 mln mieszkańców. Po wojnie, w 1945 r. po zmianach 

granic, liczba ludności wynosiła tylko 23,9 mln, tj. o 10,9 mln mniej niż przed wojną.

WAŻNE POJĘCIA:

migracja, 
repatriacja, 
deportacja.

Migracja – przemieszczanie się dobrowolne lub przymusowe ludności zarówno 
wewnątrz państwa, jak i z jednego kraju do drugiego. Ze względu na czas może 
być sezonowa lub trwała.

Emigracja – wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa ze względów politycz-
nych, ekonomicznych, religijnych, społecznych lub innych.

Imigracja – osiedlenie się w danym państwie na pobyt stały lub czasowy.

Repatriacja – powrót obywateli do swego kraju po stałym pobycie poza jego 
granicami.

Deportacja – zsyłka ludności do odległego obszaru na przymusowy pobyt.

Dokonajmy analizy danych w tabeli 24.1.
Liczba 

ludności 
w mln

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

Polska 25,0 29,8 32,7 35,7 38,1 38,6 38,1 38,4

Europa 548,0 605,0 656,0 693,0 721,0 727,0 738,0 745,0

Tab. 24.1  Liczba ludności 
w Polsce i w Europie 
w latach 1950–2015 
Źródło: Roczniki statystyczne GUS
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24. zMIaNY LIczBY LUdNoŚcI w PoLSce I eURoPIe w XX I XXI wIekU

Rok
Liczba ludności 

na świecie
(mln)

Udział ludności 
Europy w ogóle 
ludności świata 

(%)

Udział ludności 
Polski w ogóle 

ludności Europy 
(%)

1950 2 519 21,8 4,6

1980 4 438 15,6 5,2

2015 7 256 10,3 5,2

Tab. 24.2  Udział ludności Europy 
w ogólnej liczbie ludności świata 
i udział ludności Polski w ogólnej 
liczbie ludności Europy w latach: 
1950, 1980, 2015 
Źródło: Roczniki statystyczne GUS

ĆWICzENIE 24.1

A. Na podstawie danych w tabeli 24.3 określ, jaką przewiduje się tendencję zmian liczby 
ludności Europy i Polski w latach 2020–2050

B. Oblicz prognozowany udział ludności Polski w liczbie ludności Europy w 2050 roku. Ć
W
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Tabela 24.1 przedstawia zmiany liczby ludności Polski i Europy w bardzo długim czasie. 
Wyraźnie zaznaczają się procesy silnego wzrostu liczby ludności w Polsce i w Europie 
w latach 1950–1970. Potem do roku 1980 następuje spowolnienie wzrostu. W latach 
1990–2016 wzrost liczby ludności w Europie jest bardzo wolny, a w Polsce następuje zja-
wisko spadku liczby ludności. Główną przyczyną tego procesu jest obniżenie się wskaź-
nika przyrostu naturalnego. W 1999 r. wartość ta wynosiła w Polsce „zero”, to znaczy 
liczba urodzeń i liczba zgonów była taka sama. Drugą przyczyną spadku liczby ludności 
w Polsce jest utrzymujące się ujemne saldo migracji, co oznacza, że liczba wyjeżdżają-
cych z kraju jest większa niż liczba przybywających do Polski.

Dane z tabeli 24.1 posłużą do obliczenia udziału ludności Europy w ogólnej liczbie 
ludności świata i udziału ludności Polski w ogólnej liczbie ludności Europy.

Od 60 lat utrzymuje się stały wzrost liczby ludności w Europie, jednak systema- 
tycznie zmniejsza się jej udział w ogólnej liczbie ludności świata. W 1950 r. w Europie 
mieszkała ponad 1/5 ludności Ziemi – dziś już tylko 1/10. Europa jest jedynym kon-
tynentem, na którym utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. To znaczy, że liczba 
zgonów jest wyższa niż liczba urodzeń. Na pozostałych kontynentach przyrost natu-
ralny jest dodatni, a najwyższy wskaźnik osiąga w Afryce. Na tym kontynencie, w ciągu 
10 lat między rokiem 2000 a 2010, nastąpił wzrost liczby ludności o 21%.

Udział liczby ludności Polski w liczbie ludności Europy utrzymuje się na stałym 
poziomie około 5%, mimo że liczba ludności Polski w ostatnich latach nieznacznie się 
zmniejszyła.

Prognozę zmian liczby ludności w Europie i w Polsce przedstawia tabela 24.3.

Liczba ludności w mln 2020 2030 2040 2050

Europa 744,0 741 732,0 719,0

Polska 37,8 36,8 36,4 34,7

Tab. 24.3 Prognoz liczby ludności 
w Europie i w Polsce na lata 
2020–2050 
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TO JEST WAŻNE

Polska jest państwem średniej wielkości, na terytorium naszego kraju żyje  X
38,4 mln mieszkańców. Pod względem liczby ludności Polska zajmuje 
8 miejsce w Europie i 34 na świecie.

II wojna światowa w latach 1939–1945 miała najważniejszy wpływ na liczbę oraz  X
strukturę wieku i płci w Polsce. Do zmian przyczyniły się też ruchy migracyjne.

Po II wojnie światowej nastąpił silny wzrost liczby ludności w Polsce. Od lat 80.  X
XX wieku zaznacza się spowolnienie wzrostu, a od początku XXI wieku nastę-
puje niewielki spadek liczby ludności w Polsce.

Udział ludności Polski w liczbie ludności Europy utrzymuje się na poziomie ok. 5%. X

Prognozy przewidują, że liczba ludności Europy i jej udział w ogólnej liczbie  X
ludności świata będą stale się zmniejszały.
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Poza Polską, w wielu państwach świata 
żyją duże grupy ludności polskiej, co jest na- 
stępstwem kilku fal emigracji w XX wieku. 
Przyczynami wyjazdów były względy eko-
nomiczne, polityczne oraz deportacje lud-
ności związane z wydarzeniami historycz- 
nymi w XX w. Najliczniejsza, szacowana na  
9,5 mln osób, jest Polonia w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. W Europie 
najwięcej Polaków żyje w Niemczech (około 
1,5 mln), Francji (ok. 1 mln), Wielkiej Brytanii i Irlandii (ok. 1,5 mln). Duże grupy ludzi 
przyznających się do polskich korzeni mieszkają w Brazylii (ok. 0,8 mln) i Kanadzie 
(ok. 0,4 mln). Szacuje się, że około 200 tys. Polaków żyje w Federacji Rosyjskiej. Wśród 
państw azjatyckich około 60 tys. mieszkańców Kazachstanu uważa się za ludność pol-
skiego pochodzenia. Duże grupy ludności polskiej, szczególnie z obszarów Ukrainy i Ka-
zachstanu wyrażają wolę powrotu do kraju ojczystego.

Ryc. 24.2 Demonstracja na ulicach Warszawy 
w dniu Święta Narodowego 11 listopada

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Na podstawie danych w podręczniku oblicz, o ile procent zmniejszyła się liczba lud-1. 
ności w Polsce w następstwie strat spowodowanych podczas II wojny światowej.
Wyjaśnij, jaka jest przyczyna wzrostu ogólnej liczby ludności w Europie pomimo 2. 
utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego.
Na podstawie danych w podręczniku oblicz średnią gęstość zaludnienia w Europie 3. 
i w Polsce na 1 km2.
Wyjaśnij, jakie są przyczyny emigracji z Polski w XXI wieku.4. 
Wyjaśnij termin reemigracja.5. 
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ĆWICzENIE 25.1

Posługując się mapą (ryc. 25.1), 
określ liczbę dni wegetacyjnych 
w regionie, w którym mieszkasz.Ć
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25. 
Rolnictwo na tle warunków 
naturalnych Polski

Dowiedz się, w jakiej temperaturze powietrza następuje rozwój roślin uprawianych 1. 
w Polsce.
Dowiedz się, jaki czas upływa (liczba dni) od zasiewu do zbioru pszenicy jarej.2. 
Oszacuj, ile kilogramów pieczywa zjadasz w ciągu roku.3. 

Ponad połowę powierzchni Polski zajmuje krajobraz rolniczy, który powstał w okre-
sie tysiąca lat działalności ludzi na tym obszarze. Celem rolnictwa jest wytwarzanie 
żywności oraz surowców dla przemysłu przez wielkopowierzchniowe wykorzys-
tanie gruntów – uprawę roślin i chów zwierząt.

Działalność rolnicza jest uzależniona od naturalnych zasobów przyrody: rzeźby terenu, 
długości trwania okresu wegetacyjnego, rozkładu i przebiegu opadów w ciągu roku oraz 
żyzności gleby. Współcześnie człowiek w pewnym stopniu kształtuje naturalne warunki 
rolnictwa przez różnego rodzaju zabiegi, których celem jest podniesienie rolniczej efek-
tywności. Polega to na stosowaniu plenniejszych odmian roślin i na chowie lepszych ras 
zwierząt, modernizacji prac polowych, właściwym nawożeniu gleb oraz melioracji.

Tereny wykorzystywane rolniczo stanowią ponad 50%, a łącznie z lasami ponad 80%, 
powierzchni naszego kraju. Sprzyjają temu warunki środowiska naturalnego. Polska 
jest krajem nizinnym, średnia wyso-
kość nad poziomem morza wynosi 
tylko 173 m. Poniżej 300 m n.p.m. 
leży aż 91,3% terytorium naszego 
kraju. Klimat Polski – określony jako 
umiarkowany przejściowy między 
klimatem kontynentalnym a ocea-
nicznym – charakteryzuje się dużą 
różnorodnością oraz zmiennością 

WAŻNE POJĘCIA:

rolnictwo, 
okres wegetacyjny, 
wskaźniki towarowości.

Ryc. 25.1 Długość trwania okresu wegetacyjnego w Polsce 
Źródło: J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski”, PWN, Warszawa 1965
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ĆWICzENIE 25.2

Wyjaśnij przyczyny różnej dłu-
gości trwania okresu wegetacyj-
nego we Wrocławiu, Włocławku 
i w Suwałkach.
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stanów pogody w ciągu roku i w kolejnych latach. 
Warunki klimatyczne decydują o wielkości zbio-
rów uprawianych roślin w poszczególnych latach. 
Dla rolnictwa najważniejszy jest okres, w którym 
warunki termiczne umożliwiają wzrost roślin. Dla 
większości uprawianych roślin w naszej strefie kli-
matycznej czas taki następuje wtedy, gdy średnia 
dobowa temperatura powietrza przekracza +5°C. Nazywamy go okresem wegeta- 
cyjnym. Długość trwania tego okresu w Polsce przedstawia mapa (ryc. 25.1).

Zróżnicowanie długości okresu wegetacyjnego na stosunkowo niewielkim obszarze 
Polski jest duże i wynosi aż 50 dni (prawie dwa miesiące). W zachodniej części kotlin 
podkarpackich, na Nizinie Śląskiej i w Polsce zachodniej trwa on od 220 do 230 dni, 
zaś najkrócej – w górach oraz w Polsce północno-wschodniej (tylko 180 do 190 dni).

Drugim klimatycznym elementem wpływającym na wielkość plonów jest ilość i czę-
stotliwość opadów, szczególnie w okresie wegetacyjnym. Wymagania roślin upraw-
nych są niekiedy bardzo duże. Uprawa pszenicy na 1 ha wymaga 3 750 ton wody. Ka-
pusta na 1 ha potrzebuje aż 8 000 ton wody. Aby wyprodukować ilość zboża, z którego 
wypiecze się jedną kromkę chleba, potrzeba około 132 litrów wody.

Zróżnicowanie wielkości opadów (ryc. 8.4) pozwala wydzielić na obszarze Polski 
obszary nadwyżek i niedoborów wody na potrzeby rolnictwa. W krajobrazach gór-
skich i w pasie kotlin pojawiają się nadwyżki wody. Niedobór wody występuje w Polsce 
środkowej, a na północy kraju brak jej latem. Wody z opadów wystarcza dla upraw po-
lowych na Nizinie Śląskiej, Wyżynie Śląskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
i w Kotlinie Sandomierskiej. Roczny przebieg opadów w różnych częściach Polski 
przedstawia rycina 25.2.
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Ryc. 25.2 Roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów atmosferycznych 
we Wrocławiu, Włocławku i w Suwałkach
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GLEBy POLSkI

Procesy glebotwórcze spowodowa-
ły wytworzenie się na obszarze Polski 
wielu typów gleb. Dla rolnika najważ-
niejsza jest żyzność gleby, czyli za-
wartość składników zaspokajających 
życiowe potrzeby roślin. W klasyfi-
kacji gleb pod względem przydatno-
ści do produkcji rolniczej wyróżniamy 
6 klas (tab. 25.1).

W Polsce przeważają gleby bardzo słabe, słabe i średnie, zajmują one razem ponad 
70% powierzchni użytkowanej rolniczo. Około 25% zajmują gleby dobre i bardzo do-
bre, które występują na Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Sandomierskiej, Pojezierzu 
Kujawskim, Żuławach Wiślanych i Równinie Pyrzyckiej. Przez różnorodne zabiegi 
agrotechniczne człowiek może oddziaływać na urodzajność gleby. Działania, takie jak 
nawożenie, melioracja, płodozmian umożliwiają uzyskiwanie wyższych plonów także 
na słabszych glebach. Wielkim problemem staje się ochrona gleb przed erozją i wszel-
kiego rodzaju zanieczyszczeniami, które kumulują się w glebie, powodując obniżenie 
jej wartości, i niosą wiele zagrożeń dla konsumentów produktów rolnych.

STRUkTURA WŁASNOśCI ROLNEJ I WIELkOśĆ GOSPODARSTW

W rolnictwie polskim występują dwie formy własności rolnej – prywatna (gospo-
darstwa indywidualne) i państwowa (tab. 25.2).

Od roku 1990 następują w naszym kraju zasadnicze zmiany w sferze politycznej 
i społecznej. Następstwem tego są zmiany zachodzące w strukturze władania grun- 
tami rolnymi. Utworzona w 1991 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
przejęła do końca 1995 r. mienie wszystkich państwowych przedsiębiorstw gospo-
darki rolnej. Najważniejszym zadaniem agencji była prywatyzacja przejętego mienia. 
Do 2004 r. rozdysponowała ona 90% przejętych gruntów, głównie w formie sprzedaży 
lub dzierżawy. W tym samym roku AWRSP przekształcono w Agencję Nieruchomości 

klasa Jakość 
gleby

Udział w powierzchni 
użytków rolnych w Polsce

I najlepsza 1%

II bardzo dobra 3%

III dobra 24%

IV średnia 39%

V słaba 21%

VI bardzo słaba 12%

Tab. 25.1 Użytki rolne wg klas glebowych (bonitacyjnych) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rolnictwa”, GUS, Warszawa 2008

Rok Własność
prywatna

Własność
państwowa

1990 76,3% 18,7%

2015 91,0% 9,0%

Rok

Gospodarstwa rolne 
wg grup obszarowych Przeciętna

powierzchnia
gospodarstwa

małe średnie wielkie
1–5 
ha

5–10 
ha

10–20 
ha

powyżej 
20 ha

2015 52,2% 22,9% 15,4% 9,5% 11,6 ha

Tab. 25.2 Powierzchnia użytków rolnych 
w Polsce według form władania 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 
GUS, Warszawa 2016

Tab. 25.3 Struktura obszarowa indywidualnych 
gospodarstw rolnych w Polsce 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 
GUS, Warszawa 2016
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Tab. 25.4 
Użytki rolne w wybranych krajach 
na świecie (2013 r.) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 

Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Państwo
Użytki rolne

w % powierzchni
ogólnej

Użytki rolne
na 1 mieszkańca

(w ha)

Polska 47,1 0,37

Chiny 54,8 0,38

Dania 61,5 0,46

Francja 52,5 0,45

Japonia 12,4 0,04

Niemcy 47,9 0,21

St. zjedn. Ameryki 44,3 1,28

Fed. Rosyjska 13,2 1,51

Ukraina 71,2 0,91

Rep. Czeska 54,0 0,40

ĆWICzENIE 25.3

Dokonaj analizy danych zawar-
tych w tabeli obok. Które z krajów 
są w korzystniejszej sytuacji niż 
Polska?
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Rolnych). Powiększyła się więc istotnie powierzchnia użytków rolnych należących 
do rolników indywidualnych. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 
około 12 ha. W strukturze wielkościowej ponad połowę stanowią gospodarstwa małe, 
o powierzchni poniżej 5 ha, ale łącznie użytkują one tylko około 1/5 użytków rolnych. 
Udział gospodarstw dużych, o powierzchni powyżej 20 ha, wynosi blisko 10%, ale dys-
ponują one ponad 1/3 całej powierzchni użytków rolnych (tab. 25.3). Indywidualne 
gospodarstwa, szczególnie w Polsce wschodniej i środkowej, są małe i silnie rozdrob-
nione. W krajobrazie uwidacznia się to tzw. szachownicą gruntów – wiele małych pól 
należących do różnych gospodarzy graniczy ze sobą (ryc. 25.4). Taki obraz pól jest po-
zostałością historyczną po podziałach, spadkach, kupnie i sprzedaży. Rozdrobnienie 
gospodarstw jest niekorzystne, gdyż zwiększa koszty gospodarowania i utrudnia me-
chanizację prac rolnych. W Polsce zachodniej i północnej przeważają gospodarstwa 
o większej powierzchni niż średnia krajowa.

Ryc. 25.3 Krajobraz rolniczy w centralnej Polsce 
– szachownica gruntów

ĆWICzENIE 25.4

Oblicz powierzchnię pola pszenicy, 
wykorzystując dane przedstawione 
na fotografii (ryc. 25.3). 
Ile arów lub hektarów ma to pole?
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Jednym z kryteriów oceny stanu rolnictwa jest po- 
równanie wielkości produkcji globalnej, tj. całości 
wytworzonej produkcji rolniczej, z produkcją towa-
rową, czyli tą częścią produkcji, która jest przezna-
czona na sprzedaż. Rolnictwo polskie ma stosunko-
wo niskie wskaźniki towarowości wynoszące około 
70%. Wysoką towarowością wyróżniają się mięso, 
mleko i warzywa. Rozwój rolnictwa ukierunkowany 
jest na zwiększanie specjalizacji produkcji rolnej – 
większa specjalizacja to wyższa towarowość.

DzIAŁALNOśĆ ROLNICzA A OCHRONA śRODOWISkA

Dzisiaj ponad połowa powierzchni Polski jest wykorzystywana rolniczo. Ozna-
cza to, że rolnictwo kształtuje i przekształca krajobraz. Jednym z najważniejszych 
zadań stojących przed rolnictwem jest zachowanie żyzności gleby – podstawy wszel-
kiej działalności rolniczej. Gleby mogą zostać zniszczone przez niewłaściwe na-
wożenie sztucznymi nawozami lub użycie różnego rodzaju chemicznych środków 

ochrony roślin (chemizacja rolnictwa). Przekro-
czenie progów odporności powoduje odkładanie 
się w glebie składników chemicznych i zwiększanie ich 
w masie roślinnej, która – zjadana jako pasza – prze- 
dostaje się do organizmów hodowanych zwierząt. Po-
woduje to zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdyż ostat-
nim konsumentem płodów rolnych i mięsa zwierząt 
hodowlanych jest człowiek.

Wielkie fermy hodowlane, jeżeli nie posiadają 
oczyszczalni, często zanieczyszczają gleby odpadami 
i fekaliami.

Rolnictwo wykorzystuje duże ilości wody, a che-
miczne nawożenie (tab. 25.6) przyczynia się do zanie-
czyszczenia wód gruntowych. Z powyższych względów 
w ostatnich latach w wielu państwach na świecie zużycie 
nawozów sztucznych znacznie spadło.

Spożycie na 1 mieszkańca

przetwory zbożowe 103 kg

ziemniaki 100 kg

cukier 40,5 kg

mięso i podroby 75,0 kg

mleko 213 l

masło 4,5 kg

jaja kurze 144 szt.

warzywa 105 kg

owoce 53,0 kg

Tab. 25.5 Średnie roczne spożycie nie- 
których artykułów żywnościowych 
przez 1 mieszkańca w Polsce (2015 r.) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

Tab. 25.6 Zużycie nawozów 
sztucznych na 1 ha użytków rolnych 
w 2013 roku (nawozy ogółem – 
azotowe, fosforowe, potasowe) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

zużycie nawozów 
sztucznych na 1 ha kg/ha

Polska 133,0

Dania 106,0

Francja 89,5

Holandia 130,0

Japonia 240,0

Niemcy 145,0

St. zjedn. Ameryki 49,4

Fed. Rosyjska 8,6

ĆWICzENIE 25.5

Na podstawie swoich wiadomości z biologii oceń dietę 
przeciętnego mieszkańca naszego kraju.
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Czynnikiem, który w wielkim stopniu wpływa 
na rolnictwo, jest działalność przemysłowa. Za-
nieczyszczenia przemysłowe, emitowane do at-
mosfery bądź zrzucane jako ścieki do wody, po-
wodują pogorszenie jakości gleb. Powiększanie 
obszarów przemysłowych pochłania użytki rolne. 
Górnictwo odkrywkowe przyczynia się do obni-
żenia poziomu wód gruntowych. Zjawiska te pro-
wadzą do spadku wartości rolniczej gleb, skażenia 
produkcji rolnej, a w konsekwencji – zagrożenia 
zdrowia konsumentów produktów rolnych.

TO JEST WAŻNE

Czynnikami przyrodniczymi wpływającymi na rolnictwo w Polsce są: warunki  X
klimatyczne, gleby i rzeźba terenu.

Okres wegetacyjny to czas, gdy średnia dobowa temperatura powietrza jest  X
wyższa niż 5°C; taka temperatura umożliwia wzrost roślin uprawianych 
w naszym kraju.

Na obszarze Polski występuje duże zróżnicowanie długości trwania okresu we- X
getacyjnego, od 220–230 dni na Nizinie Śląskiej i w kotlinach podkarpackich 
do 180 dni w górach i w Polsce północno-wschodniej.

W Polsce aż 60% powierzchni użytków rolnych zajmują gleby średnie i słabe. X

W Polsce występuje duże regionalne zróżnicowanie w rozmieszczeniu naj-  X
ważniejszych roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych.

Rolnictwo polskie zmienia się, dostosowując się do wspólnotowej polityki  X
rolnej Unii Europejskiej, polegającej na zrównoważonym rozwoju 
obszarów wiejskich.

TO
 J

ES
T 

W
A

ŻN
E

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Wymień warunki naturalne, które decydują o stanie rolnictwa na danym obszarze. 1. 
Posłuż się przykładami.

Wyjaśnij terminy: „użytki rolne”, „grunty orne”, „trwałe użytki zielone”, „chów zwie-2. 
rząt”, „hodowla zwierząt”.

Określ, jak długo trwa okres wegetacyjny w miejscowości, w której mieszkasz.3. 
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Ryc. 25.4 Orka pługiem dwuskibowym 
(fot. L. Zimny)
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26. 
Rolnictwo Polski – główne uprawy 
i zwierzęta hodowlane

Wyjaśnij termin: rolnictwo.1. 
Wymień zboża uprawiane w Polsce.2. 
Wymień zwierzęta hodowane w Polsce.3. 

STRUkTURA UŻyTkOWANIA GRUNTÓW

Użytki rolne, czyli grunty orne, sady i użytki zielone tj. łąki i pastwiska, zajmują 
51,7% powierzchni kraju. Grunty orne są wykorzystywane pod uprawę zbóż, warzyw, 
pasz dla zwierząt oraz roślin przemysłowych, sady są terenem uprawy drzew owo- 
cowych, a użytki zielone – pasz dla zwierząt. (ryc. 26.1).

W strukturze użytków rolnych zaznacza się duży procentowy udział gruntów 
ornych, a mały – sadów oraz trwałych użytków zielonych. W Europie są tylko cztery 
państwa mające większą powierzchnię gruntów ornych niż Polska – Rosja, Ukraina, 
Francja i Hiszpania.

Uprawa zbóż zajmuje w Polsce 57% powierzchni gruntów ornych. Wśród nich naj-
większy obszar zajmuje pszenica – ponad 20% powierzchni w 2015 roku. W zależności 
od czasu wysiewu wyróżnia się pszenicę ozimą – wysiewaną jesienią – oraz jarą, którą 

WAŻNE POJĘCIA:

użytki rolne, 
uprawa zbóż,
chów zwierząt.

Ryc. 26.1 Struktura użyków rolnych w Polsce 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”,  

GUS, Warszawa 2016

Grunty orne
75,4%

Sady
2,5% 18,4%

2,6%
Ugory 

1,2%

Ryc. 26.2 Udział użytków rolnych powierzchni ogólnej 
województw 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Województw”, GUS, Warszawa 2016

20–30%
30–40%
40–50%
50–60%
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wysiewa się wiosną. Pszenica ozima ma 
duże wymagania glebowe i ten czynnik 
oraz wysoka kultura rolna decydują o jej 
rozmieszczeniu. W południowej Polsce, 
na obszarze Niziny Śląskiej i Przedgórza 
Sudeckiego, Kotliny Kłodzkiej, Płasko-
wyżu Głubczyckiego, Pogórza Beskidzkiego oraz południowej części Wyżyny Lu-
belskiej udział pszenicy przekracza 30% powierzchni zasiewów. Wyższe od średniej 
wartości dla Polski udziały pszenicy występują na Wyżynie Śląskiej, Nizinie Szcze-
cińskiej i w dolnym biegu Wisły. Niewiele zaś pszenicy uprawia się na obszarach 
o słabszych glebach i gorszych warunkach klimatycznych, leżących w Polsce środkowej 
i północno-wschodniej.

Struktura użytków rolnych wykazuje natomiast niewielkie wahania. Około 75% 
powierzchni użytków rolnych zajmują grunty orne, udział sadów i użytków zielonych 
tylko nieco się zmienia. Największy udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych 
mają tereny o korzystnych wa-
runkach przyrodniczych dla rol- 
nictwa – Wyżyna Lubelska i ob-
szary w środkowej Polsce (ryc. 
26.2).

W strukturze upraw w Polsce 
od najdawniejszych czasów do-
minują zboża. Są wykorzysty-
wane jako rośliny żywieniowe, 
pastewne i przemysłowe. Wśród 
zbóż największą powierzchnię 
zajmuje pszenica, choć jeszcze 
kilkanaście lat temu dominowało 
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poniżej 20%
20–30%
powyżej 30%

min. 8,1% – woj. podlaskie
maks. 36,5% – woj. dolnośląskie
Polska 23,3%

Ryc. 26.4 Udział upraw pszenicy w powierzchni 
zasiewów województw w 2015 roku 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 
GUS, Warszawa 2016

Ryc. 26.3 Dorodne kłosy pszenicy na Pojezierzu 
Kujawskim

Ryc. 26.5 Struktura upraw w Polsce w 2015 roku 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

żyto
pszenżyto
pozostałe zboża
rośliny strączkowe
ziemniaki
rośliny przemysłowe

pozostałe uprawy
rośliny pastewne

= 1%

grunty orne = 11 753 tys. ha

pszenica
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ĆWICzENIE 26.1

Odszukaj w źródłach, od kiedy w Europie 
upowszechniła się uprawa ziemniaków, 
i wskaż kontynent, z którego roślina ta 
do nas przywędrowała.
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Ryc. 26.7 Udział upraw ziemniaków w powierzchni 
zasiewów województw w 2015 roku 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, 
Warszawa 2016

Ryc. 26.6  Kwitnąca uprawa ziemniaków w woj. 
małopolskim

żyto. Ostatnio coraz większego znaczenia nabiera uprawa pszenżyta, zboża pocho-
dzącego ze skrzyżowania pszenicy i żyta. W 2015 roku zboże to zajęło ponad 15% po-
wierzchni zasiewów, tak więc staje się ono jedną z podstawowych upraw. Zaletami tej 
rośliny są niezbyt duże wymagania glebowe oraz duża odporność na choroby i szkod-
niki. Zmniejsza się powierzchnia upraw ziemniaków, ale Polska jest nadal jednym 
z największych ich producentów na świecie. Wśród roślin przemysłowych największe 
znaczenie ma uprawa buraków cukrowych, nieco mniejsze – roślin oleistych i włókni-
stych. Dość duży areał zajmują uprawy roślin pastewnych, a od kilku lat wzrasta po-
wierzchnia upraw warzyw gruntowych.

Do roku 1995 ziemniaki zajmowały trzecie miejsce po życie i pszenicy pod wzglę-
dem powierzchni uprawnej. Obecnie znaczenie tej rośliny wyraźnie zmalało i zajmuje 
ona tylko 5% powierzchni zasiewów. Ziemniaki są uprawiane w całej Polsce, ale w wo-
jewództwach leżących w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części kra-
ju ich udział w powierzchni zasiewów jest najwyższy i wynosi od 5 do 10% (ryc. 26.7). 
Uprawa tej rośliny występuje na obszarach o glebach lekkich, przewiewnych i nie-
zbyt suchych. Ziemniaki są ważną uprawą żywieniową oraz mającą duże znaczenie 
przemysłowe. Wyrabia się z nich mąkę ziemniaczaną, syrop i spirytus.

Uprawa buraków cukrowych występuje na obszarach o dobrych glebach oraz wyso-
kiej kulturze rolnej. Tam też zlokalizowano cukrownie. Burak cukrowy jest rośliną wy-
magającą dużych nakładów pracy, wielu zabiegów agrotechnicznych i obfitego nawo-
żenia. Uprawa tej rośliny koncentruje się na Nizinie Śląskiej, Przedgórzu Sudeckim, 
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poniżej 1,5%
1,5–3,0%
powyżej 3%

min. 0,02% – woj. podlaskie
maks. 6,6% – woj. wielkopolskie
Polska 1,7%

Ryc. 26.8 
Udział upraw buraków cukrowych 

w powierzchni zasiewów województw w 2015 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 

GUS, Warszawa 2016

Wyżynie Lubelskiej, Żuławach Wiśla-
nych, Pobrzeżu Szczecińskim. Wysoka 
kultura rolna i dobrze rozwinięty prze-
mysł cukrowniczy sprzyjają również 
uprawie buraków cukrowych w Wielko-
polsce i na Pojezierzu Kujawskim, tj. 
w regionach o słabszych glebach. Burak 
cukrowy to roślina o stosunkowo dużej 
masie i transport na większe odległości 
jest na ogół nieopłacalny.

WARTO WIEDzIEĆ

We wsi Konary, leżącej nieopodal Wołowa na Nizinie Śląskiej, znajdują się ruiny cukrowni, 
w której w 1802 roku po raz pierwszy na świecie wyprodukowano cukier z buraków cukro-
wych. Uprawa buraków cukrowych rozpowszechniła się w Europie po roku 1806, w wyniku 
blokady kontynentalnej zarządzonej przez Napoleona. Spowodowało to odcięcie Starego 
Świata od dostaw cukru otrzymywanego z trzciny cukrowej uprawianej w Ameryce 
Środkowej.
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Najważniejsze dane o zbiorach i plonach kilku podstawowych upraw w Polsce 
przedstawiono na rycinie 26.9 i w tabeli 26.1.

Diagramy (ryc. 26.9) pokazują, że Polska jest dużym producentem ziemniaków, 
a plony buraków cukrowych z 1 hektara dorównują plonom największych produ-

centów. Duże znaczenie ma 
u nas uprawa owoców. Polska 
przoduje w zbiorach malin 
(11,3% udziału w świecie) oraz 
porzeczek (18,1%). Zwróć 
uwagę, że o wielkości zbiorów 
nie zawsze decyduje wielkość 
powierzchni danej uprawy, ale 
ich plon z 1 hektara.

Tab. 26.1 Udział i miejsce Polski w światowej produkcji 
wybranych produktów rolniczych w 2014 r. 
Źródło: „Rocznik Statystyki Międzynarodowej”, GUS, Warszawa 2015

Uprawa
Udział Polski

w światowych zbiorach 
[%]

Miejsce Polski
w świecie

pszenica 1,3 15

żyto 20,1 3

ziemniaki 1,9 8

buraki cukrowe 4,6 6
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Ryc. 26.9 Produkcja pszenicy, ziemniaków i buraków cukrowych w Polsce na tle największych producentów (2013)
Źródło: „Rocznik Statystyki Miedzynarodowej”, GUS, Warszawa 2015

CHÓW zWIERzĄT GOSPODARSkICH

Chów zwierząt gospodarskich jest drugim, obok uprawy roślin, sposobem pozys- 
kiwania żywności. Chów dostarcza artykułów żywnościowych spożywanych bezpo-
średnio (mleko, mięso, jaja, tłuszcze) oraz surowców dla przemysłu spożywczego, wy-
magających dalszego przetworzenia. Wiele surowców pochodzenia zwierzęcego, jak 
skóry, wełna, pierze czy tłuszcze, wykorzystują też inne gałęzie przemysłu.

Paszę dla zwierząt uzyskuje się aż 
z 50% użytków rolnych – łąk, pastwisk, 
pól z uprawami roślin pastewnych. Duża 
część zbiorów ziemniaków i zbóż oraz 
produkty powstające przy przemysło- 
wym przetwarzaniu surowców roślin- 
nych stanowią paszę dla trzody chlew- 
nej. W ostatnich latach rolnicy dążą 
do zwiększenia efektów hodowli poprzez 
selekcję zwierząt, racjonalne żywie-
nie oraz odnawianie stada – o efektyw-
ności często nie decyduje liczba zwie- 
rząt, lecz ich jakość. Przykładem tego 
jest produkcja mleka. O ilości mleka de- 
cyduje mleczność krów, czyli ilość mleka, 
jaką otrzymuje się od jednej krowy. 

min. 11,9 – woj. dolnośląskie
maks. 89,7 – woj. podlaskie
Polska 41,0 sztuk/100 ha 

0–30
30–50
50–70
powyżej 700

liczba sztuk/100 ha użytków rolnych

Ryc. 26.9 Bydło na 100 ha użytków rolnych (2015) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 
GUS, Warszawa 2016
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Najważniejsze zwierzęta hodowane w Polsce to bydło rogate i trzoda chlewna. 
Mniejsze, regionalne znaczenie ma hodowla owiec. Chów koni roboczych jest specy-
fiką polskiej wsi, do dzisiaj wykorzystuje się je do wielu prac rolnych. Hodowla koni 
na cele sportowe i rekreacyjne odbywa się w stadninach. W gospodarstwach indywi-
dualnych duże znaczenie ma chów drobiu, dostarczający mięsa, jaj, puchu i pierza.

W Polsce jest duże regionalne zróżnicownie pogłowia bydła. Najwyższy wskaźnik 
– prawie 90 sztuk bydła na 100 ha użytków – jest w województwie podlaskim. Wy-
sokie wskaźniki, przekraczające średnią wartość dla całego kraju, są w północno- 
-wschodniej i środkowej Polsce (ryc. 26.9). Koncentracja chowu bydła w Polsce środ-
kowej i północno-wschodniej wynika z uwarunkowań przyrodniczych. Na tych ob-
szarach znajdują się duże kompleksy trwałych użytków zielonych – łąk i pastwisk. 
Do ważnych czynników sprzyjających hodowli bydła należą tradycja oraz rynek zbytu 
na produkty mleczne. Niskie wskaźniki pogłowia bydła występują w zachodniej Pol-
sce. Związane to jest z likwidacją państwowych gospodarstw rolnych na tych terenach 
po roku 1990. W kolejnych latach już nie starano się tam odtworzyć pogłowia bydła.

Chów trzody chlewnej jest najwyższy w województwie wielkopolskim. Wysokie 
wskaźniki pogłowia świń występują jeszcze w województwach: kujawsko-pomorskim, 
łódzkim, i pomorskim (ponad 100 sztuk/100 ha). W województwach: opolskim, ma-
zowieckim, śląskim i warmińsko-mazurskim hodowla świń jest na poziomie średniej 
krajowej i nieco niższym. We wszystkich pozostałych województwach wskaźnik liczby 
świń na 100 ha użytków rolnych jest znacznie niższy od średniej krajowej wynoszącej 
80 sztuk/100 ha (ryc. 26.10).

Stan hodowli odzwierciedla liczba 
zwierząt na 100 hektarów użytków rol-
nych. W ostatnich kilkunastu latach po-
głowie trzody chlewnej (18,5 mln sztuk 
w 1997 r.) i bydła (6,6 mln sztuk w 1997 r.) 
spadło, natomiast ilość artykułów pozy-
skiwanych od hodowanych zwierząt nie 
zależy tylko od ich liczby. Pomimo spadku 
pogłowia tych zwierząt hodowlanych 
wzrosła produkcja mięsa. Duże znaczenie 
dla wyżywienia ludności ma hodowla 
drobiu dostarczająca ponad 40% całości 
produkowanego w Polsce mięsa.

Od 1989 r. nasze rolnictwo przechodzi 
głębokie zmiany. Ceny kształtowane są 
przez wolny rynek, co bywa niekorzystne, 
zwłaszcza dla małych gospodarstw.

min. 23,1 – woj. zachodniopomorskie
maks. 242,6 – woj. wielkopolskie
Polska 80 sztuk/100 ha 

0–50
50–100

100–150
powyżej 150

liczba sztuk/100 ha użytków rolnych

Ryc. 26.10 Trzoda chlewna na 100 ha użytków 
rolnych w województwach (2015) 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, 
GUS, Warszawa 2016

2 6 .  RoLNIc t wo PoLSkI – główNe UPRawY I zwIeRzęta HodowLaNe
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Państwo pomaga rolnikom, 
np. poprzez skup interwen-
cyjny (zajmuje się tym Agen-
cja Rynku Rolnego). Dużym 
wsparciem są także dopłaty 
bezpośrednie z Unii Euro-
pejskiej.

Ryc. 26.11 Produkcja zwierzęca w Polsce w 2016 roku 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

6 mln sztuk

12,9 mld litrów

213 litrów

9,2 mln sztuk

4,8 mln ton
wołowego i wieprzowego

75 kg

TO JEST WAŻNE

Gospodarka rolna ma w Polsce szczególne znaczenie. W rolnictwie pracuje  X
aż 15% ogółu pracujących, a liczba ludności wiejskiej sięga 38,8% ogółu 
mieszkańców. Rolnictwo wytwarza około 4% produktu krajowego brutto.

Powierzchnia użytków rolnych stale się zmniejsza; w latach 1997–2016 obszar  X
ten zmniejszył się o kilkanaście %.

Największą powierzchnię zasiewów w strukturze upraw zajmują zboża  X
obsiewane na około 75% powierzchni gruntów ornych. Wśród zbóż 
największy areał ma pszenica.

Poza zbożami duże powierzchnie uprawne zajmują ziemniaki i rośliny  X
przemysłowe – buraki cukrowe oraz rzepak.

Dominującą formą władania gruntami użytkowanymi rolniczo jest własność  X
indywidualna sięgająca 90% użytków rolnych.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest niekorzystna, dominują małe,  X
silnie rozdrobnione gospodarstwa, szczególnie w środkowej i południowo- 
-wschodniej Polsce.

Rozwój niektórych gałęzi przemysłu, rozmieszczenie ludności, rynek zbytu,  X
polityka rolna i tradycja są również czynnikami wpływającymi na roz- 
mieszczenie upraw i chów zwierząt oraz na stan rolnictwa w Polsce.
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Wyjaśnij terminy: plony, zbiory, towarowość rolnictwa.1. 
Posługując się zdobytą wiedzą i korzystając z różnych źródeł informacji, przedstaw 2. 
krótko strukturę upraw w Polsce.
Wskaż regiony w Polsce o najkorzystniejszych warunkach dla uprawy typowych 3. 
roślin w naszej strfie klimatycznej.
Wskaż regiony Polski, w których należy rozwijać chów zwierząt. Uzasadnij swój wybór.4. 
Przedstaw sposoby ochrony gleb przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.5. SP
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27. 
zmiany w polskim 
przemyśle

Przemysł to masowe wydobywanie i przetwarzanie wszelkich zasobów przyro-
dy, czego końcowym produktem są dobra konsumpcyjne. W związku z tym dokona-
no ogólnego podziału na przemysł wydobywczy, czyli górnictwo, oraz na przemysł 
przetwórczy, czyli produkcję. Kilkusetletni rozwój przemysłu na świecie pozwolił za-
kwa-lifikować poszczególne rodzaje działalności przemysłowej do określonych branż.

WAŻNE POJĘCIA:

przemysł wydobywczy (górnictwo),
przemysł przetwórczy (produkcja), 
okręgi przemysłowe, 
gospodarka rynkowa, prywatyzacja.

WYDOBYWCZY
(górnictwo)

PRZETWÓRCZY
(produkcja)

SUROWCE ENERGETYCZNE:

RUDY METALI:

USZLACHETNICZE
STALI

METALE
KOLOROWE

METALE
LEKKIE

METALE
SZLACHETNE

SUROWCE SKALNE:

ENERGETYKA:

KONWENCJONALNA:NIEKONWENCJONALNA:

TALURGIA:

w

METALI

cyny

Y

Y I PAPIERNICZY

w

Y

w

w

LEKKI

WYDOBYWCZY
(górnictwo)

PRZETWÓRCZY
(produkcja)

SUROWCE ENERGETYCZNE:

RUDY METALI:

USZLACHETNICZE
STALI

METALE
KOLOROWE

METALE
LEKKIE

METALE
SZLACHETNE

SUROWCE SKALNE:

ENERGETYKA:

KONWENCJONALNA:NIEKONWENCJONALNA:

TALURGIA:

w

METALI

cyny

Y

Y I PAPIERNICZY

w

Y

w

w

LEKKI

Ryc. 27.1  Ogólny podział przemysłu 
z najważniejszymi jego gałęziami 
i branżami
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Główne cechy działalności przemysłowej to:
masowe przetwarzanie zasobów przyrody;•	
wykorzystanie wielkiej ilości surowców energetycznych napędzających maszyny;•	
zużywanie w procesach produkcji przemysłowej wielkich ilości nieodnawialnych •	
zasobów, co grozi ich wyczerpaniem;
wytwarzanie w procesach produkcyjnych, obok pożądanych dóbr, wielkiej ilości •	
zbędnych odpadów i zanieczyszczeń;
dążenie do koncentracji produkcji w ośrodkach i okręgach przemysłowych, co sprzyja •	
rozwojowi miast i przyspiesza procesy urbanizacji.

ROzWÓJ PRzEMySŁU W POLSCE

Początki działalności przemysłowej na ziemiach polskich miały miejsce w Okręgu 
Staropolskim, znajdującym się w dolinie rzeki Kamiennej, w okolicach Kielc. Już w śre-
dniowieczu wydobywano tam rudy metali, z których wytapiano żelazo, miedź, ołów, 
cynk i srebro. Największy rozkwit tego okręgu przypadł na wiek XIX, a dominującą 
dziedziną produkcji było hutnictwo żelaza. Również w XIX wieku, a także później 
w okresie międzywojennym, na bazie węgla kamiennego rozwinął się Górnośląski 
Okręg Przemysłowy. Oprócz kopalń działały tam koksownie, huty, walcownie, od- 
lewnie i inne zakłady przemysłu ciężkiego.

Poza Śląskiem działalność produkcyjna skupiała się głównie na obszarach miej- 
skich: w Warszawie (przemysł metalowy i maszynowy), Łodzi (przemysł włókien- 
niczy), Gdańsku (przemysł stoczniowy), Poznaniu (przemysł maszynowy). W latach 
30. XX wieku na bazie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego chciano utworzyć 
Centralny Okręg Przemysłowy sięgający jednak dalej na południe do Podkarpacia, 
by ożywić gospodarczo tamtejsze tereny. Jego podstawą miał być przemysł ciężki 
oparty na hutnictwie żelaza oraz chemiczny związany z wydobyciem ropy naftowej. 
Początek II wojny światowej w 1939 roku pokrzyżował te plany.

Po wojnie w Polsce wprowadzono ustrój socjalistyczny, w związku z czym więk- 
szość działów gospodarki została upaństwowiona i objęta centralnym planowa-
niem. Główny nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego, a wiodącą branżą 
miało być górnictwo węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W efekcie powstały m. in. 
wielkie huty w Krakowie (Nowa Huta) i Dąbrowie Górniczej (“Katowice”), fabryki 
samochodów w Warszawie, Bielsku Białej i Tychach, fabryki wagonów we Wrocławiu 
i w Chorzowie, zakłady zbrojeniowe w Gliwicach i Radomiu czy też nowe stocznie 
na wybrzeżu.

W latach 50. odkryto duże złoża siarki i rud miedzi. Rozpoczęto także odkryw-
kową eksploatację węgla brunatnego. Dzięki temu gospodarka mogła rozwijać się 
w innych kierunkach – przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny. W 1964 
roku oddano do użytku rurociąg “Przyjaźń”, którym do dziś płynie rosyjska ropa naf-
towa przerabiana w wielkiej rafinerii w Płocku.

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a
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WARTO WIEDzIEĆ
Socjalistyczny system gospodarki opierał się na metodach nakazowo-rozdzielczych. Przemysł 
stał się własnością państwową w wyniku przeprowadzonej po wojnie nacjonalizacji. Jedynie 
małe zakłady mogły być własnością prywatną. Cała gospodarka była sterowana centralnie. 
W strukturze przemysłu dominowały ciężkie gałęzie, wytwarzające głównie środki produkcji. 
Większość przemysłu była przestarzała technologicznie, a wytwarzane dobra – materiało-
chłonne i energochłonne. Dobra konsumpcyjne produkowane przez przemysł przetwórczy 
nie zaspokajały potrzeb ludności. Brakowało mechanizmów rynkowych kształtujących wiel- 
kość produkcji i cenę dóbr materialnych. Przedsiębiorstwa państwowe cechowała niska wy- 
dajność pracy. Większość zakładów przemysłowych nie przestrzegała norm ochrony środo-
wiska, co doprowadziło do powstania w Polsce stref ekologicznego zagrożenia.
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Ryc. 27.2  Okręgi 
przemysłowe w Polsce
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ĆWICzENIE 27.1

Podaj przykłady kilku dużych zakładów przemysłowych, które działały w twoim województwie 
po II wojnie światowej. Jaka jest ich obecna sytuacja? ĆW

IC
zE

N
IE

Najwięcej okręgów przemysłowych powstało na południu Polski. W okręgach tych 
rozwinął się przemysł m.in. wydobywczy, hutniczy, energetyczny, elektromaszynowy, 
chemiczny (w tym farmaceutyczny), włókienniczy, spożywczy, cementowy, celulozowo- 
-papierniczy. Uwzględniając przyczyny i okoliczności kształtowania się obszarów 
uprzemysłowionych, wyróżnić można następujące typy okręgów przemysłowych:
•	 surowcowe – powstały w miejscach eksploatacji surowców mineralnych, np. Górno- 
 śląski Okręg Przemysłowy z węglem kamiennym, Karpacki Okręg Przemysłowy z ropą 
 naftową, Zagłębie Konińskie z węglem brunatnym czy Legnicko-Głogowski Okręg 
 Miedziowy z rudami metali;
•	miejskie – powstały w miej-
scach będących jednocześnie 
skupiskiem siły roboczej i du- 
żym rynkiem zbytu, a także 
ośrodkiem rozwoju naukowo-
technicznego, np. Okręg War-
szawski, Okręg Łódzki czy 
Okręg Wrocławski;
•	 transportowe – powstały 
przy ważnych szlakach komu-
nikacyjnych, a zwłaszcza na ich 
skrzyżowaniach i w punktach 
początkowych (końcowych), 
np. Okręg Gdański czy Okręg 
Szczeciński z portami morskimi 
i śródlądowymi.

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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 Obecnie we wszystkich okręgach dynamicznie rozwijają się usługi, co sprawia, 
że okręgi te tracą swój przemysłowy charakter. Wyjątek stanowią okręgi surowcowe, 
w których nadal trwa wydobycie kopalin.

WSPÓŁCzESNE PROBLEMy POLSkIEGO PRzEMySŁU

Dzisiejsze problemy przemysłu, ważnego działu polskiej gospodarki, wynikają 
z sytuacji, jaka zaistniała w latach 1946–1989. W tym okresie Polska była krajem re-
alnego socjalizmu. Od połowy 1989 roku rozpoczęły się w Polsce reformy ustrojowe, 
zmierzające do wprowadzenia demokratycznego systemu politycznego, a w sferze go-
spodarczej – gospodarki rynkowej (transformacja gospodarcza).

Przekształcenia własnościowe w przemyśle są bardzo istotnym elementem polskiej 
gospodarki. Po 1989 roku przedsiębiorstwa państwowe podzielono na trzy grupy, 
wydzielając: zakłady, które ze względu na interes kraju pozostaną własnością pań-
stwową, zakłady przeznaczone do prywatyzacji i zakłady przeznaczone do likwidacji. 
W rękach Skarbu Państwa pozostają przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym, 
np. zakłady zbrojeniowe, elektrownie, mennica państwowa. Prywatyzacją objęto firmy 
mające szansę na rozwój w warunkach gospodarki rynkowej. Państwo uzyskało w ten 
sposób znaczne wpływy do budżetu – prywatyzacja polega na sprzedaniu przez Skarb 
Państwa udziałów, akcji danej firmy. Natomiast zlikwidowane zostały przedsiębior-
stwa nieekonomiczne, których modernizacja była nieopłacalna, a także te szczególnie 
uciążliwe dla środowiska.

Przemysł w Polsce rozmieszczony był nierównomiernie (ryc. 27.2). Od kilkunastu 
lat zachodzą zmiany, szczególnie na obszarach, gdzie podstawę stanowił przemysł wy-
dobywczy. Władze państwowe starają się przeciwdziałać wynikającym z tego nieko-
rzystnym zjawiskom, np. rosnącemu bezrobociu. Przykładem tych działań jest utwo-
rzenie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (ryc. 27.3). Są to wydzielone obszary, 

w których obowiązują korzystniejsze ure- 
gulowania prawne dotyczące lokalizacji 
i funkcjonowania przedsiębiorstw niż 
na pozostałych obszarach państwa. Zloka- 
lizowano tam wiele inwestycji przemysło-
wych (często zagranicznych) i powstały 
nowe miejsca pracy. Funkcjonowanie 
stref ekonomicznych wyraźnie zwięk- 
szyło napływ kapitału zagranicznego 
do Polski. Nasze państwo wspiera także, 
za pomocą różnych funduszy, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, bo to właśnie w nich 
powstaje obecnie najwięcej miejsc pracy 
(65% ogółu zatrudnionych).Ryc. 27.3 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) w Polsce
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Dzięki otwarciu się na państwa Unii nasz przemysł mógł zaistnieć na rynku euro-
pejskim. Polskie produkty są coraz bardziej konkurencyjne i nie odbiegają jakością 
od wyrobów pochodzących z państw zachodnich. Udało się częściowo „odbudować” 
tzw. „rynki wschodnie”, szczególnie z Federacją Rosyjską. Ten kraj jest naszym dru-
gim partnerem w imporcie i czwartym w eksporcie. Gospodarka światowa oddziału-
je także na sytuację w naszym kraju. Jednym z procesów jest dążenie do przenosze-
nia przemysłu na obszary o niskich kosztach produkcji. W Polsce zbudowano wiele 
fabryk, które sfinansowali inwestorzy z bogatych państw. Jest to korzystne dla nasze-
go kraju. Jednak zjawisko przenoszenia produkcji może także w przyszłości spowodo-
wać „ucieczkę” inwestycji z Polski.

W 2015 roku w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było łącznie 3,8 mln ludzi, 
to jest 27% ogółu pracujących. Te dwa działy gospodarki wytworzyły jednak aż 47% 
produktu krajowego brutto, czyli niemal tyle samo, ile niezwykle dynamicznie rozwija- 
jący się sektor usług (50%).

TO JEST WAŻNE

Rozwój działalności przemysłowej przyczynił się do skupienia przemysłu w oś- X
rodkach i okręgach przemysłowych, by zwiększyć efektywność produkcji.

Przemysł w Polsce jest rozmieszczony nierównomiernie. Największą koncen-  X
tracja występuje na południu kraju, a zwłaszcza w Okręgu Górnośląskim.

Po roku 1989 nastąpiły w Polsce procesy transformacji gospodarczej. Spowo- X
dowało to przemiany w polskim przemyśle, przekształcenia własnościowe 
i zmiany na rynku pracy. 

W latach 90. XX wieku utworzono w Polsce 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych,  X
których głównym zadaniem było przyciągnięcie nowych inwestycji, także z ka-
pitałem zagranicznym, które utworzą nowe miejsca pracy.

W przemyśle i budownictwie jest obecnie zatrudnionych nieco ponad 1/4  X
ogółu pracujących, ale te dwa działy gospodarki wytwarzają blisko 
połowę produktu krajowego brutto.
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Podaj przykłady działalności gospodarczej zaliczanej do przemysłu. Rozróżnij prze-1. 
mysł wydobywczy i przetwórczy.

Co stało się z polskim przemysłem po 1989 roku?2. 

Jeżeli jest to możliwe, porozmawiaj z osobą pracującą w zakładzie przemysłowym. 3. 
Ustal, w jaki sposób powstał ten zakład i co się w nim obecnie produkuje.
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28. 
Usługi – rodzaje i znaczenie 
w gospodarce
1. Podaj przykłady usług świadczonych przez zakłady 
rzemieślnicze. Czy ten rodzaj usług się rozwija?

Rozwój nowoczesnych technologii silnie wpływa na współczesne społeczeństwa, 
tym samym oddziałuje na rynek pracy. Jedną z tendencji występujących obecnie 
w krajach wysoko uprzemysłowionych jest wzrost zatrudnienia w usługach. Usługi 
to czynności służące zaspokojeniu potrzeb innych osób lub przedsiębiorstw. Usłu-
gi stają się coraz ważniejszą sferą gospodarki i znaczenie ich rośnie wraz z rozwojem 
gospodarczym. Wszechstronnie rozwinięte usługi stają się podstawą do osiągnięcia 
wysokiego poziomu gospodarczego. W Polsce od kilkunastu lat następuje stały wzrost 
zatrudnienia w usługach (ryc. 28.1).

Do najważniejszych czynni-
ków wpływających na wzrost 
znaczenia usług w polskiej go-
spodarce należą:

wydłużenie średniej długości •	
życia ludzi;
migracje ze wsi do miasta;•	
łatwość przemieszczania się;•	
wzrost zamożności społe-•	
czeństwa;
rozwój nowoczesnych technologii;•	
procesy integracji gospodarczej Polski z pozostałymi państwami Unii Europejskiej.•	

Usługi są specyficzną formą aktywności gospodarczej, różniącą się od produkcji rol-
niczej i przemysłowej. Jedną z najważniejszych cech jest jednoczesność świadczenia 
usługi i jej konsumpcji. Konsekwencją tej cechy jest:

kontakt między klientem a usługodawcą w momencie nabywania i świadczenia usługi;•	
możliwość dopasowania usługi do potrzeb nabywcy;•	
brak ochrony patentowej na wykonywaną usługę, tj. możliwość świadczenia jej bez •	
zgody pierwotnego wytwórcy;
brak konieczności magazynowania i składowania.•	
Cechy usług przedstawia tabela 28.1.

WAŻNE POJĘCIA:

usługi, 
usługi dla konsumentów, 
usługi dla producentów 
i biznesu, 
usługi ogólnospołeczne.

2015

1997

Ryc. 28.1 Zmiany udziału pracujących w głównych działach 
polskiej gospodarki narodowej między 1997 a 2015 r. 
Źródło: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1998 i 2016
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Ogólną cechą wszystkich usług jest nastawienie na poprawę jakości życia ludności 
oraz sprawne działanie I i II sektora gospodarki, tj. rolnictwa i przemysłu.

Europejska Klasyfikacja Działalności dzieli usługi ze względu na grupy społeczne, 
do których są one skierowane (ryc. 28.2).

Tab. 27.1 Cechy usług

Ryc. 28.2 Podział usług według 
Europejskiej Klasyfikacji Działalności

Niematerialność Niejednolitość Nierozdzielność

Usługi jako czynności nie 
przybierają określonej 
formy materialnej, a sam 
proces produkcji jest trudny 
do uchwycenia.

Występuje duża różnorodność 
usług, które często nie 
są standaryzowane.

Usługi są jednocześnie 
świadczone i konsumowane.

Podział usług według 
Europejskiej Klasyfikacji Działalności

Materialne:
handel i naprawy,•	
hotele,•	
restauracje,•	
transport pasażerski,•	
łączność,•	
usługi osobiste,•	
działalność komunalna.•	

transport i gospodarka •	
magazynowa,
pośrednictwo finansowe,•	
obsługa nieruchomości,•	
wynajem maszyn •	
i sprzętu,
informatyka i działal-•	
ność pokrewna,
prowadzenie prac •	
badawczo-rozwojowych,
pozostała działalność •	
związana z prowadze-
niem biznesu.

administracja •	
publiczna i obro-
na narodowa,
działalność •	
organizacji 
członkowskich,
działalność •	
organizacji rzą-
dowych i poza-
rządowych.

Niematerialne:
edukacja,•	
ochrona zdrowia,•	
opieka społeczna,•	
usługi związane •	
z rekreacją, spor-
tem i kulturą.

Dla konsumentów Dla producentów i biznesu Ogólnospołeczne

Oferta usług dla konsumentów jest róż-
norodna. W zależności od tego, kto jest ich 
odbiorcą, umożliwiają:

doskonalenie kwalifikacji (usługi eduka-•	
cyjne);
zapewnienie opieki zdrowotnej (ochrona •	
zdrowia i opieka społeczna);
dogodne przemieszczanie się osób (usługi •	
transportowe);
wypoczynek i rekreację (usługi turystyczne).•	

Ryc. 28.3 Tradycyjne usługi rzemieślnicze dla lud-
ności coraz bardziej tracą na znaczeniu
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Usługi świadczone dla producentów i przedsiębiorstw mają zapewniać:
szybsze przetwarzanie i przesyłanie informacji;•	
obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw;•	
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.•	
Od czasu, gdy większość usług biznesowych można przesłać przez internet, usługi 

te nie są związane z konkretną lokalizacją w określonym miejscu, a centra przesyłowe 
(call centers) mogą się znajdować w dowolnym punkcie.

Usługi ogólnospołeczne są oferowane i świadczone przez państwo na rzecz obywa-
teli. Do najważniejszych należą:

wykonywanie działań administracji publicznej;•	
ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa;•	
umożliwienie działania różnorodnych organizacji.•	
Rycina 28.4 przedstawia zmiany, jakie nastąpiły w udziale pracujących w poszcze-

gólnych sekcjach usług w okresie 18 lat między rokiem 1997 a 2015.
Odczytując dane przedstawione na ryc. 28.4, widzimy, że w okresie 18 lat nastąpił 

wyraźny wzrost liczby pracujących w usługach. Największy wzrost udziałów notuje się 
w usługach dla biznesu, związanych z pośrednictwem finansowym oraz obsługą nie-
ruchomości, wynajmem i usługami umożliwiającymi prowadzenie działalności gospo-
darczej. Natomiast niekorzystne zmiany nastąpiły w usługach związanych z ochroną 

Ryc. 28.4 Zmiany udziału pracujących w poszczególnych sekcjach 
usług w Polsce między 1997 a 2015 r.

Ryc. 28.5 
Struktura produkcji globalnej w Polsce w 2015 r. 

według działów gospodarki narodowej 
Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016

1997
liczba pracujących w usługach 6 mln 854 tys.

2015
liczba pracujących w usługach 8 mln 604 tys.

18 lat

rolnictwo (3,3%)

przemysł i budownictwo (47,1%)

handel i naprawy (12,7%)

transport i łączność (10,5%)
pośrednictwo finansowe
i obsługa nieruchomości (9,4%)
administracja publiczna (3,3%)

edukacja (2,8%)
ochrona zdrowia
i opieka społeczna (3,4%)

pozostałe usługi (7,5%)

Usługi (49,6%)
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Odczytaj w tab. 28.2 zmiany udzia-
łów poszczególnych sektorów gospo-
darki w produkcji globalnej w Polsce 
w okresie 18 lat.
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zdrowia i opieką społeczną – notuje się tu wyraźny spadek liczby pracujących. Liczba 
pracujących w poszczególnych sekcjach usług ulega zmianie. Związane jest to z prze-
mianami zachodzącymi w naszej gospodarce, prywatyzacją przedsiębiorstw, możliwo-
ściami znalezienie pracy w państwach Unii Europejskiej.

O znaczeniu usług w gospodarce świadczy ich udział w strukturze produkcji glo-
balnej (ryc. 28.5). Wartość wszystkich wytworzonych w danym roku wyrobów i usług 
przez wszystkie sektory gospodarki jest określana jako produkcja globalna. Udział po-
szczególnych sektorów gospodarki w produkcji globalnej przedstawia tab. 28.2.

Produkcja 
globalna Rolnictwo Przemysł 

i budownictwo Usługi

1997 r. 6,4% 48,3% 45,3%
2015 r. 3,3% 47,1% 49,6%

Tab. 28.2 Struktura produkcji globalnej w Polsce 
wg sektorów gospodarki narodowej 
Źródło: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 
1999 i 2016

TO JEST WAŻNE

W Polsce od kilkunastu lat wzrasta znaczenie usług w gospodarce. W latach  X
1997–2015 liczba pracujących w tym sektorze wzrosła o 18%.
Wzrost znaczenia usług związany jest z rozwojem gospodarki nastawionej  X
na poprawę jakości życia oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
dwóch pozostałych sektorów gospodarki – rolnictwa i przemysłu.
Do najważniejszych cech usług należą: różnorodność, trudność w uchwyceniu  X
procesu produkcji oraz jednoczesność ich świadczenia i konsumowania.
Dla celów statystycznych stosuje się podział usług ze względu na odbiorcę, tj. usługi  X
dla konsumentów, usługi dla producentów i biznesu oraz usługi ogólnospołeczne.
Usługi są zorientowane na obsługę ludności i przedsiębiorstw, dlatego najsil- X
niej rozwijają się w dużych ośrodkach miejsko-przemysłowych.
Rozwój sektora usług świadczy o przemianach strukturalnych zachodzących  X
w polskiej gospodarce. Wzrasta popyt na usługi dla indywidualnych konsumen-
tów i rozwijają się usługi dla rolnictwa i przedsiębiorstw.
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Wykorzystaj różne źródła informacji i wyjaśnij pojęcie „serwicyzacja gospodarki”.1. 
Na podstawie wybranej usługi opisz jej cechy.2. 
Określ, z jakich usług korzystałaś/korzystałeś w czasie wakacji.3. 
Podaj po dwa przykłady usług dla konsumentów oraz dla producentów i biznesu.4. 
Podaj dwa przykłady usług ogólnospołecznych.5. 
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29. 
Sieci transportu i łączności 
w Polsce

Określ położenie geograficzne i polityczne Polski 1. 
w Europie. Wyjaśnij termin „tranzyt”.

Wymień rodzaje środków transportu.2. 

Do której sieci komórkowej należy twój telefon?3. 

TRANSPORT

Transport – słowo to pochodzi od łacińskiego słowa transporto i oznacza prze-
noszenie, przewożenie, przemieszczanie osób i towarów. Współcześnie jest to jedna 
z ważniejszych dziedzin działalności gospodarczej człowieka. Jej sprawne działanie 
zapewniają szlaki transportu, czyli linie, po których odbywa się ruch przewozowy. 
W miejscach przecięcia się kilku szlaków przewozowych powstają węzły transportu. 
W nich znajdują się urządzenia ułatwiające transport: magazyny, bocznice, stacje na-
prawcze, stacje paliw. Szlaki i węzły transportu oraz wszelkie instytucje i urządzenia 
związane z ich funkcjonowaniem tworzą sieci transportowe: drogową, kolejową, że-
glugi śródlądowej, rurociągową i lotniczą. Kształt sieci zależy od czynników natural-
nych, historycznych i ekonomicznych. Oprócz nich istnieją sieci przesyłowe: energii 
elektrycznej, gazu, wody. Razem tworzą one infrastrukturę transportową. Od jej 
sprawności zależy funkcjonowanie całej gospodarki narodowej.

Położenie Polski w środku Europy, przewaga nizin (stanowiących część Niżu Środ-
kowoeuropejskiego), równinność terenu, brak naturalnych przeszkód, spoistość te-
rytorium w dorzeczu Odry i Wisły, niewielki wpływ klimatu na jakość infrastruktury 
transportowej – są zaletami, które dawno już umożliwiły wykształcenie na ziemiach 
polskich systemu szlaków wschód–zachód i północ–południe. Szlaki w kierunku po-
łudniowym wykorzystywały naturalne przejścia, np. bramy, obniżenia śródgórskie lub 
przełomy rzeczne (szlak bursztynowy).

Każdy środek transportu oraz każda z sieci mają zalety i wady. Na przykład trady-
cyjne koleje są dość powolnym środkiem transportu, a budowa linii kolejowych w te-
renie o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni natrafia na trudności. Zaletą jest 
jednak duża jednorazowa pojemność składu kolejowego. Transport samochodowy jest 
względnie szybki, dociera do miejsc położonych nawet w trudnych terenach górskich, 
ale jest dość drogi, a jego pojemność jednostkowa jest niewielka. Najszybszy i najdroż-
szy jest transport lotniczy, który ma jednak znaczne ograniczenia w infrastrukturze 
naziemnej – musi być obsługiwany przez lotniska.

WAŻNE POJĘCIA:

transport, 
sieć kolejowa, 
sieć drogowa, 
drogi szybkiego ruchu, 
żegluga śródlądowa, 
transport lotniczy, 
łączność, telekomunikacja, 
telefonia komórkowa, 
Internet, radio, telewizja.
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W ostatnich latach nastąpiły wyraźne zmiany w sieci transportu kolejowego. Spró-
bujmy zinterpretować dane z tabeli 29.1. W okresie 18 lat długość linii kolejowych 
znacznie się zmniejszyła. Wyłączono 
z eksploatacji głównie linie drugo-
rzędne i wąskotorowe. W tym samym 
czasie nieco wzrosła długość linii 
zelektryfikowanych. Połączono nimi 
najważniejsze węzły kolejowe, co po- 
zwoliło zwiększyć prędkość pocią-
gów towarowych i pasażerskich.

2 9 .  S I e c I  t R a N S P o R t U  I  ł Ą c z N o Ś c I  w  P o L S c e

Parowóz i powstałe w drugiej połowie XIX wieku linie sieci kolejowej zadecydowały 
o ówczesnym rozwoju przemysłowym Europy. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
Polska musiała scalić sieć kolejową istniejącą w trzech zaborach. Do dzisiaj wskaźnik 
gęstości sieci kolejowej jest najwyższy w zachodniej i południowej Polsce, a najniższy 
– we wschodniej.

�����������������������
����������������������������
��������������

Ryc. 29.1 Mapa polskiej sieci kolejowej

ĆWICzENIE 29.1

Z mapy powyżej odczytaj nazwy węzłów kolejowych, przez które przebiega Magistrala Węglowa.

Polska 1997 r. 2015 r.

linie kolejowe eksploatowane (w km) 22 289 19 231

w km/100 km2 7,1 6,2
w tym linie zelektryfikowane (w km) 11 626 11 865
w km/100 km2 3,7 3,8

Tab. 29.1 Długość i gęstość sieci kolejowej w Polsce 
Źródło: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2016
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W 2015 roku koleje polskie przewiozły 224 mln ton ładunków, w tym największy 
udział, bo aż około 68%, miały przewozy surowców mineralnych – węgla, ropy, gazu 
i rud metali.

Sieć kolejowa Polski jest włączona w europejską sieć kolei. Podróże do zachod-
nich i południowych sąsiadów Polski odbywają się bez przeszkód. Pewien problem sta-
nowią połączenia z państwami na wschodzie, ze względu na różną szerokość torów 
kolejowych.

Spośród sieci transportowych sieć dróg kołowych w Polsce jest najgęstsza i najbar-
dziej rozbudowana. Łączy niemal wszystkie miejscowości. Wykorzystuje ją w najwięk-
szym stopniu transport samochodowy. Poruszają się po niej także maszyny rolnicze, 
motocykle, rowery, pojazdy konne.

Drogi publiczne ze względów technicznych dzielimy na: drogi o twardej nawierzchni, 
drogi o nawierzchni ulepszonej i drogi gruntowe. Wyższy standard drogi zapewnia jej 
użytkownikom większą szybkość i bezpieczeństwo jazdy.
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Ryc. 29.2 Mapa planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
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Polska 1997 r. 2015 r.

drogi publiczne 
o twardej nawierzchni 242 000 km 291 000 km

na 100 km2 powierzchni 77,4 km 93,1 km

autostrady 350 km 1 559 km

Tab. 29.2 Długość i gęstość sieci drogowej 
w Polsce w 1997 i 2015 r. 
Źródło: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa
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Największa gęstość sieci dróg o twardej nawierzchni występuje na obszarach 
o dużej gęstości zaludnienia. W naszym kraju łączy się to z silnym uprzemysłowie-
niem. W Polsce północnej i wschodniej gęstość sieci drogowej kształtuje się poniżej 
średniej krajowej (93,1 km/100 km2).

Rozwój transportu samochodowego, który wiąże się z wejściem Polski do gospo-
darczych struktur w Europie, wymagał budowy dróg szybkiego ruchu – autostrad i 
dróg ekspresowych. Dzięki nim Polska może wykorzystywać swe dogodne położenie 
komunikacyjne. Autostrady są drogami z rozdzielonymi, co najmniej dwupasmowymi 
jezdniami w przeciwnych kierunkach i dodatkowymi pasami awaryjnymi. Omijają 
one zabudowania i nie krzyżują się z innymi szlakami na jednym poziomie. Drogi eks- 
presowe są podobne, z tym że mogą być nieco węższe i mieć więcej zjazdów. W 1991 r. 
długość autostrad w naszym kraju wynosiła zaledwie 257 km. Były to odcinki wy- 
budowane przed okresem i w czasie II wojny światowej. W 2015 roku mieliśmy już 
1559 km autostrad i 1492 km dróg ekspresowych. Plany zakładają, że docelowo 
w Polsce będzie łącznie około 7,5 tys. km dróg szybkiego ruchu, z czego ponad 2 tys. 
km mają stanowić autostrady (ryc. 29.2).

Polskie drogi kołowe łączą się z systemem dróg europejskich. Drogi międzynarodowe 
są oznaczone dużą literą E i cyframi, np. E67. Krajowe autostrady oznacza litera A i cyfry, 
np. A1, A2, A4, a drogi ekspresowe – litera S i cyfry, np. S8. S11.

ĆWICzENIE 29.2
Na mapie planowanych dróg szybkiego 
ruchu w Polsce (ryc. 29.2) prześledź prze-
bieg trzech naszych głównych autostrad 
– A1, A2, A4. Dokąd można nimi dojechać?
Sprawdź na stronie internetowej Głównej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które 
odcinki są już oddane do użytku.
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Położenie Polski prawie w całości w dorzeczu Odry i Wisły, płynących do Morza Bał- 
tyckiego, sprzyja rozwojowi żeglugi śródlądowej. Warunki klimatyczne umożliwiają 
wykorzystanie dróg wodnych przez prawie 9 miesięcy w roku. Mimo takich warunków 
długość żeglownych odcinków rzek wynosi tylko 3 655 km (2015 r.). Tonaż przewo-
zów drogą wodną to mniej niż 1% wszystkich ładunków transportowanych w Polsce.

Najważniejszą drogą wodną jest Odra, połączona przez Kanał Gliwicki z Górno-
śląskim Zagłębiem Węglowym. Wykorzystane są także: Wisła – między Warszawą 
a Gdańskiem i od Krakowa w górę rzeki do Goczałkowic, Warta – od Poznania do uj-
ścia oraz Noteć. Znaczenie lokalne mają rzeki i jeziora na pojezierzach, wykorzysty-
wane do spławiania drewna i w celach turystycznych.

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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WARTO WIEDzIEĆ

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiły zmiany w przewozach pasażerów i ładunków róż-
nymi środkami transportu. Najważniejszy stał się transport samochodowy. Systematycznie 
rozbudowywana sieć dróg o twardej nawierzchni przyczyniła się do wzrostu jej gęstości. 
W ciągu minionych dziesięciu lat liczba samochodów osobowych i ciężarowych prawie się 
podwoiła (14,6 mln w 2005 roku, 24,1 mln w 2015). Sieć linii kolejowych natomiast co roku 
się zmniejsza. Łącznie te dwie gałęzie transportu przewożą aż 99,2% ogółu pasażerów i 96% 
ogółu ładunków. W transporcie ładunków dość duże znaczenie ma transport rurociągowy. 
Systematycznie wzrasta również liczba pasażerów latających samolotami. 
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Transport lotniczy w Polsce w ostatnich 20 latach rozwija się szczególnie inten-
sywnie. Decydujący wpływ na to mają tanie linie lotnicze, które z roku na rok uru-
chamiają coraz więcej nowych połączeń. Obsługiwane są one głównie w regionalnych 
portach lotniczych – w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Rze-
szowie, Szczecinie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Modlinie (regionalny port Warszawy). 
Samoloty latają stamtąd przeważnie do państw Europy Zachodniej. Z usług tanich li-
nii lotniczych korzysta coraz więcej pasażerów, ponieważ pozwalają one za względnie 
niską cenę szybko przemieścić się na znaczną odległość.

Główny polski port lotniczy znajduje się w Warszawie na Okęciu. Obsługuje on 
37% całego pasażerskiego ruchu lotnicznego w Polsce. Startują tam i lądują samoloty 
należące do największych linii lotniczych. Jako jedyny port lotniczy w kraju obsługuje 
stałe połączenia międzykontynentalne – do Ameryki Północnej (Nowy Jork, Chicago, 
Toronto) i Azji (Tokio, Pekin, Seul).

W 2015 roku na polskich lotniskach odprawiono ponad 30 mln pasażerów. Blisko 
90% z nich podróżowało za granicę. Nasze porty lotnicze obsługują ponad 100 tras, 
które łączą Polskę z 40 krajami świata.

Ryc. 29.3 Kanał Bydgoski o długości 25 km 
w okolicach Nakła łączy dorzecza Wisły i Odry 
poprzez rzeki Brdę i Noteć

Ryc. 29.4 Port lotniczy im. Fryderyka Chopina na war-
szawskim Okęciu. Każdego roku odprawianych jest 
tu około 12 mln pasażerów

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

ŁĄCzNOśĆ

Łączność to szeroki dział usług obejmujący przekazywanie informacji. W ramach 
zanikającej łączności tradycyjnej działają urzędy pocztowe czy wydawana jest prasa 
drukowana. Obecnie intensywnie rozwija się telekomunikacja, czyli łączność oparta 
na przekazie elektronicznym. W zależności od pełnionej funkcji wyróżnia się dwa ro-
dzaje łączności:

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



TO JEST WAŻNE

Polska ma duże znaczenie w Europie jako kraj tranzytowy. Rozwija się u nas trans- X
port drogowy i lotniczy. Transport kolejowy i śródlądowy przeżywa stagnację.

Łączność tradycyjna (poczta, prasa) stale traci na znaczeniu. Dynamicznie rośnie  X
rola mediów elektronicznych, a zwłaszcza Internetu i telefonii komórkowej.
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porozumiewawczą•	  – dwukierunkowa wymiana informacji między dwoma odbior- 
cami, np. rozmowa telefoniczna, wysyłanie sms-ów czy listów;
rozsiewczą•	  – jednokierunkowe rozpowszechnianie informacji wysyłanej przez na-
dawcę do szerokiego grona odbiorców, np. radio, telewizja, prasa – są to tzw. środki 
masowego przekazu.

Szczególnym środkiem przekazu informacji jest Internet, który z powodzeniem 
łączy obie w/w funkcje – strony internetowe przedstawiają rozmaite treści, a odbiorcy 
mogą nie tylko się z nimi zapoznać, ale także odpowiedzieć nadawcy. Internet stale 
intesywnie się rozwija i stwarza coraz więcej nowych możliwości w wielu rozmaitych 
dziedzinach życia, jak np. edukacja, orientacja w terenie, handel, reklama, bankowość, 
grupy społecznościowe, gry, muzyka, filmy, transmisje sportowe i inne rozrywki.

Do niedawna, by korzystać z Internetu, potrzebny był komputer. Rozwój nowo- 
czesnych technologii sprawił, że obecnie nasze telefony komórkowe (smartfony) także 
pozwalają na łączenie się z Internetem. W 2015 roku w Polsce było około 56 mln 
aktywnych numerów telefonii komórkowej. Obecnie na naszym rynku funkcjonuje 
4 głównych operatorów sieci komórkowych oraz kilkanaście mniejszych, często po-
wiązanych z tymi głównymi.

Telewizję i radio odbieramy w Polsce poprzez anteny naziemne i satelitarne oraz 
przez sieci kablowe, a ostatnio także coraz częściej przez Internet. Stacje telewizyjne 
i radiowe można podzielić na:

publiczne•	  (państwowe) – utrzymują się z państwowego abonamentu RTV i odpłat-
ności za emitowane reklamy;
niepubliczne•	  (komercyjne) – utrzymują się z reklam i/lub z bezpośrednich wpłat 
od widzów w postaci: oddzielnego abonamentu, przedpłat „na kartę”, opłat za kon-
kretne treści (filmy, seriale, transmisje sportowe), dobrowolnych datków.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Wymień zalety i wady najważniejszych rodzajów transportu.1. 
Pracujesz w firmie spedycyjnej, która ma wysłać z Polski 20 000 sztuk tulipanów 2. 
do Hiszpanii, 50 ton mrożonego mięsa do Niemiec, 500 ton węgla na Białoruś, 
10 ton świeżego mleka do Republiki Czeskiej. Jakie środki transportu wybierzesz, 
aby klienci byli zadowoleni?
Wymień zalety i wady ofert telefonii lub telewizji „na kartę” i na abonament.3. 
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30. 
Polska krajem bałtyckim
1. Jakie Twoim zdaniem rodzaje działalności gospodarczej 
rozwinęły się na polskim wybrzeżu Bałtyku?

Między I a II wojną światową do Polski należał niewielki odcinek wybrzeża w Zatoce 
Gdańskiej oraz wybrzeże otwartego morza od ujścia rzeki Piaśnicy do Półwyspu Hel-
skiego włącznie. Ówczesna długość naszej granicy morskiej wynosiła tylko 140 km. 
Gdańsk na mocy traktatu wersalskiego był wolnym miastem. Pozwalało to polskim wła- 
dzom kontrolować transport kolejowy i usługi pocztowe. Polskie władze mogły rów-
nież nakładać cła.

Po II wojnie światowej Polska powróciła nad Morze Bałtyckie, odzyskując szeroki 
dostęp do wybrzeża. Długość naszej linii brzegowej wzrosła do 770 km. Morze teryto-
rialne Polski, zamknięte granicą o długości 528 km, zajmuje powierzchnię 8 682 km2. 
Polska strefa ekonomiczna obejmująca wody, dno morskie i zasoby pod nim ma po-
wierzchnię 22 634 km2. Granice strefy ekonomicznej określają umowy zawarte z by-
łym ZSRR (dzisiaj Federacja Rosyjska), z NRD (dzisiaj Niemcy) i Szwecją.

Dostęp do morza umożliwia eksploatację jego zasobów. Morze jest wielkim walo-
rem turystycznym. Od setek lat dostarcza żywności w postaci ryb. Porty morskie od 
dawna pozwalają na wymianę handlową z innymi krajami. Współcześnie rozpoczęto 
pozyskiwanie bogactw mineralnych spod dna morskiego. Całością zagadnień związa-
nych z eksploatacją morza i jego zasobów, a ostatnio także jego ochroną, zajmuje się 
gospodarka morska. Poprzez swe liczne związki z wieloma innymi działami gospo-
darki oddziałuje ona na cały kraj.

WAŻNE POJĘCIE:

gospodarka morska.

Stepnica

Ryc. 30.1 Mapa gospodarcza polskiej części wybrzeża Bałtyku

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



ĆWICzENIE 30.1

Przeanalizuj dane zawarte w tab. 30.1 i określ, 
jak w latach 2010–2015 zmieniała się wielkość 
obrotów ładunkowych w polskich portach 
morskich. Które porty handlowe wykazują naj-
większe tendencje rozwojowe?
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Ryc. 30.2 Morski port handlowy w Gdyni

Jednym z ważniejszych działów gospodarki morskiej jest przemysł stoczniowy. 
Budując i remontując statki handlowe i rybołówcze, zapewnia niezbędne środki do 
eksploatacji i wykorzystania mórz. Duże polskie stocznie znajdujące się w Gdańsku, 
Gdyni i Szczecinie przeszły wiele zmian związanych z gospodarczymi i politycznymi 
przemianami w Polsce i w Europie. Jeszcze do niedawna nasz kraj był znaczącym wy-
twórcą statków morskich – w 2009 r. łączna produkcja wyniosła 337 tys. GT (GT – ang. 
Gross Tonnage, tona pojemności brutto). Ale w 2015 r. było to już tylko 18,9 tys. GT.

Infrastrukturę transportu morskiego stanowią statki i porty. W 2015 roku morska 
flota handlowa Polski liczyła 102 statki – 85 z nich to statki towarowe, 7 to statki pa-
sażerskie, kolejne 7 to promy i 3 to barki morskie. Na naszym wybrzeżu znajdują się 
4 duże morskie porty handlowe – Gdańsk i Gdynia (ryc. 30.2) w Zatoce Gdańskiej 
oraz Szczecin i Świnoujście leżące przy zachodniej granicy państwa. Osiem pozosta-
łych portów ma wyraźnie mniejsze znaczenie. Są to: Police, Stepnica i Trzebież leżące 
w Zalewie Szczecińskim, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Władysławowo z bezpośrednim 
dostępem do otwartego morza oraz Elbląg leżący nad Zalewem Wiślanym.

Przeładunki 
w polskich 

portach

2010 r. 2015 r.

mln ton

Gdańsk 26 421,2 31 684,9

Gdynia 12 346,1 15 390,9

świnoujście 10 682,7 11 759,2

Szczecin 7 969,2 8 276,3

Police 1 829,0 1 724,5

Darłowo 43,6 331,8

Elbląg 52,5 204,2

kołobrzeg 147,2 118,3

Stepnica 0,0 33,4

Władysławowo 13,1 5,5

Trzebież 0,0 0,4

Ustka 2,0 0,2

POLSkA 59 506,6 69 529,6

Tab. 30.1 
Obroty ładunkowe w polskich portach morskich w 2010 
i 2015 roku; Źródło: Roczniki Statystyczne Gospodarki Morskiej, 
GUS Warszawa, US w Szczecinie

Gdańsk i Szczecin to stare porty, znane już 
w średniowieczu, ulokowane przy ujściach do 
morza dużych rzek. Gdynia jest nowoczesnym 
portem zbudowanym w okresie międzywojen-
nym. Świnoujście, ze względu na dogodne po-
łożenie, stale zyskuje na znaczeniu.

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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Cztery największe polskie porty wykazują pewne specjalizacje w grupach przeła-
dowywanych towarów. Wynika to z licznych związków z gospodarką całego państwa. 
Port w Gdańsku specjalizuje się w przeładunku węgla kamiennego, koksu i ropy naf-
towej. W porcie w Gdyni dominują produkty rolne. W Szczecinie najważniejszą grupę 
ładunków stanowią rudy metali i produkty chemiczne. W Świnoujściu trzy grupy to-
warów mają podobną wielkość przeładunków – węgiel kamienny, ciekłe produkty ropy 
naftowej i gazu oraz rudy metali.

Polskie porty morskie przeładowują głównie 3 grupy ładunków – surowce ener-
getyczne oraz produkty z nich wytwarzane (40% ogółu przeładunków), rudy metali 
oraz pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (10%) oraz produkty rolnicze, 
w tym głównie zboża (9%).

Statki polskiej żeglugi morskiej należą do przedsiębiorstw i spółek żeglugowych, 
a część z nich pływa także dla Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego S.A. 
i Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego. Polskie statki handlowe pływają 
po oceanach i morzach na liniach regularnych i nieregularnych, ale obecnie największe 
znaczenie mają przewozy bliskiego zasięgu, tj. głównie po Morzu Bałtyckim. Drugo-
rzędną rolę odgrywają przewozy do pozabałtyckich portów europejskich oraz prze-
wozy transoceaniczne.

Państwa nad Morzem Bałtyckim łączy sieć połączeń promowych. Przewożą one 
głównie pasażerów, a ponadto także samochody osobowe i ciężarowe. Największy ruch 
pasażerski przechodzi przez port w Świnoujściu (około 55% ogółu przyjazdów i wy-
jazdów pasażerskich) oraz przez port w Gdyni (około 30%).

Przewozy ładunków przechodzących tranzytem morskim przez polskie porty 
w 2015 roku stanowiły około 5% ogółu przewozów.

Rybołówstwo morskie ma w Polsce wielowiekową tradycję. Na początku lat 80. 
XX wieku polska flota rybołówcza poławiała około 800 tys. ton ryb i innych orga- 
nizmów morskich rocznie. W tym czasie rozpoczęła się ostra rywalizacja o najbogatsze 
łowiska na świecie. Wynikiem tego było ustanowienie morskich stref ekonomicz-
nych. Zostały one wyznaczone również na Morzu Bałtyckim, co pociągnęło za sobą 

Ryc. 30.3 Prom pasażerski przy nabrzeżu portowym w Świnoujściu

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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Posługując się różnymi źródłami informacji, wyjaśnij terminy: gospodarka morska, 1. 
armator, wolny obszar celny, ładunek tranzytowy, morska strefa ekonomiczna.

Wskaż na mapie główne morskie porty handlowe Polski. Określ, korzystając z mapy 2. 
politycznej Europy, dla których państw polskie porty mogą stać się portami tranzy-
towymi.

TO JEST WAŻNE

Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim umożliwia eksploatację jego zasobów  X
oraz wykorzystanie wód morskich dla celów transportowych.

Polski przemysł stoczniowy po zmianach gospodarczych i politycznych stracił  X
znaczenie na arenie międzynarodowej.

W Polsce znajdują się 4 duże morskie porty handlowe – Gdańsk, Gdynia,  X
Szczecin i Świnoujście. Pozostałe porty mają znaczenie lokalne.

Duże porty morskie wykazują specjalizacje w przeładunkach grup towarów. X

Podział mórz na strefy ekonomiczne, ustalenie limitów połowowych oraz pro- X
blemy związane z zanieczyszczeniem wód Bałtyku wpłynęły na spadek 
wielkości połowów ryb przez polską flotę rybołówczą.
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Ryc. 30.4 Port rybacki we Władysławowie

zmniejszenie powierzchni łowisk 
ogólnodostępnych. Państwa okreś- 
liły w swoich strefach limity poło- 
wowe, by chronić zasoby ryb, a po-
nadto wprowadzono opłaty za ich 
odławianie.

Ograniczenie połowów daleko-
morskich w ostatnich 30 latach 
sprawiło, że dzisiaj polskie statki 
rybołówcze pływają głównie po 
Morzu Bałtyckim. Od 1980 roku 
systematycznie spadała wielkość połowów ryb dokonywanych przez polską flotę. 
W 1990 roku wartość ta wyniosła 430 tys. ton, a w 2005 r. już tylko 136 tys. t. W latach 
2006–2015 nasze połowy ryb nieco wzrosły, np. w 2008 r. było to 212 tys. t, a w 2015 
– 187 tys. t. Udział Polski w połowach światowych jest znikomy i wynosi około 0,2%. 
Spadek połowów ryb związany jest też z zanieczyszczeniem wód Bałtyku. Zagraża ono 
biologicznym zasobom morza i możliwościom odnawiania się fauny i flory.

3 0 .  P o L S k a  k R a j e M  B a łt Y c k I M
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31. 
walory turystyczne Polski
1. Do której miejscowości lub regionu w Polsce 
chciałabyś/chciałbyś wyjechać? Dlaczego?

Turystyka to podróże poza miejsce zamieszkania w celach wypoczynkowych, po-
znawczych, rozrywkowych, sportowych, leczniczych, pielgrzymkowych lub innych. 
Czas trwania podróży turystycznej nie jest ograniczony, a turysta może korzystać 
ze wszystkich środków transportu lub wędrować pieszo.

Turysta udaje się do miejsc, które go interesują. O takich miejscach mówimy, że po-
siadają walory turystyczne. Za walory turystyczne należy uznać elementy środo-
wiska naturalnego i ich cechy oraz wytwory działalności człowieka, które ludzie 
chcą poznać, zobaczyć, zwiedzić lub przebywać w ich otoczeniu. Motywy podróży 
turystycznych są różnorodne, ale nie mają one charakteru zarobkowego.

Za walory turystyczne uznaje się:

walory wypoczynkowe•	  – umożliwiają powrót do zdrowia i regenerację sił psychicz- 
nych oraz fizycznych;

walory krajoznawcze•	  – występowanie interesujących obiektów środowiska przy-
rodniczego oraz wytworów działalności człowieka atrakcyjnych dla turystów;

walory specjalistyczne•	  – umożliwiają uprawianie różnych form turystyki, lecz wy- 
magają odpowiedniego sprzętu lub przygotowania sprawnościowego i teoretycznego, 
np. taternictwo, żeglarstwo, wędkarstwo.

Istotnym warunkiem rozwoju turystyki jest także poziom zamożności społeczeń-
stwa oraz pewne nawyki związane z wykorzystaniem czasu wolnego.

Polska, kraj w środkowej Europie o tysiącletniej historii i zróżnicowanym środo-
wisku naturalnym, ma walory, które mogą zainteresować turystów. Sieć transportu 
umożliwia stosunkowo łatwe dotarcie do nich, a zagospodarowanie turystyczne po-
zwala na obsługę turystów na dość wysokim poziomie.

WALORy WyPOCzyNkOWE

Walory wypoczynkowe to zespół cech środowiska naturalnego sprzyjających 
regeneracji sił witalnych człowieka. Za cechy niezbędne należy uznać: czyste powie-
trze, ciszę, niski stopień urbanizacji, harmonijny krajobraz, występowanie wód leczni-
czych oraz warunki do uprawiania wypoczynku czynnego. Obszary posiadające takie 
cechy występują na terenie całego kraju, ale te o największym znaczeniu znajdują się 
w pasie krajobrazów: nadmorskiego, pojeziernego i górskiego.

WAŻNE POJĘCIA:

walory turystyczne, 
walory wypoczynkowe, 
walory krajoznawcze, 
walory przyrodnicze.

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a
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W krajobrazie nadmorskim, w pasie wybrzeża, latem wypoczywa ogromna liczba 
osób. Do niedawna jednym z wielkich problemów w strefie wybrzeża było zanieczysz-
czenie wód Morza Bałtyckiego. Obecnie dotyczy on głównie wód Zatoki Gdańskiej.

W krajobrazie pojezierzy niezwykle atrakcyjne są jeziora, wielkie kompleksy leśne 
i zróżnicowany krajobraz młodoglacjalny. Na Pojezierzu Pomorskim szczególnymi wa-
lorami wypoczynkowymi wyróżniają się: Pojezierze Drawskie, Pojezierze Kaszubskie 
i Bory Tucholskie. Na Pojezierzu Mazurskim – Pojezierze Iławskie i Pojezierze Olsztyń-
skie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich oraz Pojezierze Ełckie i Pojezierze Suwalskie.

Warunki naturalne krajobrazów górskich w Sudetach i Karpatach umożliwiają wy-
poczynek przez cały rok. Wyjątkowymi walorami są tu zróżnicowane cechy krajobrazu 
górskiego i wody mineralne.

W pasie wyżyn obszarami wypoczynkowymi są Góry Świętokrzyskie i Roztocze.
Miejcowościami, w których walory wypoczynkowe wykorzystuje się do leczenia 

pewnych schorzeń, są uzdrowiska. Warunki takie spełnia obecnie 45 miejscowości. 
W uzdrowiskach i specjalistycznych sanatoriach pacjenci odbywają kuracje pod opieką 
lekarza, korzystając z wód mineralnych, borowiny i cieplic.

Turystyka wypoczynkowa jest w znaczny sposób ograniczona na obszarach ekolo-
gicznego zagrożenia.

Ryc. 31.1 Charzykowy – jedna z bardziej znanych 
miejscowości wypoczynkowych na Pojezierzu 
Pomorskim nad Jeziorem Charzykowskim. 
W latach 1919–1922 powstał tu pierwszy 
w Polsce ośrodek sportów żeglarskich

Ryc. 31.3   Krajobrazy górskie są atrakcyjne dla turystów przez cały rok. Rozpoznaj Bieszczady i  Sudety

Ryc. 31.2 Ciechocinek – uzdrowisko w Polsce 
środkowej. Największą atrakcją są tężnie, 
po których spływa solanka

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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WALORy kRAJOzNAWCzE

Za walory krajoznawcze uznajemy obiekty materialne pochodzenia przyrod-
niczego lub wytwory działalności człowieka, którymi zainteresowani są turyści. 
Warunki nieodzowne do uznania obiektu za walor krajoznawczy to dostępność i moż-
liwość jego poznania.

W Polsce występuje wielka różnorodność walorów krajoznawczych. Spełniają one 
funkcje poznawcze, naukowe i kulturalne. Wiele z nich podlega ochronie prawnej, 
a kilkanaście wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, 
tj. uznano za obiekty chronione przez organizacje międzynarodowe (UNESCO).

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

Do walorów przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla turystyki należą parki 
narodowe. Osiem z nich – Białowieski, Słowiński, Babiogórski, Karkonoski, Ta-
trzański, Bieszczadzki, Kampinoski i Poleski – wpisano (częściowo lub w całości) 
na listę światowych rezerwatów biosfery. Parki narodowe zajmują 1% powierzchni 
kraju. Poza parkami walory przyrodnicze chroni się w 1 490 rezerwatach, stanowią-
cych 0,53% powierzchni kraju. Rezerwat Jezioro Łuknajno uznano za światowy re-
zerwat biosfery UNESCO.

Wielką atrakcją turystyczną są obiekty geologiczne: odsłonięcia skalne, skupiska 
głazów narzutowych, wydmy, odosobnione skałki, doliny i przełomy rzeczne. Zainte-
resowaniem turystów cieszą się jaskinie, utworzone w skałach wapiennych lub gipso-
wych. Do bardziej znanych należą: Jaskinia Mroźna w Tatrach, Jaskinia Niedźwiedzia 
w Masywie Śnieżnika w Sudetach, Jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich oraz Jaskinia 
Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym. Lista przyrodniczych walorów krajoznaw-
czych Polski jest długa. Są one bardzo różne i niekiedy jedyne w swoim rodzaju. Spró-
buj wskazać w swoim regionie obiekty, które po zagospodarowaniu i odpowiedniej re-
klamie mogą być atrakcją turystyczną.

Masowy ruch turystyczny przyczynia się do degradacji tych walorów. Od lat 70. 
XX wieku tworzy się parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu. Na ich ob-
szarach wprowadzono ograniczenia działalności gospodarczej. Wybrane części tych 

Ryc. 31.4 Wrocław – widok na Rynek i ratusz 
oraz zabytkowe kamieniczki Starego Miasta

Ryc. 31.5 Biskupin – brama wejściowa do zrekon-
struowanej osady z okresu 700–400 lat p.n.e.

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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terenów powinny w przyszłości uzyskać status parku narodowego. W 2015 roku było 
w Polsce 120 parków krajobrazowych i 450 obszarów chronionego krajobrazu. Wszyst-
kie obszary prawnie chronione stanowią łącznie 32,3% powierzchni Polski.

Krajoznawcze walory antropogeniczne, czyli kulturowe, to obiekty związane 
z działalnością człowieka. Obrazują one przemiany historyczne, jakie dokonały się 
na naszych ziemiach. Wiele z nich to obiekty unikatowe, przyciągające turystów krajo-
wych i zagranicznych. Otrzymaliśmy je w spadku od poprzednich pokoleń i muszą zo-
stać przekazane w niezmienionym stanie naszym wnukom.

W kilku miastach Polski są skupione różnorodne obiekty o wielkiej wartości histo-
rycznej i naukowej. Miasta te nazywamy wielkimi centrami krajoznawczymi. Zali-
czono do nich: Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń i Wrocław. Znajdują się 
w nich zabytki historyczne i wytwory kultury duchowej człowieka, np. zbiory muze-
alne, zaliczane do najwyższej klasy.

wielkie centrum
krajoznawcze

pomnik historii

miejscowość z cennym
zabytkiem architektury

Gliwice

Ryc. 31.6 Najważniejsze krajoznawcze walory antropogeniczne w Polsce 
Źródło: T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski „Geografia turystyki Polski”, PWE, Warszawa 2002

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



TO JEST WAŻNE

Walory turystyczne to obiekty przyrodnicze i wytwory działalności człowieka,  X
które ludzie chcą poznać i zwiedzić. Wyróżnia się walory wypoczynkowe, krajo-
znawcze i specjalistyczne.

Polska jest krajem o wybitnych walorach turystycznych. Składają się na nie róż- X
norodność krajobrazowa, walory kulturowe i unikatowe walory specjalistyczne.

Obiekty i obszary o wyjątkowym znaczeniu podlegają prawnej ochronie. Obiekty  X
przyrodnicze znajdują się m.in. w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, 
a obiektom kulturowym nadano status zabytków i pomników historii.
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDzĘ

Zaplanuj trasę kilkudniowej wycieczki po Polsce. Podaj hasło reklamujące wycieczkę, 1. 
krótki opis walorów turystycznych oraz środek transportu. Określ maksymalny koszt 
przypadający na jednego uczestnika wycieczki.

Wymień walory turystyczne swojego regionu. Rozróżnij walory wypoczynkowe, przy- 2. 
rodnicze i kulturowe. Zastanów się, których z nich jest najwięcej i które z nich są naj-
cenniejsze. Oceń atrakcyjność turystyczną swojego regionu na tle Polski.SP
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Poza wielkimi centrami krajoznawczymi, w wielu miejscowościach znajdują się 
obiekty wyjątkowo cenne dla naszego kraju. Zostały one uznane za pomniki historii. 
Są to pojedyncze obiekty, np. zamek w Malborku, a niekiedy zespoły urbanistyczne, 
np. Kazimierz Dolny. Wielu turystów chętnie odwiedza miejscowości, w których żyli 
lub działali wielcy ludzie. Obiektami o szczególnym znaczeniu, do których kieruje się 
masowy ruch turystyczny, są muzea na terenach byłych nazistowskich, niemieckich 
obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, Treblince i Majdanku.

Ryc. 31.8  Potężna bazylika w Licheniu

Ryc. 31.7  
Wieża klasztoru 
na Jasnej Górze 
w Częstochowie. 
W Polsce miejsca 
kultu religijnego 
mają wyjątkowe 
znaczenie 
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32. 
obiekty światowego 
dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego w Polsce

Obiekty przyrodnicze i kulturowe posiadające wyjątkowe, uniwersalne dla ludzkości 
wartości wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod-
niczego UNESCO (ang. World Heritage List). UNESCO (ang. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw kultury, nauki i edukacji. Od 1975 roku prowadzi 
Listę Światowego Dziedzictwa, na której do dziś znalazło się ponad tysiąc obiektów 
z całego świata, w tym 14 z Polski.

WAŻNE POJĘCIE:

Lista Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO.

Tab. 32.1 Obiekty w Polsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego

Miejsce Rok wpisania 
na Listę Obiekt podlegający ochronie

kraków* 1978 zabudowa Starego Miasta, Wzgórze Wawelskie oraz zabudowa 
Kazimierza i Stradomia

Wieliczka* 1979 Muzeum Żup Krakowskich – kopalnia soli z XIII w.

Białowieża 1979
Białowieski Park Narodowy, najbardziej pierwotny las w Europie; 
najstarszy park narodowy w Polsce (obszar chroniony wspólnie 
z Białorusią)

Oświęcim 1979 Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zagłady 
Auschwitz-Birkenau

Malbork* 1997 zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIV–XV w., największa 
ceglana twierdza w Europie

Warszawa* 1980 Stare i Nowe Miasto z Traktem Królewskim i Wilanowem

Toruń* 1997 zabudowa Starego i Nowego Miasta

zamość* 1997 Stare Miasto – przykład renesansowej zabudowy miejskiej

kalwaria 
zebrzydowska* 1999 kościół i klasztor oo. Bernardynów oraz kalwaria (założona w 1606 r.) 

z 24 kościołami i kapliczkami Męki Pańskiej i Matki Boskiej

Jawor i świdnica 2001 kościoły Pokoju z bogatym barokowym wyposażeniem 
z XVII wieku

Południowa Mało-
polska i Podkarpacie 2003 drewniane kościoły z XV–XVI wieku (Binarowa, Dębno, Lipnica 

Murowana, Sękowa, Blizne, Haczów)

Łęknica 2004 Park Mużakowski nad Nysą Łużycką z XIX w. (wspólnie z Niemcami)

Wrocław* 2006 Hala Stulecia (Hala Ludowa), żelbetonowa hala imprez masowych 
z 1913 r.

Region karpacki 2013 drewniane cerkwie w Polsce (Brunary, Chotyniec, Kwiatoń, Ow- 
czary, Powroźnik, Radróż, Smolnik, Turzańsk) i na Ukrainie

* obiekt wpisany też na Listę Pomników Historii Polski

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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Ryc. 32.3 Widok na Stare Miasto w Toruniu

Ryc. 32.2 Znak Dziedzictwa Świato- 
wego składa się z kwadratu wpisa- 
nego w koło. Kwadrat symbolizuje 
dobra kultury, a koło – kulę ziemską 
oraz ideę ochrony

Ryc. 32.4 Rynek Główny w Krakowie. Rozpoznaj 
charakterystyczne budowle

I I .  S P o ł e c z e ń S t w o  I  g o S P o d a R k a

Światowe dziedzictwo w Polsce to przede wszystkim obiekty kulturowe. Na Liście 
UNESCO znalazł się tylko 1 nasz obiekt przyrodniczy – Białowieski Park Narodowy. 
Pozostałe obiekty to głównie zabytki architektury miejskiej (Kraków, Toruń, Zamość, 
Warszawa, Wrocław, Malbork) i sakralnej (Kalwaria Zebrzydowska, Jawor, Świdnica 
oraz małopolskie i karpackie wsie).

Mapa poniżej (ryc. 32.1) przedstawia rozmieszczenie w Polsce wszystkich obiektów 
z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Dalsze ryciny (32.3–32.10) 
pokazują fotografie wybranych obiektów. Kilka innych przykładów można zobaczyć 
też na ryc. 12.5, 13.2, 46.2, 55.5, 56.1, 56.3 i 56.5.

Ryc. 32.1 Mapa 
rozmieszczenia 
w Polsce obiektów 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!



ĆWICzENIE 32.1

Wybierz dwa różne obiekty znajdujące się na polskiej Liście Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Przyrodniczego UNESCO i przedstaw ich charakterystykę. Skorzystaj z różnych źródeł. 
Postaraj się, aby Twój opis zawierał dużo ilustracji. Ć
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Ryc. 32.6 Barokowy zespół pałacowo-parkowy w Wi-
lanowie na warszawskim Trakcie Królewskim
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Ryc. 32.8 Zamość – renesansowy ratusz i kamie-
niczki w rynku

Ryc. 32.7 Drewniano-murowany Kościół Pokoju 
w Jaworze na Dolnym Śląsku

Ryc. 32.5 Średniowieczny zamek wielkich mistrzów 
krzyżackich w Malborku

Ryc. 32.9 Wejście do byłego niemieckiego 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Ryc. 32.10 Podziemna grota św. Kingi w zabytkowej 
kopalni soli w Wieliczce

egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!egzemplarz demonstracyjny NIE DO DRUKU!
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33. 
Rola i znaczenie Polski w europie i na świecie

Obraz kraju, jaki sobie tworzymy, to pewna 
suma wiadomości o nim. Nie zawsze są to wia- 
domości całkowicie sprawdzone. Postarajmy 
się spojrzeć na Polskę, nasz kraj, z dwóch stron. 
To pierwsze spojrzenie obejmuje elementy 
obrazu kraju tak, jak ocenia go jego miesz-
kaniec. Inny wizerunek tworzy się poza jego 
granicami. Osoba interesująca się naszym 
państwem otrzymuje informacje pochodzące 
z różnych źródeł, spotyka turystów lub przed-
stawicieli naszego kraju. Od tego, jacy oni są 
i co reprezentują oraz jak się zachowują, bar-
dzo dużo zależy.

Zapoznaj się ze schematem na ryc. 33.1, a następnie przeczytaj uwagi związane 
z poszczególnymi elementami obrazu kraju, oznaczonymi kolejnymi numerami.

1•	  i 2) Wiesz, że jesteśmy europejskim krajem o tysiącletniej historii. Jesteśmy zwią- 
zani z kręgiem kultury śródziemnomorskiej, przejęliśmy stamtąd tradycję, system 
wartości, religię i elementy kultury. Polska ze względu na swe położenie jest nie-
zwykle znaczącym krajem w Europie. W naszej historii zdarzały się okresy, gdy pań-
stwo polskie nie istniało, ale naród zawsze trwał, zachowując język i kulturę. Sztuka 
i architektura są dorobkiem całego narodu i świadczą o jego ciągłym rozwoju.
3•	 ) Ludność – należymy do słowiańskiej grupy językowej i zawsze zamieszkiwaliśmy 
tereny w dorzeczach Wisły i Odry. W wyniku zmian granic po II wojnie światowej 
jesteśmy krajem jednolitym narodowościowo. Polacy stanowią około 98% ludności. 
Główne mniejszości narodowe u nas to: Niemcy, Białorusini i Ukraińcy. Dzisiaj Po-
lacy należą do większych narodów w Europie (8. miejsce) – liczymy 38,4 mln ludzi, 
co stanowi więcej niż 5% ludności Europy.
4•	 ) Polska zajmuje powierzchnię 312 679 km2. Jesteśmy państwem średniej wielkości 
 – w Europie znajdujemy się na 9. miejscu. Wśród państw zaliczanych do Europy 
Środkowo-Wschodniej jesteśmy największym krajem, zajmującym niezwykle ważne 
położenie geograficzne. Nasze bogactwa naturalne są stosunkowo obfite. Polska 
jest krajem nizinnym o dosyć dobrych glebach, a warunki klimatyczne pozwalają 
na uprawę większości roślin typowych dla strefy umiarkowanej. Klimat nie stanowi 
też przeszkody dla hodowli zwierząt. Wielkimi bogactwami są złoża kopalin: węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, soli kamiennej, siarki.

Ryc. 33.1 Obraz kraju
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5•	 ) Naukę tworzą ludzie. Wymienimy nazwiska tylko kilkunastu Polaków, które dane 
ci było poznać podczas nauki w szkole podstawowej (jeżeli nie pamiętasz, czego do-
konali, poszukaj informacji w encyklopediach lub słownikach): Mikołaj Kopernik, 
Maria Skłodowska-Curie, Jan Heweliusz, Stanisław Staszic, Hipolit Cegielski, 
Ignacy Łukasiewicz, Jędrzej Śniadecki, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, 
Ludwik Hirszfeld, Odo Bujwid, Marian Smoluchowski. Na lekcjach geografii po-
znałeś wiele nazw polskich, które zawędrowały na inne kontynenty. Postaraj się 
przypomnieć kilka z nich i wyjaśnić, kto i kiedy je wprowadził.
6•	 ) Najważniejsze bogactwa eksploatowane w Polsce to: węgiel kamienny, węgiel bru-
natny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu oraz sól kamienna. W ich produkcji światowej 
Polska ma wysoki udział. W 1989 r. rozpoczął się u nas proces przebudowy systemu 
społeczno-gospodarczego. Dwa główne kierunki przebudowy objęły:

 – stabilizację gospodarki, warunkującą możliwość wprowadzenia i funkcjono- 
 wania mechanizmów rynkowych;
 – przekształcenia systemowo-ustrojowe, obejmujące likwidację systemu naka- 
 zowo-rozdzielczego oraz zmiany struktury własnościowej gospodarki, przy za- 
 chowaniu równego traktowania wszystkich podmiotów własności.

Polska należy dzisiaj do grupy państw rozwiniętych gospodarczo. W 1996 roku nasz 
kraj został przyjęty do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
grupującej państwa najlepiej rozwijające się gospodarczo. Dochód narodowy brutto 
na 1 mieszkańca przekracza 12 tys. dolarów USA, a wskaźniki dostępności do inter-
netu oraz liczba komputerów osobistych i telefonów, określające poziom rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, są porównywalne z najlepiej rozwiniętymi krajami.
7•	 ) W Rzeczypospolitej Polskiej ustrój jest unormowany przez Ustawę Konstytu-
cyjną uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone izby Sejmu i Senatu, 
2 kwietnia 1997 roku. Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną, opartą 
na demokratycznych zasadach rozdziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądo- 
wniczej, a organy ustawodawcze i samorządowe są wybierane w wolnych i powszech- 
nych wyborach. Obywatele mają zagwarantowane wolności obywatelskie, mogą wpły- 
wać na funkcjonowanie organów państwa, uczestniczą w podejmowaniu decyzji pań- 
stwowych i mają kontrolę nad ich wykonaniem.
8•	 ) Lata 90. XX w. pokazały, że Polacy popierają przemiany społeczno-gospodarcze. 
Okres reform dał szanse, ale i stworzył zagrożenia dla wielu grup społecznych. Okreś- 
lono warunki wprowadzania reform dotyczących: bezpieczeństwa osobistego i zbioro-
wego, zapewnienia określonego poziomu warunków materialnych, dostępu do opieki 
zdrowotnej, oświaty i kultury, wypoczynku w możliwie czystym środowisku, zapew-
nienia wolności osobistej. Ważny element polityki wewnętrznej to umożliwienie oby-
watelom podejmowania decyzji co do przyszłych losów państwa. Mniejszości naro-
dowe mają w Polsce równe prawa i żadna z nich nie może być dyskryminowana.
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9•	 ) W 2009 roku wprowadzono w Polsce armię zawodową. Stan osobowy Wojska Pol-
skiego wynosi obecnie około 100 tys. ludzi. Od wielu lat polscy żołnierze uczest-
niczą w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w kilku państwach świata; są to: 
Afganistan, Irak, Liban i Syria w Azji Zachodniej, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo 
na Płw. Bałkańskim, Czad w Afryce.
10•	  i 11) Od przełomu ustrojowego w 1989 roku do dzisiaj niezmienne są podsta- 
wowe kierunki polskiej polityki zagranicznej. Należą do nich:

 – integracja z Unią Europejską; od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem tej 
 organizacji; uzyskaliśmy w ten sposób szansę na lepszy rozwój naszego kraju, 
 u boku silnych gospodarczo państw Europy Zachodniej.
 – udział w strukturach NATO (Organizacja Paktu Północnego Atlantyku); Polska 
 jest suwerennym krajem i sama decyduje o swej politycznej orientacji; wejście 
 do NATO traktujemy jako gwarancję bezpieczeństwa europejskiego; rozszerzanie 
 NATO nie jest wymierzone przeciw jakiemukolwiek państwu;
 – współpraca międzyregionalna; kierunek ten odnosi się m.in. do współdziałania 
 państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Trójkąta Weimarskiego oraz prawnie ure- 
 gulowanych, opartych na wzajemnym poszanowaniu suwerenności, stosunkach 
 ze wszystkimi krajami, z którymi Polska graniczy.

12•	 ) Potencjał gospodarczy Polski, zasoby surowcowe, dobrze rozwinięty przemysł 
przetwórczy umożliwiają wzrost obrotów handlu zagranicznego. W roku 2015 po raz 
pierwszy od niepamiętnych czasów wartość eksportu przewyższyła import. W ekspor-
cie króluje przemysł elektromaszynowy, co świadczy o tym, że Polska jest krajem kon-
kurencyjnym, czerpiącym korzyści z wymiany handlowej (ryc. 33.2 i 33.3). Ważnym 
celem rozwoju handlu zagranicznego jest powrót na „rynki wschodnie”, czyli utrzymy-
wanie wymiany towarowej z Rosją i innymi krajami byłego ZSRR. Od kilkunastu lat 
polskim hitem eksportowym są meble, które cieszą się dużym uznaniem, zwłaszcza 

ĆWICzENIE 33.1

Odczytaj, jakie grupy 1. 
towarów dominują 
w imporcie i eksporcie 
Polski.

Oblicz udział Unii 2. 
Europejskiej bez Nie- 
miec w imporcie i eks-
porcie Polski.

Skorzystaj z różnych 3. 
źródeł informacji 
i wyjaśnij termin „saldo 
handlu zagranicznego”.
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Ryc. 33.2 Struktura importu i eksportu 
Polski wg grup towarów w 2015 r.

Ryc. 33.3 Struktura importu i eksportu 
Polski wg grup krajów w 2015 r.

Źródło: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, GUS, Warszawa 2016
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TO JEST WAŻNE

O znaczeniu państwa decyduje wiele czynników. Położenie geograficzne,  X
wielkość terytorium, liczba ludności są niezwykle istotne dla rozwoju gos-
podarczego, ale wraz z nimi ważne są czynniki historyczne, społeczne, 
a także polityczna organizacja państwa.

W latach 90. XX wieku nastąpiły znaczące zmiany społeczne, gospodarcze  X
i polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza obecna sytuacja 
społeczno-gospodarcza jest wynikiem tych przemian.

Polska utrzymuje przyjazne stosunki sąsiedzkie z 7 krajami, z którymi graniczy.  X
Jednocześnie współpracuje w wielu różnych dziedzinach z krajami Unii Euro-
pejskiej oraz innymi krajami w Europie i na świecie.
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Wykorzystując różne źródła informacji, przedstaw szerzej jeden lub kilka elementów 1. 
obrazu kraju zawartych na schemacie – ryc. 33.1.
Zastanów się, w której dziedzinie chciałbyś/chciałabyś w przyszłości wpłynąć na 2. 
obraz Polski.
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w państwach Europy Zachodniej, z uwagi na względnie niskie ceny i wysoką jakość. 
Podobne atuty posiada bydgoska „Pesa” produkująca tabor szynowy. Na świecie coraz 
większą renomę zyskują też polscy twórcy gier komputerowych. 
13•	 ) Corocznie kilkaset polskich wynalazków jest zgłaszanych w Europejskim Urzę-
dzie Patentowym. Najwięcej z nich dotyczy elektrotechniki i procesów przemysło-
wych oraz fizyki i chemii.
14•	 ) Od kilkunastu lat polscy turyści docierają do wszystkich krajów świata. Przyczy-
niły się do tego ułatwienia wizowe bądź dwustronne umowy umożliwiające ruch bez- 
wizowy. Polacy czy też osoby przyznający się do „polskich korzeni” mieszkają na każ- 
dym kontynencie. Liczba ludności pochodzenia polskiego poza granicami naszego 
kraju szacowana jest na 12 mln. Największe ich skupiska znajdują się w: Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej, krajach byłego Związku Radzieckiego, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Ludzie ci, utrzymując związki z krajem, kultywują zwy-
czaje i tradycje. W wielu przypadkach są oni wspaniałymi ambasadorami polskości.
15•	 ) Występy artystów i sportowców, przekłady literatury i filmy pozwalają miesz-
kańcom innych krajów poznać dorobek naszego państwa. W 1996 r. Nagrodę Nobla 
w dziedzinie literatury otrzymała polska poetka Wisława Szymborska – przypo-
mnij sobie, którzy jeszcze Polacy otrzymali Nagrodę Nobla. Andrzej Wajda, Roman 
Polański i inni nasi filmowcy zdobywali za granicą liczne prestiżowe nagrody, m.in. 
słynne amerykańskie Oscary. Krzysztof Penderecki, Wiesław Ochman, Aleksandra 
Kurzak to uznane nazwiska w świecie muzyki poważnej i operowej. Wymień innych 
artystów, a także sportowców, którzy rozsławili nasz kraj.
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