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Komunikacja i łączność na świecie i w Polsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport kolejowy 
Transport kolejowy to transport służący do przewozu osób oraz towarów na duże odległości. 

Zalety transportu kolejowego Wady transportu kolejowego 
– Niskie jednostkowe koszty przewozu 
– Mała uciążliwość dla środowiska 
– Duże bezpieczeństwo 
– Możliwość wykorzystania w 

komunikacji miejskiej (metro, kolej 
podmiejska) 

– Przystosowanie do przewozu 
kontenerów i możliwość szybkiego 
załadunku na samochód 

– Wysokie koszty utrzymania 
infrastruktury technicznej 

– Konieczność budowy bocznic 
kolejowych 

– Konieczność wykorzystania innych 
środków transportu celem 
dowiezienia towarów na miejsce 

 
1. Pierwsza linia kolejowa powstała w Wielkiej Brytanii; następne w Niemczech, Francji, Belgii, Austrii 
2. Szerokość torów 

– Jest utrudnieniem w przewozach międzynarodowych, gdyż wymaga przeładunku na granicy 
– Tory znormalizowane mają szerokość 1435mm – taki typ występuje w większości krajów na 

świecie 
– Tory o większej szerokości: 

– Argentyna i Indie – 1676 mm 
– Hiszpania i Portugalia – 1670 mm 
– Brazylia i Irlandia – 1600 mm 
– Finlandia, Mongolia i kraje byłego ZSRR – 1524 mm 

3. Długość linii kolejowych w eksploatacji w tys. km  
– Największą długość linii kolejowych mają USA, Rosja, Chiny i Indii 

Kraj 1950 1970 1990 1999 
Australia 43,3 40,3 35,5 35,8 
Belgia 5,0 4,1 3,5 3,4 

Francja 41,4 36,0 34,1 31,7 
Indie 54,7 59,7 62,0 62,8 

Japonia 19,7 20,9 20,3 27,3 
Niemcy 47,0 47,8 44,1 38,5 

USA 360,1 331,9 192,7 160 
Polska 26,3 26,7 26,3 22,9 

Źródło: Mizerski W., Żukowski J.: Tablice geograficzne. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004, s. 390 
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– Niektóre KSR nie posiadają transportu kolejowego. W takich krajach, jak Indie, czy Chiny długość 

linii klejowych rośnie ze względu na rozwój przemysłu i gospodarki 
– W KWR maleje długość linii kolejowych ze względu na spadek zainteresowania pasażerów (rozwój 

transportu samochodowego), spadek wydobycia surowców, czy rozwój transportu lotniczego 
4. Gęstość linii kolejowych 

– Jest to stosunek długości linii kolejowych do pola powierzchni obszaru dla którego bada się 
gęstość (powierzchnia państwa, województwa itp.).  

– Jednostką gęstości jest najczęściej liczba kilometrów torów w przeliczeniu na 100 km2  
powierzchni. 

– Największą gęstością linii kolejowych charakteryzują się: Czechy, Belgia i Niemcy 
– Gęstość sieci kolejowej w 1999 r 

Kraj km/100km2 
Australia 0,5 
Kanada 0,7 

USA 1,7 
Belgia 11,2 

Japonia 7,2 
Niemcy 10,5 

Indie 1,9 
Polska 7,3 

Źródło: Mizerski W., Żukowski J.: Tablice geograficzne. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004, s. 390 

 
Portal Edukacyjny Wiking www.wiking.edu.pl 

5. W KSR linie kolejowe powstawały w czasach kolonialnych; na ogół łączą porty z okręgami 
surowcowymi np. Afryka 



 3 

 
– W czasach kolonialnych zbudowano nieliczne linie kolejowe np. w RPA i Nigerii. Miały one 

służyć gł. wywozowi pozyskiwanych w tych krajach surowców mineralnych 
– Dzisiaj sieć kolejowa łączy przede wszystkim obszary górnicze z portami morskimi 
– Sieć kolejowa nie jest zintegrowana z innymi urządzeniami transportowymi stąd ograniczenie jej 

wykorzystania 
– Środowisko naturalne Afryki (obszary pustynne, czy deszczowy las równikowy) nie sprzyja 

rozwojowi sieci komunikacyjnej 
6. Modernizacja kolei widoczna jest przede wszystkim w KWR. Polega ona na: 

– Elektryfikacji kolei (zwiększa to prędkość pociągu i zmniejsza jego uciążliwość dla środowiska. 
Jest ona niemożliwa w krajach o dużej powierzchni i małej gęstości zaludnienia, co jest związane 
z niemożliwością dostarczania energii długim liniom kolejowym położonym z dala od elektrowni) 

– Automatyzacji kierowania ruchem pociągów, co zwiększa bezpieczeństwo 
– Wymiana torowisk, co umożliwia zwiększenie prędkości pociągów 
– Zamykanie nierentownych linii kolejowych ( = zmniejszenie ich długości) 
– Koleje szybkich prędkości: 

o TGV – Francja 
o Shinkansen, Maglev – Japonia 
o Pendolino, ETR – Włochy 
o AVE – Hiszpania  
o ICE – Niemcy 
o CRH – Chiny 

7. Praca transportu kolejowego 
– Miernikami ilości pracy przewozowej wykonywanej przez transport są: 

T-km, czyli tonokilometr 
p-km, czyli pasażerokilometr 

– Najwięcej ładunków przewożą koleje USA, Rosji, Chin, Indii  
– Najwięcej pasażerów przewożą koleje Indii, Chin, Japonii i Rosji 
– Wzrost przewozów w KWR w ostatnich latach świadczy o: 

a) Skuteczności sponsorowania tego transportu przez państwo (modernizacja) 
b) Wzroście konkurencyjności tego typu transportu w przewozach na duże odległości 
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Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010 
 
Transport kolejowy w Polsce 
Pierwsza linia kolejowa powstała w I połowie XIX wieku w zaborze pruskim na linii Wrocław – Oława. 
W zaborze rosyjskim była to tzw. Kolej Warszawsko – Wiedeńska 
 
Gęstość linii kolejowych: 

– Największa w województwach śląskim, dolnośląskim, opolskim (dawne ziemie zaboru pruskiego) 
– Średnia na ziemiach dawnego zaboru austriackiego 
– Najmniejsza w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim (dawne ziemie zaboru 

rosyjskiego. Związane było to z obawą ataku wojsk pruskich na ziemie wschodnie i celowe 
pozostawienie tego obszaru bez dobrze utrzymanych dróg i kolei) 

 
Długość linii kolejowych w Polsce z roku na rok jest coraz mniejsza, gdyż zamyka się nierentowne szlaki 
komunikacyjne, położone z dala od głównych linii kolejowych i dużych miast przemysłowych. 
 
Linie kolejowe w Polsce 
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Portal Edukacyjny Wiking (www.wiking.edu.pl) 

• Magistrala Węglowa (Tarnowskie Góry Herby Nowe – Karsznice – Inowrocław – Kościerzyna – 
Gdynia (Oddana do użytku w okresie miedzywojennym) 

• Linia tranzytowa (Kunowice – Poznań – Kutno – Skierniewice – Łuków – Terespol) 
• Centralna Magistrala Kolejowa długości 224 km (1977r.)  

(Górny Śląsk – Warszawa) 
• Linia Hutniczo – Siarkowa (LHS) – jedyna w Polsce linia szerokotorowa. (Hrubieszów – Zamość 

– Biłgoraj – Nowa Dęba – Staszów – Chmielnik – Jędrzejów – Wolbrom – Olkusz – Sławków 
k/Dąbrowy Górniczej). Przyczynia się do rozwoju naszego kraju, dzięki budowie terminalu 
kontenerowego w Sławkowie, gdzie LHS dochodzi do autostrady 

 Źródło: http://www.pkp-lhs.eu/images/wwb_img4.jpg 
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• Jest to alternatywa dla transportu morskiego między Władywostokiem  
a Hamburgiem. Kombinowany transport kolejowo-drogowy na tym odcinku trwa  
o 15 dni krócej niż transport droga morską 

• Linie o największym obciążeniu 
• Towarowym – wszystkie które rozchodzą się z Górnego Śląska 
• Pasażerskim – linie łączące wielkie aglomeracje miejskie 

• Linie o największym natężeniu ruchu: 
• Warszawa – Łódź 
• Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, GOP 
• Warszawa – Iława – Tczew – Gdańsk 
• Centralna Magistrala Kolejowa 
• Wrocław – Poznań – Szczecin 
• GOP – Poznań 
• Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol– Opole – Wrocław – Zgorzelec 
• Medyka – Tarnów – Kraków – GOP  

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010 

Gęstość sieci kolejowej 
• Największa w województwach śląskim, dolnośląskim, opolskim (dawne ziemie zaboru pruskiego) 
• Średnia na ziemiach dawnego zaboru austriackiego 
• Najmniejsza w województwach podlaskim, lubelskim, mazowieckim (dawne ziemie zaboru 

rosyjskiego. Związane było to z obawą ataku wojsk pruskich na ziemie wschodnie i celowe 
pozostawienie tego obszaru bez dobrze utrzymanych dróg i kolei) 

Spada rentowność kolei w Polsce, gdyż: 
–  Urealniono ceny nośników energii na początku lat ‘90 
– Wzrosła liczba samochodów osobowych 
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– Zniesiono dopłaty do biletów pracowniczych 
– Pojawiło się bezrobocie i zmniejszyła się liczba osób jeżdżących koleją do pracy 
– Zmniejszyła się liczba towarów masowych transportowanych dotąd koleją, gdyż spada 

materiałochłonność polskiej gospodarki 

 
 
Przewozy ładunków koleją 
 

 
 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS 2010 

 
Źródło: 

• Kucharska M.: Geografia. Przewodnik. Geografia fizyczno-ekonomiczna. Wydawnictwo IBIS, 
Poznań 2010 

• Starzomski J.: Paszport Maturzysty. Geografia. Wydawnictwo eremis. Warszawa 2005. s.279 
• Skrzypczak W.: Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski, Wyd. EFEKT, Warszawa 

2004  
• Mizerski W., Żukowski J.: Tablice geograficzne. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004 
• Portal Edukacyjny Wydawnictwa Wiking 
• Mały rocznik statystyczny GUS, 2010 
• http://siskom.waw.pl/kp-kolej-polska.htm 
• http://www.pkp-lhs.eu/images/wwb_img4.jpg  
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Transport samochodowy 
Jest to wygodny i szybki rodzaj transportu na krótkie dystanse. Umożliwia on przewóz towarów „od 
drzwi do drzwi” oraz przewóz osób. 
 

Zalety Wady 
– Szybki w porównaniu z koleją 
– Niskie koszty przewozu na krótkim 

dystansie 
– Można nim przewozić różnorodne 

towary dzięki zastosowaniu 
specjalnych samochodów 

– Mało bezpieczny (wypadki) 
– Uciążliwy dla środowiska (spaliny, 

hałas) 
– Niska ładowność, co zwiększa koszty 

przewozu 
– Wymaga budowy infrastruktury 

(drogi i autostrady) oraz ciągłego ich 
utrzymywania 

 
Najdłuższą sieć drogową cechują się kraje o dużej powierzchni (USA, Kanada, Australia, Rosja) oraz o 
dużej gęstości sieci osadniczej (Japonia, Francja, Niemcy, Włochy) 
 
Gęstość dróg kołowych (długość dróg na 100 km2 powierzchni) 

Kraje o gęstości 
powyżej 

150km/100km2 
powierzchni 

50-149 km/100km2 20-49 km/100km2 0-19 km/100km2 

– Belgia 
– Holandia 
– Japonia 
– Luksemburg 
– Włochy 

– Austria 
– Polska 
– Irlandia 
– Estonia 

– Szwecja 
– Ukraina 
– Finlandia 
– Węgry 
– Hiszpania 

– Kanada 
– Rosja 

 
Krajach o małej lub bardzo małej gęstości sieci drogowej można zauważyć jej duże zróżnicowanie 
przestrzenne. Duża większa gęstość sieci drogowej w tych krajach występuje w pobliżu dużych miast; 
można jednak znaleźć tam obszary zupełnie jej pozbawione (lasy, góry itp.). 
 

 
Portal Edukacyjny Wiking 

Autostrady budują głównie KWR, o dobrze rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym oraz posiadające 
niezbędne na budowę w/w funduszach np. USA, Kanada, Australia i bogate kraje UE 
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Przewóz towarów transportem samochodowym ma największe znaczenie w USA, Niemczech, Włoszech, 
Wielkiej Brytanii, Turcji, Kanadzie. W krajach tych zbiorowy transport pasażerski nie odgrywa prawie 
żadnej roli – każda rodzina ma samochód, a na długich dystansach wykorzystuje się transport lotniczy 
 

 

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010 

Największa liczba samochodów osobowych użytkowana jest w USA, Japonii, Niemczech, Włoszech, 
Francji i WB 
 
Liczba samochodów przypadająca na 1000 mieszkańców 

> 500 250 – 499 50 – 249 < 50 
– USA 
– Włochy 
– Luksemburg 
– Malta 

– Japonia 
– Dania 
– Francja 
– Belgia 
– Słowenia 
– Szwajcaria 
– Szwecja 
– Czechy 

– Polska 
– Argentyna 
– Rumunia 
– Słowacja 

– Brazylia 
– Meksyk 
– Turcja 
– Chiny 
– Indie 
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Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010 
 
Transport drogowy w Polsce 
W Polsce użytkuje się 248 tys. km dróg, z czego 86% o nawierzchni ulepszonej.  
Gęstość sieci drogowej zależy od gęstości sieci osadniczej. 
Największą gęstością charakteryzują się województwa: śląskim (dużo miast), podkarpackim, 
małopolskim (dużo wsi) 
Najmniejszą gęstością dróg charakteryzują się województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie, 
lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie. 
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Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010 

Drogi międzynarodowe  
Największym problemem w rozwoju transportu drogowego w Polsce jest pogarszająca się jakość dróg, 
która wynika z: 

– Gwałtownego wzrostu natężenia ruchu samochodowego 
– Niedostosowania polskich dróg do ruchu ciężarówek o dużym nacisku na oś 
– Braku środków finansowych na bieżące remonty 
– Niekorzystnych warunków klimatycznych (zima zamróz) 

Transport samochodowy może ulec poprawie w wyniku budowy sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz 
obwodnic miast 

 
Źródło: GDDKiA website (Polish Motorways Authority) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Stan_budowy_drog.svg/617px-

Stan_budowy_drog.svg.png 
(Proszę zwrócić uwagę na drogowe przejścia graniczne do poszczególnych krajów) 
 
Plan budowy autostrad: 

• Wybudowanie 2600km autostrad, do których należą: 
– A-1 Gdańsk – Toruń – Włocławek – Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – 

Katowice – Gorzyce 
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– A-2 – Świecko – Poznań – Konin – Stryków – Warszawa – Siedlce – Terespol 
– A-3 – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Lubawka 
– A-4 – Olszyna – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów - Przemyśl 

 
Lokalizacja dróg ma wielki wpływ na perspektywy gospodarcze regionu przez który przebiega. 

 

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010 

Źródła: 
• Skrzypczak W.: Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski, Wyd. EFEKT, Warszawa 

2004, s.320 
• Atlas Geograficzny. Świat. Polska, Wyd. Nowa Era Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2005 
• Starzomski J.: Paszport Maturzysty. Geografia. Wydawnictwo eremis. Warszawa 2005. s.279 
• Kucharska M.: Geografia Przewodnik. Geografia Polski. Wydawnictwo IBIS, Poznań 2010 
• Kucharska M.: Geografia. Przewodnik. Geografia fizyczno-ekonomiczna. Wydawnictwo IBIS, 

Poznań 2010 
• Mały Rocznik Statystyczny GUS 2006 i 2010 
• Internetowy Atlas Wydawnictwa Wiking 
• GDDKiA website (Polish Motorways Authority) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Stan_budowy_drog.svg/617px-
Stan_budowy_drog.svg.png 
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Transport lotniczy 
 
Najbardziej nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gałąź transportu 
Wymaga: skomplikowanych środków lokomocji, nawigacji, obsługi naziemnej, wysoko 
wykwalifikowanej kadry, kapitału 
 

Zalety Wady 
– Duża prędkość i krótki czas podróży 
– Możliwość przewozu szybko 

psujących się towarów, jak kwiaty, 
czy żywność 

– Możliwość przewozu dzikich 
zwierząt 

– Możliwość dotarcia na wszystkie 
kontynenty ze względu na duży 
zasięg 

– Wysoki poziom bezpieczeństwa 
– Mała uciążliwość dla środowiska 

naturalnego 

– Wysokie koszty zakupu samolotów 
– Wysokie koszty budowy lotnisk, 

niezbędnej infrastruktury technicznej 
i utrzymania ich 

– Duża zależność od pogody 
– Duża uciążliwość dla dzielnic 

położonych w pobliżu lotnisk (hałas) 

 
Ten typ transportu służy przede wszystkim do przewozu pasażerów, mimo, że w ostatnich latach coraz 
częściej używa się go do przewozu drobnicy i żywności 
Liczba samolotów towarzystw lotniczych i przewozy lotnicze w wybranych krajach 
 

1980 1997 

Samoloty Samoloty 
KRAJE Ogółem O ciężarze 

ponad 9 
ton 

Przewozy 
W mld  
p-km 

Ogółem O ciężarze 
ponad 9 

ton 

Przewozy 
W mld p-

km 

USA 13464 5242 626 16557 6229 965 

Kanada 4684 617 46 4774 727 62 
WB 2907 663 82 2821 752 136 

Niemcy 1199 344 42 1826 526 72 
RPA 1202 61 9 1624 117 11 

Australia 1504 196 12 1622 225 48 
Meksyk 747 227 18 948 377 20 

Indie 138 96 17 230 159 18 

Polska 41 41 4 28 28 5 
 
Należy zwrócić uwagę, że wzrost ilości pracy wykonanej przez lotnictwo cywilne osiągnięto przy 
stosunkowo niewielkim wzroście liczby samolotów. Są one jednak znacznie większe z napędem 
odrzutowym lub turbośmigłowym. Rozbudowano też systemy nawigacyjne i lotniska oraz ich połączenia 
z centrami aglomeracji miejskich. 
 
Światową potęgą w transporcie lotniczym są Stany Zjednoczone 
 
Towarzystwa lotnicze w USA w 2002 -  American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, US Air, 
Continental Airlines, Nortwest itd. – przewiozły 30% ładunków i 40% pasażerów na świecie zajmując 
pierwsze 6 miejsc w grupie największych towarzystw lotniczych świata 
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Wielkie towarzystwa lotnicze: 

• British Airways 
• Lufthansa (Niemcy) 
• TWA (USA) 
• Air France 
• JAL (Japonia) 
• SAS (Skandynawia) 
• KLM (Holandia) 
• Air Canada 
• Sabena (Belgia) 
• Alitalia  
• TAP (Portugalia) 
• Są one członkami Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) oraz 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO – wyspecjalizowana organizacja 
ONZ) 

Największe porty lotnicze świata 
• O’Hare – metropolia Chicago 
• John Fitzgerald Kennedy Airport (JFK) – Nowy Jork 
• Haneda – aglomeracja Tokio 
• Kansai – zatoka Osaka 
• Heathrow – Londyn 
• im. Charlesa de Gaulle’a w Paryżu 
• Poza tym porty w – Frankfurcie n/Menem, Amsterdamie, Los Angeles, Montrealu, Moskwie, 

Pekinie, Hongkongu, Sydney, Rio de Janeiro, Bombaju, Bangkoku, Singapurze 

 
Źródło: Skrzypczak W.: Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski, Wyd. EFEKT, Warszawa 2004 
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Wydawnictwo Edukacyjne Wiking 

Przewozy transportem lotniczym 

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS, 2010 

Samoloty 
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 Mały Rocznik Statystyczny GUS, 2010 
 
Transport lotniczy w Polsce 

• Jest najszybszym i najdroższym środkiem transportu w naszym kraju 
• W Polsce jest też najsłabiej rozwiniętą gałęzią transportu 
• W 2008 roku polskie samoloty obsługiwały  

141 linii lotniczych  w tym 133 zagraniczne 
• Połączenia lotnicze dotyczyły w tym roku  

91 miast w 34 krajach świata 
• W ostatnich latach rośnie liczba zarejestrowanych samolotów prywatnych 

Lotniska 

 
Źródło: http://inwestycje.pl/resources/2.jpg 
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Transport przesyłowy 
 
Transport przesyłowy jest najmłodszym rodzajem transportu, który rozwija się dynamicznie od II wojny 
światowej. Służy do przysyłania np. energii elektrycznej (linie przesyłowe), ropy naftowej (ropociągi), 
gazu ziemnego (gazociągi), wody, mleka (np. w Szwajcarii), paliw oraz surowców bezpośrednio do 
fabryki taśmociągami. 
 

Zalety Wady  
– Duża szybkość przesyłu 
– Niskie koszty transportu 
– Wyższe bezpieczeństwo w 

przesyłaniu ropy naftowej niż 
transport tankowcami 

– Wysokie koszty budowy i 
konserwacji rurociągów 

– Możliwość przesyłania tylko jednej 
substancji dla której został 
zbudowany 

– Ograniczenia wywołane 
ukształtowaniem terenu 

 
Linie przesyłowe wysokiego napięcia służą do przesyłania prądu elektrycznego pod napięciem 220, 440 i 
660 kV celem ograniczenia strat w związku z przesyłaniem na duże odległości. Poniższy wykres 
przedstawia długość linii przesyłowych w Polsce 

 
Rurociągi naftowe służą do przesyłania ropy do rafinerii lub portu, gdzie ropa przeładowywana jest na 
tankowce. 
USA – posiadają najdłuższą sieć rurociągów naftowych. Łączą one: 

– Pola naftowe Alaski, wybrzeży Zatoki Meksykańskiej z okręgiem Przyjeziornym i Północno-
Wschodnim 

– Pola naftowe Oklahomy i Gór Skalistych z Kalifornią oraz okręgiem Przyjeziornym 
– Pola naftowe nad Prudhoe Bay z portem w Anchorage  (ropociąg Trans-Alaska) 

 
 

Rurociąg naftowy Trans-Alaska  
Źródło:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Trans_alaska_international.jpg/250p
x-Trans_alaska_international.jpg  
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Rosja. Rurociągi łączą: 
– Pola naftowe Uzbekistanu (Gazil), Turkmenistanu (szelf Morza Kaspijskiego), Niziny 

Zachodniosyberyjskiej z Okręgiem Uralskim, Karagandzkim, Ekibastuskim oraz Kuźnieckim i 
Irkuckim 

– Pola naftowe Północnego Uralu, Basenu Wołżańsko – Uralskiego z europejską częścią Rosji  oraz 
poprzez rurociąg „Przyjaźń” z krajami Europy Środkowej 

Duże znaczenie rurociągi naftowe mają również w: 
– Kanadzie, gdzie łączą pola naftowe w Górach Skalistych z Okręgiem Przyjeziornym 
– Krajach Zatoki Perskiej i Algierii, gdzie łączą pola naftowe z portami położonymi nad Morzem 

Śródziemnym 
– Wielkiej Brytanii, gdzie łączą pola naftowe Ekofisk, Forties, Piper z Wyspami Brytyjskimi oraz 

Brent z Szetlandami 
– Basenie Morza Śródziemnego, gdzie łączą porty w Marsylii i Geniu odpowiednio z Karlsruhe i 

Inglostadt 

 
http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/54000/i02_2009_035_166_002a_001_54212.jpg 

Gazociągi służą do przesyłu gazu ziemnego. 
 
Główne trasy gazociągów magistralnych wyznaczają złoża gazu ziemnego i największych odbiorców. 
Ostatnie lata przynoszą niespotykany boom w budowie gazociągów. Obecnie na świecie buduje się około 
46 tys. km nowych gazociągów przesyłowych. 
Europa Zachodnia i Środkowa zaopatrywana jest głównie: 

– ze złóż pod Morzem Północnym gazociągami podmorskimi do Wielkiej Brytanii, Norwegii, 
Niemiec, Danii,  

– ze złóż w zachodniej Syberii i z rejonu Orenburga przez wielki system gazociągów o długości 
ponad 3000 km, które prowadzą przez Ukrainę, Słowację i Czechy do Austrii, Niemiec, Włoch, 
Francji, ale także do krajów Europy Wschodniej (łącznie ok. 40 mln metrów sześciennych w 
roku), (gazociąg „Zorza Polarna”, Orenburg-Użgorod, gazociąg „Jamał”) 

– ze złóż w Algierii gazociągiem, którego końcowy odcinek Tunis-Włochy (2480 km) ułożony jest 
na odcinku 150 km na dnie Morza Śródziemnego (Tunis-Sycylia),  

Ameryka Północna zaopatrywana jest głównie z największych na świecie: 
– złóż podmorskich w Zatoce Meksykańskiej tuż przy wybrzeżu Teksasu i Luizjany. Gazociąg 

łączący Florydę z Teksasem ma długość 1312 km. Z tego regionu pochodzi 25% wydobycia USA.  
Ameryka Południowa zaopatrywana jest: 

– ze złóż w Wenezueli, Argentynie, Boliwii, Peru. Istniejące gazociągi to GasAndes prowadzący z 
Argentyny do Chile o długości 1500 km,  

– gazociąg Boliwia - Brazylia o długości 3000 km,  
– w przygotowaniu i budowie są: dwa gazociągi o długości 3000 km z Santa Cruz w Boliwii do Sao 

Paulo w Brazylii oraz gazociąg wzdłuż północnej granicy Argentyny dla zaopatrzenia także 
Paragwaju i Urugwaju.  
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Transport przesyłowy w Polsce 
Jest to tani, bezpieczny i szybki rodzaj transportu. 
Na terenie naszego kraju do tego rodzaju transportu zaliczamy:  

• Linie przesyłowe wysokiego napięcia służące do przesyłania energii elektrycznej. W Polsce prąd 
jest przesyłany pod napięciem 110, 220, 400, 440, 750kV 

• Rurociągi naftowe: 
– rurociąg Port Północny – Rafineria Gdańska – Rafineria Płocka 
– rurociąg „Przyjaźń” z Rosji przez rafinerię w Płocku do Niemiec 

• Rurociągi paliwowe rozprowadzające gotowe paliwa z rafinerii do punktów dystrybucji: 
– Płock – Warszawa  
– Płock – Koluszki – GOP 

W Polsce tym typem transportu rozprowadza się zarówno gaz ziemny, jak i koksowniczy. Wyróżniamy 
dwa rodzaje sieci: magistralną, która rozprowadza gaz na terenie całego kraju i dystrybucyjną kierującą 
gaz bezpośrednio do odbiorców.  
W Polsce rozprowadza się dwa rodzaje gazu: 

– zaazotowany pochodzący ze złóż w Wielkopolsce 
– wysokometanowy importowany z Rosji 

Na Śląsku rozprowadza się gaz koksowniczy produkowany w koksowniach, jednak ze względu na jego 
właściwości trujące (zawiera tlenek węgla) wychodzi on powoli z użycia. 
Wodociągi dostarczają wodę ze zbiorników retencyjnych do dużych aglomeracji miejskich 

– Ze Zbiornika Dobczyckiego do Krakowa 
– Ze zbiornika Sulejowskiego do Łodzi 
– Z Zalewu Zegrzyńskiego do Warszawy 

 

 
 

Źródło: http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xviii/grafika_08_mapa.gif 
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http://bi.gazeta.pl/im/0/3774/m3774870.jpg  

 
http://www.geoland.pl/dodatki/infrastruktura_ii/pern_duza.gif  
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Transport morski 
Pojęcia 
T-km (tonokilometr) 
p-km (pasażerokilometr) 
Są to mierniki ilości pracy przewozowej wykonanej przez transport. Mierniki naturalne (tona, pasażer) 
informujące o ilości usług dostarczonych odbiorcom przez transport nie pozwalają właściwie ocenić jego 
pracy, gdyż poszczególne ładunki (poszczególni pasażerowie) mogą być przewożone na różne odległości, 
np. jeden autobus może wieźć jednego pasażera 10 albo 550km. 
Cargo – ładunki przewożone przez wszystkie środki transportu (gł. statki, samoloty) 
Transport morski służy do przesyłania różnorakich ładunków na bardzo duże odległości. 

Zalety Wady 
– Małe jednostkowe koszty przewozu 

(można przewieźć dużo towarów) 
– Dzięki zastosowaniu kontenerów 

można łatwo przeładować towar na 
inne środki transportu 

– Można przewozić różnorakie towary 
dzięki zastosowaniu specjalnie do 
nich przystosowanych statów (np. 
gazowce, tankowce, masowce, 
chemikaliowce itp.) 

– Długi czas transportu 
– Ryzyko katastrofy ekologicznej w 

przypadku awarii lub zatonięcia 
tankowców 

– Konieczność budowy nabrzeży w 
portach oraz przeładunku towarów 

– Niedostępność części portów w ciągu 
roku ze względu na warunki 
atmosferyczne (zlodzenie), pływy 
morskie lub zbyt płytkie baseny 
portowe 

 
Natężenie przewozów na trasach żeglugowych zależy od: 

– Koniunktury gospodarczej (zapotrzebowania lub nie na określone towary) 
– Zapotrzebowania na surowce mineralne 
– Zmian znaczenia surowców energetycznych 
– Spadku energochłonności hutnictwa, co przyczynia się do mniejszego przewozu rud metali 

 
Tanie bandery – kraje, w których rejestrują się statki różnych państw ze względu na niskie opłaty 
rejestracyjne, rzadkie kontrole techniczne i niższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pływają pod 
nimi statki, które są np. w złym stanie technicznym lub takich państw, w których wysokie opłaty nie 
pozwalają armatorom osiągać wysokich zysków. Do tanich bander należą m.in. Bahama, Panama, 
Liberia. 
 
Żegluga kabotażowa – przewóz towarów pomiędzy portami jednego kraju (mała – w obrębie jednego 
morza, duża – wielu mórz). Ten typ żeglugi odgrywa duże znaczenie  np. w USA, Kanadzie, Chinach, 
Indiach, Norwegii i Grecji. 
 
Trasy kabotażowe o największym znaczeniu: 

– Chicago – Wielkie Jeziora – Rzeka Św. Wawrzyńca – Nowy Jork – Nowy Orlean – Tampa – 
Kanał Panamski – San Francisco – Los Angeles – Vancouver 

– Tokio – Nagoja – Fukuoka 
– Północna Droga Wodna z Murmańska do Nachodzi i Władywostoku 
– Brisbane – Melbourne – Sydney – Adelajda 
– Manaus – Belem – Porto Alegre 
– Wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego i Północnego w Europie 
– Wzdłuż wybrzeży Chin 

 
W żegludze transoceanicznej największe znaczenie mają przewozy przez Ocean Atlantycki. 
Sytuacja żeglugi transoceanicznej: 

– Przegrywa z lotnictwem w przewozach pasażerskich 
– Lotnictwo goni ją w przewozach drobnicy i płodów rolnych 
– Odgrywa dominującą rolę w przewozie ładunków masowych na bardzo duże odległości 

(wykonuje największą pracę liczoną w t-km) 
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– Niska dynamika rozwoju i wahania związane ze zmianami koniunktury w światowym handlu 
zagranicznym np. spadek znaczenia floty zbiornikowców i masowców w latach ’80 w związku ze 
wzrostem cen ropy naftowej – zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności produkcji 

 
Zmiany ilościowe we flocie handlowej: 

– Zmniejszenie udziału zbiornikowców w ogólnym tonażu z 42% w 1980 roku do 28% w 1999r. 
– Zmniejszenie udziału masowców w ogólnym tonażu floty handlowej 
– Rozwój floty masowców kombinowanych, ro-ro, chemikaliowców, kontenerowców, gazowców 

(statków do przewozu LNG), chłodniowców oraz statków zaopatrujących górnictwo morskie. Są 
one mniejsze ale szybsze co w rezultacie zwiększa pracę przewozową 

 
W przewozie surowców mineralnych największe znaczenie mają następujące trasy: 

– Z portów naftowych Zatoki Perskiej przez Kanał Sueski (lub wokół Afryki) do portów Europy 
Zachodniej oraz USA (ropa naftowa) 

– Z portów Afryki S i Australii do portów Europy (węgiel kamienny) 
– Z portów pacyficznych USA do portów Japonii (węgiel kamienny) 
– Z portów Azji SE do portów Japonii (ropa naftowa i skroplony gaz) 
– Z portów Australii przez Filipiny do portów Japonii (węgiel kamienny) 
– Z portów Australii przez Filipiny do portów Japonii, Chin, Korei S (rudy żelaza) 
– Z portów Brazylii przez Filipiny do portów Japonii, Chin, Korei S (rudy żelaza) 

 
Największe porty świata: Rotterdam, Singapur, Chiba, Hongkong, Nagoja, Antwerpia, Szanghaj 

 
Źródło: Skrzypczak W.: Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski, Wyd. EFEKT, Warszawa 2004 
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Portal Edukacyjny Wiking 

Rodzaje portów: 
– Uniwersalne specjalizujące się w przeładunku wszystkich rodzajów towarów 
Europa Ameryka N Azja Ameryka S Afryka 

Rotterdam 
Antwerpia 
Amsterdam 
Hawr 
Marsylia 
Göteborg 
Sankt Petersburg 
Odessa 
Murmańsk 
Archangielsk 

Nowy Jork 
Filadelfia 
Boston 
Baltimor 
Portland 
Nowy Orlean 
Houston 
Long Beach 
Los Angeles 
Vancouver 
Quebec 
Montreal 

Singapur 
Chiba 
Kobe 
Osaka 
Jokohama 
Kawasaki 
Kitaksiu 
Tokio 
Sznghaj 
Hongkong 
Qinhuangdao 
Qingdao 
Bombaj 
Kalkuta 
Madras 
Koasiung 
Hajfa  

Rio de Janeiro 
Santos 
Buenos Aires 
Valparaiso  

Aleksandria 
Casablanca 
Lagos 
Durban 
Kapsztad  

 
– Specjalistyczne specjalizujące się w przeładunku konkretnego towaru: 

o Naftowe, które zaopatrzono w terminale i pirsy przystosowane do obsługi największych 
tankowców świata 

Azja Europa Ameryka N Afryka Ameryka S 
Ras Tannura 
(Arabia Saud.) 
Charg (Iran) 
Mina al Ahmadi 
(Kuwejt) 
Das (ZEA) 
Sajda (Liban)* 
Bejrut (Liban)* 
Banijas (Syria)* 

Platforma Brent 
(M. Północne) 
Aberdeen 
(Szkocja) 

Valdez (Alaska) 
Veracruz 
(Meksyk) 
Corpus Christi** 
Houston**  
Port Arthur** 

Bidżaja (Algieria) 
Sakida (Algieria) 
Marsa Al Burajka 
(Libia) 
As Sidr (Libia) 
Bonny (Nigeria) 

Maracaibo 
(Wenezuela) 
Puerto Ordaz 
(Wenezuela) 
Oranjestadt 
(Aruba) 

* zaopatrywane w ropę przy pomocy ropociągów 
** ich znaczenie, jako portów naftowych, w ostatnich latach zmalało 
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o Węglowe zlokalizowane gł. w krajach eksportujących tani węgiel pochodzący z kopalni 

odkrywkowych 
 Zespół portów Hampton Road (USA) 
 Newcastle (Australia) 
 Portland (Australia) 
 Port Headland (Australia) 
 Gladstone (Australia) 
 Richards Bay (RPA) 
 Robert Bank (Kanada) 

 
o Rudowe specjalizujące się w przeładunku rud metali 

 Port Headland (Australia) 
 Dampier (Australia) 
 Cape Lambert (Australia) 
 Tubaro (Brazylia) 
 Vitoria (Brazylia) 
 Puerto Ordaz (Wenezuela) 
 Ciudad Guyana (Wenezuela) 
 Santana (Brazylia) 
 San Nicolas (Peru) 
 Duluth (USA) 
 Sept – Iles (Kanada) 
 Port Carter (Kanada) 
 Narwik (Norwegia) 
 Lulea (Szwecja) 

 
Źródło: Starzomski J.: Paszport Maturzysty. Geografia. Wydawnictwo eremis. Warszawa 2005 
o Zbożowe służące głównie do przewozu pszenicy, kukurydzy i jęczmienia 

 W USA: Houston, Baton Rouge, Mobile, Duluth, Toledo, Seattle, Portland 
 W Kanadzie: Thunder Bay, Toronto 
 W Ameryce S: Buenos Aires, Montevideo, Rosario 
 W Australii: Sydney, Newcastle, Adelajda 
 W Azji (ryż): Bangkok, Rangun, Ho Chi Minh 
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Źródło: Starzomski J.: Paszport Maturzysty. Geografia. Wydawnictwo eremis. Warszawa 2005 

 
Najważniejsze kanały morskie, które skracają drogę: 

– Kanał Panamski 
– Kanał Kiloński 
– Kanał Sueski 

 
Najważniejsze cieśniny, nad którymi zlokalizowano ważne porty morskie 

– Kadyks i Tanger nad Cieśniną Gibraltarską 
– Istambuł nad Bosforem 
– Calais nad kanałem La Manche 
– Kopenhaga nad Sundem 
– Singapur nad Cieśniną Malakka 
– Dubaj nad Cieśniną Ormuz 
– Aden nad Cieśniną Bab-el-Mandeb 
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Portal Edukacyjny Wiking 
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Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS, 2012 

 
Transport morski w Polsce 
Największe znaczenie miał w Polsce w latach 1950-1990, gdyż statki przewoziły eksportowany węgiel, 
zboża; służył również do wspierania reżimów komunistycznych w krajach trzeciego świata, gdzie pomoc 
była dostarczana drogą morską. 
Polska flota świadczy usługi kabotażowe dlatego utrzymują się wysokie przewozy mimo spadku eksportu 
i spadku wymiany z krajami trzeciego świata. 
 
W strukturze polskiej floty handlowej dominują masowce, które do lat ’80 woziły węgiel a później zboże. 
Większość z nich ma więcej niż 25 lat dlatego zarejestrowano je w krajach taniej bandery np. Cyprze, 
Wyspach Marshalla, Malcie i Bahamach. 
 
Największe porty: 

 
Źródło: http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_portymorskie08.jpg  
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– Zespół Szczecin – Świnoujście – Police  
o Ma duże znaczenie ze względu na położenie u ujścia Odry, która dzięki kanałowi 

Gliwickiemu jest połączona z GOP-em 
o Specjalizuje się w przeładunkach węgla, koksu, rud metali, surowców chemicznych 
o Planuje się budowę gazoportu w Świnoujściu 
o Świnoujście jest awanportem, w którym częściowo rozładowuje się statki by zmniejszyć 

ich zanurzenie w Zalewie Szczecińskim 
o Budowa gazociągu północnego (Rosja – Niemcy) może spowodować problemy z 

rozwojem tego portu – może dojść do utrudnień w dostępie do portu statków o znacznym 
zanurzeniu 

 
– Port Gdański 

o Mogą tutaj zawijać jednostki o największym zanurzeniu 
o Specjalizuje się w przeładunkach ropy naftowej, węgla, koksu, rud metali, surowców 

chemicznych i siarki 
 

– Port Gdyński  
o Specjalizuje się w przeładunkach drewna, zbóż i drobnicy 

 

 
Mały Rocznik Statystyczny, GUS 2012 

Spadek przeładunków tranzytowych przez polskie porty wynika z: 
– Braku bazy do przeładunku kontenerów 
– Braku dobrej sieci dróg i autostrad 

Powoduje to, że tranzyt z krajów Europy Środkowej, które nie mają dostępu do morza np. Czechy, 
Słowacja, kierowany jest do portów niemieckich 
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Żegluga śródlądowa 
 
Służy do przewozu towarów masowych, niepsujących się 

Wady Zalety 
– Bardzo powolny 
– Wymaga przeprowadzenia prac 

hydrotechnicznych (budowa śluz, 
kanałów, regulacja rzek) 

– Jest ograniczony przez warunki 
klimatyczne, które mogą powodować 
zlodzenie rzeki, wahanie stanu wody 

– Niskie koszty (tani środek transportu) 
– Duże bezpieczeństwo 
– Mała uciążliwość dla środowiska 
– Możliwość dotarcia do miejsc trudno 

dostępnych, pozbawionych dróg, czy 
linii kolejowych 

 
Rzeki międzynarodowe 
– Zgodnie z prawem międzynarodowym jest to rzeka żeglowna uchodząca do morza i przepływająca 

przez kilka krajów lub też stanowiąca granicę państwową 
– Takimi rzekami są np. Ren, Dunaj, Parana, Mekong, Niger 
 
Rozwój żeglugi śródlądowej ograniczają warunki środowiska naturalnego (rzeki o dużym spadku, 
zamarzające na zimę, o dużych wahaniach stanu wody w ciągu roku) oraz brak środków finansowych na 
regulację rzek 
 
Największe szlaki żeglugowe świata 

• System Wielkich Jezior i Rzeki Świętego Wawrzyńca oraz rzek Hudson i Mohawk 
połączonych kanałami z jeziorami Erie i Ontario o długości 4 tysięcy km.  

 
• Jest dostępny dla statków pełnomorskich o wyporności 20 tys BRT i zapewnia dogodne 

połączenia pomiędzy: Chicago, Detroit, Cleveland, Buffallo, Toronto, Montreal i Nowy Jork 
 

• Pomiędzy Jez. Górnym a Erie różnica wysokości lustra wody wynosi 9 metrów a między Erie i 
Ontario 99 m co doprowadziło do budowy kanałów i wielkich śluz w rejonie Niagary 

• Po otwarciu kanału łączącego Chicago z Missisipi rzekami Rock i Illinois Wielkie Jeziora mają 
połączenie z portami w Nowym Orleanie i nad Zatoką Meksykańską 

 
• System rzek i kanałów Europy Zach. z Renem, Łabą, Dunajem, Saoną, Rodanem i Sekwaną a 

poprzez ich powiązania z niemal wszystkimi rzekami Europy 
 
 

• Ren jest dostępny dla żeglugi wszystkich krajów przez cały rok. Poprzez oddanie w 1993 Kanału 
Ren-Men-Dunaj można przewozić towary między okręgami przemysłowymi leżącymi między 
Rotterdamem a Marsylią, czyli między M. Północnym a Śródziemnym 
   

• System Wołgi (połączona z Donem, Dwiną, i Newą) 
• System Dunaju 
• Dniepr, Łaba, Odra, Pad 
• Amazonka, Parana z Paragwajem 
• Niger, Zambezi 
• Ganges, Jangcy 
• Okresowo są żeglowne rzeki Syberii – Ob., Jenisej, Lena zamarznięte przez prawie 6 miesięcy w 

roku 
 
Największe znaczenie ma żegluga śródlądowa w Holandii (tą drogą przewozi się tyle towarów co 
transportem samochodowym), Niemczech, Belgii 
 
Duże znaczenie ma ona również w KSR ze względu na słabo rozwiniętą sieć dróg i kolei np. w Chinach, 
Demokratycznej Republice Konga, Mozambiku, Birmie 
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Żegluga śródlądowa w Polsce 
 
Ten typ transportu nie ma dużego znaczenia w naszym kraju. Jest to związane przede wszystkim z 
brakiem regulacji większości rzek, długim okresem zlodzenia rzek, dużymi wahaniami stanu wody w 
ciągu roku i niskimi stanami wody w okresie zimy i lata. 
 
Transportem wodnym przewozi się towary masowe (węgiel, koks, rudy metali, wyroby z metali, surowce 
chemiczne, nawozy sztuczne, drewno, zboża i surowce skalne). 

Struktura przewozów transportu śródlądowego w 2008 roku 

 
W Polsce łączna długość dróg wodnych dostępnych dla żeglugi wynosi 3812 km. 
Odcinki rzek dostępne dla barek: 

O dużej wyporności O średniej wyporności 
– Odra od Kanału Gliwickiego po 

ujście 
– Warta od Poznania po ujście 
– Wisła od Płocka po ujście 

– Warta od Konina do Poznania 
– Noteć od Kanału Bydgoskiego po 

ujście 
– Bug 
– Narew z Pisą 
– Biebrza po Kanał Augustowski 



 31 

 
Portal Edukacyjny Wiking 

Telekomunikacja służy do przesyłania z jednego miejsca do drugiego informacji za pomocą środków 
łączności przewodowej i bezprzewodowej. 
 
W ostatnich latach w tej dziedzinie nastąpiła istna rewolucja. Pojawiły się środki łączności (telefonia 
satelitarna, telefonia komórkowa i Internet), które umożliwiają połączenie się z dowolnym miejscem na 
Ziemi. Duże zmiany zaszły również w telefonii przewodowej – np. wprowadzono łącza światłowodowe, 
które umożliwiły szerokopasmowy przekaz informacji 
 
Łączność satelitarna 

– Wykorzystuje satelity komunikacyjne umieszczone na tzw. orbicie geostacjonarnej (są 
nieruchome względem powierzchni Ziemi nad równikiem – nie trzeba zmieniać położenia anten 
nadawczych i odbiorczych).  

– Ten typ satelitów służy do przesyłania programów telewizyjnych oraz do prowadzenia rozmów 
telefonicznych 

– Satelity „Irydium” krążą na niskich orbitach celem ograniczenia mocy nadajników stosowanych w 
tego rodzaju telefonach dlatego ten system jest drogi. 

 
Telefonia komórkowa 

– Wykorzystuje mikrofale o częstotliwościach 800MHz i 1200 MHz 
– Jest to bardzo kosztowny system przede wszystkim w pierwszej fazie rozwoju, gdyż wymaga 

budowy dużej liczby stacji przekaźnikowych 
– Szybki zwrot nakładów 
– Szybko się rozwija, gdyż maleją ceny telefonów komórkowych, wprowadzane są nowe usługi np. 

SMS, MMS itp. 
 
Telefonia przewodowa 
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– Nie rozwija się zbyt szybko, bo w wielu KWR rynek jest już nasycony 
– Szybko rośnie liczba abonentów telefonicznych w krajach Europy Środkowej (kraje wcześniej 

zaniedbane) oraz Indiach i Chinach (ogranicza się to głównie do miast). W niektórych KWR 
spada liczba abonentów ze względu na szybki rozwój telefonii komórkowej 

 

 

 

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2012 

Internet 
– Globalna sieć komputerów dzięki której możliwe jest bardzo szybkie przesyłanie informacji, 

obrazów i dźwięków 
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– Dalszy rozwój tej formy komunikacji jest pewny szczególnie przy dalszym wykorzystywaniu 
szerokopasmowych łączy światłowodowych 

– Dzięki Internetowi możliwe jest również oglądanie programów telewizyjnych, robienie zakupów, 
załatwianie spraw finansowych, wykonywanie pracy, załatwiać sprawy urzędowe itp. 

 

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2012 

 
 

 
 



 34 

 
Portal Edukacyjny Wydawnictwa Wiking http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Swiat_internet2009.jpg 

 
 
System łączności w Polsce 

• Należy do najbardziej nowoczesnych i najbardziej efektywnych dziedzin komunikacji, która 
zajmuje się przesyłaniem informacji 

• Jej rola rośnie wraz z rozwojem gospodarczym dlatego należy do mierników rozwoju 
gospodarczego państw 

• Wyróżniamy: 
– Usługi pocztowe 
– Usługi telekomunikacyjne 

• Usługi pocztowe obejmują: 
– Przekazywanie korespondencji 
– Przekazywanie paczek 
– Przekazywanie przekazów pieniężnych 
– Przekazywanie telegramów 

• Ich znaczenie maleje ze względu na rozwój innych usług np. telefonia komórkowa, Internet oraz 
ze względu na pojawienie się na rynku konkurencji 

Usługi telekomunikacyjne obejmują oprócz łączności satelitarnej także: 
 

Środki łączności przewodowej Środki łączności bezprzewodowej 
– Telefonia stacjonarna 
– Teleksy 
– Telewizja kablowa 
– Internet 

– Telefonia komórkowa 
– Satelitarne platformy cyfrowe 
– Telewizja  

• Największe znaczenie ma sieć telefoniczna. Jej gwałtowny rozwój nastąpił w latach ’90-tych XX 
wieku dzięki telefonizacji wsi i modernizacji central telefonicznych polegającej na automatyzacji 
łączy międzymiastowych i międzynarodowych oraz na instalacji kabli światłowodowych 

• Na początku XXI w. nastapił regres telefonii stacjonarnej dzięki np. telefonom komórkowym 
• W Polsce nastąpił ostatnio gwałtowny rozwój radiofonii (pojawiło się mnóstwo nowych, 

komercyjnych stacji radiowych) oraz telewizji (8 ośrodków regionalnych  
i telewizje prywatne) 

 
W Polsce telefonia stacjonarna jest słabo rozwinięta.  
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– Świadczy o tym wskaźnik liczby abonentów na 1000 mieszkańców, który jest niższy niż w innych 
europejskich krajach WR ponad dwukrotnie niższy (w 2008 r. wynosił 227,9) 

– Przyczyną tego faktu przede wszystkim były czasy socjalistyczne, monopolistyczny charakter TP 
a obecnie coraz większa konkurencja telefonii komórkowej. Gwałtowny rozwój telefonii 
przewodowej nastąpił w latach 1990-1999, co było związane z transformacją gospodarki Polski. 
Analizując mapy można zauważyć, że polska wieś jest pod tym względem zupełnie 
niedoinwestowania (abonenci na wsi stanowią 10% wszystkich abonentów a przecież 38% 
ludności Polski mieszka na wsi) 
 

 
Telefoniczne łącza główne na 1000 ludności na koniec 2011 roku 

 
Mały Rocznik Statystyczny GUS 2012 

Teleksy 
– Spada zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi za sprawą konkurencji Poczty Polskiej 
– W latach 1990-2001 liczba abonentów teleksowych spadła z 38 do 3 

 
Telewizja kablowa 

– Ogranicza się do dużych aglomeracji miejskich i niektórych miast 
– Łącza telewizji kablowej są również wykorzystywane do połączeń internetowych i telefonicznych 
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Internet 
– W Polsce jest zdecydowanie mniej użytkowników Internetu niż w pozostałych krajach Zachodniej 

Europy.  
– Większość z nich korzysta z bardzo drogich połączeń modemowych; inną sprawą jest fakt, że 

część Polaków w ogóle nie ma dostępu do Internetu nawet przez modem ze względu na brak 
infrastruktury telefonicznej na obszarach wiejskich. W ostatnich latach wdraża się programy 
mające na celu zmianę tej sytuacji. 

 
Telefonia komórkowa 

– Zaczęła się rozwijać na początku lat ’90.  
– Dynamiczny rozwój miał miejsce w momencie powszechnego dostępu do aparatów GSM 
– Inwestycje w infrastrukturę są bardzo wysokie ale szybko się zwracają, gdy zwiększa się liczba 

abonentów, którym świadczy się też dodatkowe usługi 
– Jej rozwój zahamował rozwój telefonii przewodowej 

 
Telewizja naziemna 
Na początku lat 90. XXw. pojawiło wiele nowych programów telewizyjnych np. Polsat, TVN; 
uruchomiły one szereg nadajników 
 


