
 

 

 Historia dla KL. VII B –  6.05  

 

Temat jest w podr. str. 200-201 , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub 

wydrukować i wkleić do zeszytu.  

Temat: Reformy gospodarcze w Polsce w pierwszych latach niepodległości 

 

Do odbudowy Polski konieczne były duże nakłady finansowe. Do roku 1921 Polska 

łożyła na wojsko, które walczyło o granice państwowe. Wydatki państwa trzykrotnie 

przewyższały dochody. W tej sytuacji drukowano dodatkowe banknoty, by pieniędzy 

było więcej. Skutkowało to inflacją a nawet hiperinflacją, co znaczyło, że wartością był 

towar a nie pieniądz. Ceny towarów zmieniały się kilka razy w ciągu dnia. 

Zapanowała drożyzna, ludzie kupowali coraz mniej a płacili coraz więcej. Należało 

ograniczyć produkcję, co wywołało rosnące bezrobocie. Niezadowoleni ludzie 

wychodzili na ulice. Prezydent Wojciechowski w tej trudnej sytuacji powołał nowy 

rząd na czele z ekonomistą Władysławem Grabskim. Celem rządu było poprawienie 

sytuacji. Działania, które podjęto to: 

-  podniesiono podatki, 

-  utworzono w roku 1924 Bank Polski, instytucje niezależną od rządu , 

-  przeprowadzono reformę walutową polegającą na zastąpieniu marki polskiej 

złotym polskim, którego emisją zajmował się wyłącznie Bank Polski, 

-  przeprowadzono w roku 1925 reformę rolną polegającą na podziale dużych 

majątków na mniejsze gospodarstwa dla chłopów, ale za ziemię musieli zapłacić ( tylko 

nieliczni mogli to zrobić). 

 

Rozwój handlu ograniczał brak portu dalekomorskiego. W bardzo niewielkim stopniu 

korzystaliśmy z Gdańska bo władze miasta ( zdominowane przez Niemców) to nam 

ograniczały. Aby temu zaradzić już w roku 1922 sejm polski podjął decyzje o budowie 

poru w Gdyni. Niedługo potem bo w kwietniu1923 r. odbyło się poświecenie portu, a w 

sierpniu 1923r. zawinął tu pierwszy statek. Dzięki tej inwestycji powstało nowe miasto 

Gdynia. 

 Nowe zmiany okazały się korzystne dla państwa, stworzyły pewną stabilizację 

gospodarczą 

Uwagi. Po raz kolejny Polacy udowodnili, że dobro kraju nie jest im obce i podejmowali 

różne działania by Polska stała się krajem nowoczesnym w Europie.  

  

 
 


