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INFORMACJE SYGNALNE 

28.04.2020 r. Ruch graniczny na zewnętrznej granicy Unii Europej-
skiej na terenie Polski w I kwartale 2020 r. 
 

 
W I kwartale 2020 r. na zewnętrznej granicy lądowej Unii 
Europejskiej na terenie Polski odnotowano 6,4 mln od-
praw (o 13,3% mniej niż w I kwartale 2019 r.), z tego: 
• 5,7 mln cudzoziemców - o 12,1% mniej niż w I kw. 2019 r.,  
• 0,7 mln Polaków - o 22,8% mniej niż w I kw. 2019 r. 
 
 

 

Najwięcej osób przekraczało granicę polsko-ukraińską (64,0% ogółu przekroczeń zewnętrznej 
granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski), następnie granicę z Białorusią (26,0%)  
i z Rosją (10,0%). 

 
Wykres 1. Ruch graniczny według odcinków granicy zewnętrznej UE na terenie Polski 

 
Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki granicy dominowali obywatele 
kraju sąsiadującego – i tak na granicy z Ukrainą 97,2% stanowili obywatele Ukrainy, na gra-
nicy z Rosją 90,8% to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 87,9% to obywatele Białorusi. 

W I kwartale 2020 r. najwięcej przekroczeń granicy zewnętrznej, zarówno przez cudzoziemców 
jak i Polaków, odnotowano w styczniu (po 41,4% ogółu odpraw cudzoziemców i Polaków 
w ciągu I kwartału), zaś najmniej w marcu (odpowiednio 20,6% i 18,7%). W I kwartale 2019 r. 
największe natężenie ruchu granicznego wśród cudzoziemców i Polaków odnotowano 
w marcu (odpowiednio 36,5% i 36,0% ogółu odpraw cudzoziemców i Polaków). 
 
Wykres 2. Ruch graniczny według miesięcy na granicy zewnętrznej UE na terenie Polski  

w I kwartale 2020 r. w porównaniu z I kwartałem 2019 r. 
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Na granicy polsko-ukraińskiej odnotowano (w porównaniu do analogicznych okresów ub. roku) 
w styczniu wzrost odpraw cudzoziemców i Polaków odpowiednio o 12,5% i 9,0%, w lutym wzrost 
odpraw cudzoziemców o 7,7% i spadek liczby przekroczeń Polaków o 4,5%, a w marcu spadek 
odpraw zarówno cudzoziemców jak i Polaków odpowiednio o 48,6% i 61,5%. 

Na granicy polsko-białoruskiej w styczniu i lutym odnotowano, w porównaniu do analogicznych 
okresów ub. roku, wzrost odpraw cudzoziemców (odpowiednio o 9,3% i 7,6%), jak i Polaków 
(o 1,8% i 3,8%), natomiast w marcu spadek odpraw cudzoziemców o 51,3% i spadek liczby prze-
kroczeń Polaków o 49,3%. 

Z kolei na granicy polsko-rosyjskiej odnotowano, w porównaniu do analogicznych okresów ub. 
roku, w styczniu i lutym wzrost odpraw cudzoziemców (odpowiednio o 14,2% i 16,8%) oraz spa-
dek odpraw Polaków (o 9,6% i 10,2%), a w marcu spadek odpraw zarówno cudzoziemców jak 
i Polaków odpowiednio o 64,9% i 66,8%. 

 

Uwagi metodyczne 

1. Informację opracowano na podstawie badania 1.30.11 Ruch graniczny, do którego dane 
dotyczące ruchu granicznego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej  na terenie Polski 
pochodzą z Komendy Głównej Straży Granicznej. Dane obejmują wszystkie przejścia gra-
niczne (drogowe, kolejowe i rzeczne).  

2. Liczba przekroczeń granicy – osoba przekraczająca granicę kilkakrotnie liczona jest tyle 
razy, ile razy granicę tę przekracza. 

3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
13 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 435) ruch graniczny na przejściach z Rosją, Białorusią 
oraz Ukrainą z dniem 15 marca 2020 r. został  zawieszony lub ograniczony do odwołania. 
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Powiązane opracowania 

Turystyka 

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą 
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