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USŁUGI W POLSCE



Handel 
zagraniczny

Handel zagraniczny to odpłatna wymiana 
dóbr i usług między państwami.

 import – zakup towarów w innym 
kraju (tych, których brakuje),

eksport – sprzedaż towarów za 
granicę.

Znaczenie:

1. Większa różnorodność towarów na 
rynku krajowym.

2. Źródło dochodów państwa.



Partnerzy 
handlowi 
Polski

Główny partner handlowy – Niemcy

80% wartości eksportu przypada na 
państwa Unii Europejskiej.



Partnerzy 
handlowi 
Polski

Towary 
importowane do 
Polski:
 maszyny, samochody, 

urządzenia elektroniczne,

 ropa naftowa, gaz 
ziemny,

 tworzywa sztuczne, 

 leki, 

 odzież, obuwie, 

 artykuły spożywcze.



Partnerzy 
handlowi 
Polski

Towary 
eksportowane z 
Polski:
 samochody osobowe, 

autobusy, pojazdy 
szynowe,

 silniki spalinowe,

 sprzęt AGD i RTV,

 łodzie motorowe, jachty,

 meble,

 okna, drzwi,

 papier,

 owoce i warzywa,

 odzież.



Saldo bilansu 
handlu 
zagranicznego 

Saldo bilansu handlu zagranicznego to 
różnica miedzy wartością eksportu i 
importu.

SALDO = EKSPORT – IMPORT

 Saldo dodatnie (EX>IM) – nadwyżka w handlu zagranicznym

 Saldo ujemne (IM>EX) – deficyt, niedobór w handlu zagranicznym



Saldo bilansu 
handlu 
zagranicznego 

Zmiany w handlu zagranicznym w Polsce.



PESA 
Bydgoszcz



CD projekt



Mlekpol



Przedsiębiorstwo

Nowy Styl



Sprawdź , czy 
wiesz…



Sprawdź , czy 
wiesz…



Sprawdź , czy 
wiesz…



Zadanie 
praktyczne

Zadanie DO WYBORU związane z handlem zagranicznym.

EKSPORT: Znajdź i opisz trzy firmy (w tym jedną, 
która ma siedzibę w województwie kujawsko-
pomorskim), które osiągają sukcesy na arenie 
międzynarodowej (oczywiście eksportując swoje 
produkty). 



Zadanie 
praktyczne

Zadanie DO WYBORU związane z handlem zagranicznym.

IMPORT: Znajdź w gospodarstwie domowym (w 
domu) 30 artykułów, które zostały importowane 
do Polski. Wskaż asortyment i kraj pochodzenia 
artykułu. Informacje znajdziesz na opakowaniach, 
wszywkach w odzieży itp.  (kraj pochodzenia 
Bangladesz, także Made in Bandladesh). 
Uporządkuj zebrane dane. 



Zadanie 
praktyczne

Zadanie DO WYBORU związane z handlem zagranicznym.

 Forma pracy: 

dokument Word, prezentacja PowerPoint, plakat/mapa 
myśli wykonana na papierze i sfotografowana.

 Wybierz jedno z zadań. Rozwiązanie odeślij przez 
moduł ZADANIE DOMOWE lub e-mailem. Może to być 
efekt twoich działań na komputerze albo plik ze 
zdjęciem przygotowanej ręcznie pracy. Termin 
wykonania zadania: ….



Dziękuję

VU


