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Znaczenie 
transportu

 Transport to przewóz ładunków i osób różnymi środkami

lokomocji. Ma on wielkie znaczenie zarówno dla całej

gospodarki, jak i dla codziennego życia zwykłych ludzi.

Przewóz osób obejmuje m.in. dojazdy do pracy czy

szkół, a także wyjazdy wakacyjne, weekendowe czy

chociażby na zakupy. Przewóz towarów to przede

wszystkim dostawy dla przemysłu i usług, w tym handlu,

a także dla indywidualnych odbiorców, np. przesyłki

kurierskie.

 Powyższe elementy sprawiają, że sieć transportowa ma

bardzo duże znaczenie.



Przebieg dróg, autostrad, portów morskich i lotniczych wpływa na lokalizację

przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych oraz firm

usługowych związanych z turystyką.

Czym jest centrum logistyczne?

Centra logistyczne to obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą przeładunkową, w którym

świadczy się usługi związane z przyjmowaniem, magazynowaniem i dalszym

rozprowadzaniem towarów.

Centa logistyczne i zaopatrzeniowe najczęściej powstają przy węzłach łączących

autostrady z innymi drogami. Dlaczego? Przede wszystkim umożliwiają szybki i sprawny

przeładunek i transport towarów.



Jeden z węzłów drogowych koło Wrocławia



Największe centrum logistyczne w Polsce znajduje się w Bielanach Wrocławskich.



Wrocław odgrywa bardzo 
ważna rolę w polskim 
transporcie. Jego położenie 
w pobliżu głównych dróg i linii 
kolejowych umożliwiło 
dynamiczny rozwój inwestycji 
przemysłowych.

To właśnie we Wrocławiu i jego 
okolicach funkcjonuje wiele 
nowoczesnych zakładów, 
również zagranicznych 
firm, dla których ważna jest 
szybka i terminowa dostawa 
surowców, takich jak artykuły 
spożywcze, części do 
samochodów i 
silników lotniczych czy sprzęt 
AGD i RTV.



Oczywiście poza transportem lądowym, dzięki dostępowi do Morza Bałtyckiego, w Polsce dużą 

rolę odgrywa transport morski. Jest to istotny element międzynarodowej wymiany handlowej. 

Umożliwia przewóz dużych ładunków na znaczne odległości.

Polskie porty, głównie w Gdańsku i Gdyni, stanowią ważną część szlaków handlowych łączących 

północ i południe Europy.



Największe przeładunki mają

miejsce w Gdańsku, w Porcie

Północnym. To właśnie tam odbiera

się ropę naftową ze statków i wysyła

gotowe produkty naftowe do

zagranicznych odbiorców.

Ze względu na korzyści, jakie wiążą

się z możliwości korzystania z usług

portowych, wokół polskich portów

znajdują się firmy spedycyjne,

logistyczne, informatyczne czy

energetyczne.



Port w Gdyni
Miejsce załadunku i rozładunku

kontenerów w porcie gdyńskim.



Notatka do zeszytu
1. Transport i jego znaczenie.

Transport to przewóz ładunków i osób różnymi środkami lokomocji. Odgrywa istotną rolę w życiu

codziennym (dojazd do pracy lub szkoły, na zakupy), a także decyduje o rozwoju firm. Stworzenie

odpowiednich warunków do rozwoju sieci transportowej przyczynia się do lepszego poziomu
funkcjonowania gospodarki.

2. Transport a rozwój usług.

• rozwój usług uzależniony od bliskości szklaków drogowych,

• powstawanie centrów logistycznych i zaopatrzeniowych przy węzłach dróg i autostrad,

❖ centrum logistyczne - to obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą przeładunkową, w którym
świadczy się usługi związane z przyjmowaniem, magazynowaniem i dalszym rozprowadzaniem

towarów

3. Znaczenie transportu morskiego.

• transport morski - istotny element międzynarodowej wymiany handlowej, umożliwia przewóz

dużych ładunków na znaczne odległości,
• polskie porty, głównie w Gdańsku (Port Północny) i Gdyni, stanowią ważną część szlaków

handlowych łączących północ i południe Europy,

• rozwój firm spedycyjnych, logistycznych, informatycznych, energetycznych w sąsiedztwie portów,

❖ spedycja- działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług związanych z

organizowaniem przewozu ładunków na zlecenie innych firm,
4. Rozwój gospodarki na przykładzie Wrocławia.

• miasto położone w pobliżu głównych dróg i linii kolejowych,

• dobre warunki komunikacyjne (transportowe) wpływają na inwestycje w okolicy,

• siedziby nowoczesnych firm, w tym również zagranicznych, np. HP, Coca Cola, Bosch, Volvo, Ikea,



Firmy zagraniczne posiadające oddziały na trenie Wrocławia 
lub w jego okolicy.
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