
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

17.04.2019 r. Zakupy cudzoziemców 
 

W ub. roku cudzoziemcy przekraczający granicę 
polsko-ukraińską na terenie Podkarpacia zakupili 
towary i usługi w Polsce za podobną sumę jak w 2017 
roku. Najwięcej wydali na towary nieżywnościowe, 
w tym materiały budowlane, sprzęt RTV i AGD. 

Granicę polsko-ukraińską przebiegającą na terenie 
województwa podkarpackiego (239 km), przekroczyło 
w 2018 roku 11,1 mln cudzoziemców. Jako główny cel 
wizyty w naszym kraju, 86,9% z nich podało dokonanie 
zakupów. Łączna wartość zakupionych towarów i usług 
wyniosła 4,3 mld zł. W 2018 roku jeden cudzoziemiec 

wydał przeciętnie 793 zł. 

Na towary nieżywnościowe cudzoziemcy przeznaczyli 86,7% wszystkich swoich wydatków, 
a na żywność i napoje bezalkoholowe – 10,3%. Wśród towarów nieżywnościowych 
największym powodzeniem cieszyły się materiały do budowy lub remontu domu – 37,0% oraz 
sprzęt RTV i AGD – 25,4%. 

W strefie przygranicznej* z Ukrainą na terenie Podkarpacia, w ramach małego ruchu 
granicznego (MRG), w 2018 roku odnotowano 3,0 mln przekroczeń lądowej granicy polsko-
ukraińskiej. Wydatki cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach 
MRG wyniosły 1,1 mld zł z czego 89,5% stanowiły zakupy towarów nieżywnościowych. 

*Strefa przygraniczna to strefa, która sięga nie dalej niż 30 km od granicy. Na Podkarpaciu w strefie 

przygranicznej znajdują się 43 gminy.     

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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W 2018 roku 4,3% cudzoziem-
ców przekraczających granicę 
polsko-ukraińską na terenie 
Podkarpacia, przybywało do 
naszego kraju w celach służbo-
wych 

1,4% 
Wzrost średnich wydatków po-
niesionych przez jednego cu-
dzoziemca w Polsce, przekra-
czającego w 2018 roku lądową 
granicę z Ukrainą na terenie 
Podkarpacia r/r  


