


• Większość państw europejskich wprowadziło 
w swoich krajach podziały administracyjne ; 
dla przykładu w Szwajcarii na  kantony, a we 
Francji na departamenty, zaś w Polsce na 
województwa. 

• Każde z województw jest administracyjnie 
samodzielne oraz kieruje rozwojem regionu. 



• Podział terytorialny  Polski zmieniał się 
wielokrotnie, od  II wojny światowej reformy 
miały miejsce   1946,  1950,  1957 ,  1975 oraz  
1 stycznia  1999r. ostatnia, która wprowadziła 
obecnie obowiązujący   podział 
administracyjny  kraju. 



• W roku: 
  - 1946 podział Polski był trójstopniowy, liczba 

województw wynosiła 14;  jako mniejsze 
jednostki administracyjne wydzielono powiaty  
i gminy, ponadto funkcjonowały tzw. miasta 
wydzielone: Warszawa, Łódź; 

 
   -1950 podział administracyjny Polski był również 

trójstopniowy, liczba województw wynosiła 17; 
wydzielono trzy nowe województwa: opolskie, 
koszalińskie, zielonogórskie, jako mniejsze 
jednostki istniały nadal powiaty i gminy, a wśród 
miast wydzielonych nadal funkcjonowała 
Warszawa i Łódź; 
 
 



    - 1975 podział administracyjny Polski był 
dwustopniowy, zlikwidowano powiaty, a w ich 
miejsce utworzono gminy, ale wprowadzono 
znacznie większą liczbę województw —  49,  
co w znacznym stopniu podzieliło kraj na małe 
jednostki samorządowe; jako miasta wydzielone 
funkcjonowały: Warszawa, Łódź, Kraków, 

 

    - 1999 podział administracyjny Polski był znowu 
trójstopniowy, wprowadzono gminy i powiaty,  
a zlikwidowano znaczną ilość województw 
ograniczając ich do liczby 16, uległy też likwidacji 
miasta wydzielone. 



     Nowo powołane województwa (ich nazwy związane  
z krainami geograficznymi lub regionami Polski)  to: 

• dolnośląskie — Wrocław,  
• kujawsko-pomorskie — Bydgoszcz,  
• lubuskie — Gorzów Wielkopolski,  
• lubelskie — Lublin,  
• łódzkie —  Łódź,  
• małopolskie —Kraków,  
• mazowieckie — Warszawa,  
• opolskie — Opole,  
• podkarpackie – Rzeszów,  
• podlaskie — Białystok ,  
• pomorskie — Gdańsk,  
• śląskie —  Katowice,  
• świętokrzyskie — Kielce,  
• wielkopolskie — Poznań, 
• warmińsko-mazurskie — Olsztyn.  
• zachodnio-pomorskie —Szczecin,  



• Województwo – jednostka podziału 
administracyjnego najwyższego stopnia  
w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego 
podziału terytorialnego administracji 
rządowej, od 1999 r. także jednostka 
samorządu terytorialnego. 

 



• Stolica województwa to jednocześnie siedziba władz 
samorządu, z wyjątkiem województw lubuskiego  
gdzie sejmik województwa jest w Zielonej Górze  
i województwa kujawsko-pomorskiego — sejmik jest 
w Toruniu. 

 

     Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny 
samorządu województwa, który tworzą radni, 
wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja 
trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów (w latach 1998–
2017 kadencja trwała 4 lata). 

 

 



• Według danych na dzień 1 stycznia 2020 w Polsce 
struktura podziału na jednostki administracyjne  
i ich liczbę przedstawia się następująco: 

• jednostki I stopnia – 16  województw 

• jednostki II stopnia – 380  powiatów, w tym: 

– 66  miast na prawach powiatu – gminy  
o statusie  miasta, wykonujące zadania powiatu, 
potocznie zwane „powiatami grodzkimi”, 

– 314  powiatów – skupiają od kilku do kilkunastu 
sąsiadujących ze sobą  gmin, potocznie zwane 
„powiatami ziemskimi”; mogą mieć siedzibę w mieście 
na prawach powiatu, które nie leży na ich obszarze 

 



• jednostki III stopnia – 2477  gmin, w tym: 

• 302 miejsce – gminy, które zawierają się w 
administracyjnych granicach miasta (w tym 66 gmin 
będących jednocześnie  miastami na prawach 
powiatu), 

• 642 miejsko-wiejskich – gminy, w skład których 
wchodzi miasto oraz kilka  wsi, 

• 1533 wiejskich– gminy, które na swoim terytorium 
nie zawierają miasta (z tego 158 takich gmin ma 
siedzibę w  mieście poza swoim obszarem 
(tzw. gmina obwarzankowa). 

 



• Powiat – jednostka  samorządu terytorialnego 
i  podziału administracyjnego II stopnia w  Polsce. 
Jednostką nadrzędną jest  województwo, 
podrzędną  gmina. Ich funkcjonowanie 
reguluje  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 920). 

 Aktualna mapa powiatów w Polsce 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000920


• Gminy są podstawową, najczęściej najniższą, 
jednostką  samorządu terytorialnego, wyposażoną  
w określone prawem kompetencje ogólne, dotyczące 
spraw ludności na określonym terytorium.  
Jej przedstawiciele wybierani są spośród lokalnej 
społeczności. Obszar i społeczność gminy połączone 
są więzami gospodarczymi, kulturalnymi  
i komunikacyjnym 

Polska dzieli się na 2477 gmin, 
będących podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego. 
Jednostkami wyższymi są  powiat i 
województwo. 
Aktualna mapa gmin w Polsce. 



Polskie województwa różnią się między sobą: 

•  pod względem liczby mieszkańców (najwięcej 
ludzi mieszka w województwie mazowieckim 
— około 5 mln, najmniej w województwie 
lubuskim —1 mln osób) oraz  

• powierzchnią (największe to również 
województwo mazowieckie — 35,5 tys. km2,  
a najmniejsze to opolskie — 9,4 tys. km2).  







Społeczność lokalna 

• jest tworzona przez mieszkańców gminy, 

• obejmuje zbiorowość budowaną na silnych 
więziach, które wynikają ze wspólnoty 
interesów, a także z przynależności  
do wspólnoty zamieszkującej dany obszar.   

 



Elementy, które kształtują 

odrębność lokalną 
• terytorium i zamieszkująca je społeczność, 

• interakcje społeczne, które zachodzą między osobami 
zamieszkującymi wspólny obszar (od codziennych 
pozdrowień, krótkiej rozmowy do sąsiedzkiej pomocy), 

• wspólne interesy i więzi łączące ludzi oraz instytucje 
tam działające, dzięki którym zbiorowość ma wspólne 
cele i może podejmować wspólne działania, 

• pozytywny i emocjonalny stosunek do miejsca 
zamieszkania przejawiający się w dbaniu o wspólne 
otoczenie, środowisko, poznawanie przeszłości tego 
miejsca. 

 





Społeczność regionalna 

• jest tworzona przez mieszkańców powiatu 
i województwa,   

• zamieszkuje zdecydowanie większy obszar, 
a o jej charakterze decydują społeczności 
lokalne, które ją współtworzą, 

• społeczności regionalne mają poczucie 
własnej odrębności. 



Elementy kształtujące odrębność 

regionalną 

• poczucie własnej odrębności przejawiające się 
w języku, obyczajach i strojach, 

• odmienne doświadczenia związane 
z przeszłością, 

• budowanie pozytywnego obrazu regionu jako 
miejsca wyjątkowego. 

 



Regiony historyczno – geograficzne 

Polski 



Regiony historyczno-geograficzne Polski 
Kształtowały się przez wieki. Różnice 
regionalne są skutkiem dawnych 
podziałów plemiennych, różnic 
geograficznych i gospodarczych, a także 
wydarzeń historycznych: podziału 
dzielnicowego, rozbiorów, wojen 
oraz zmian granic. 



Tradycyjne kurpiowskie palmy przygotowywane  

na Niedzielę Palmową. 



Uczestnicy procesji w Łowiczu w strojach 

regionalnych. 



Strój rozbarsko – bytomski. 



Źródła informacji i obrazów: 

• https://pl. wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Polski 

• https:// pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_(Polska) 

• https:// pl.wikipedia.org/wiki/Gmina 

• https://www. bing.com/images/search?q=mapa%20fizyczna%20polski&qs= n&form= 
QBIRMH&sp=-1&pq=mapa%20fizyczna%20polski&sc=8-20&cvid= 424502D44A 7E41D2AE7 
5B73650FCF901&first=1&tsc=ImageHoverTitle 

• Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie dla klasy 8 wydawnictwa WSiP 

 


