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W ramach badań obszarów transgranicznych prowadzonych przez Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie, począwszy od III kwartału 2008 roku realizowane jest badanie obrotów 

towarów i usług w ruchu granicznym. Początkowo ankietyzacją objęto przejścia na granicy 

polsko-ukraińskiej, a od IV kwartału 2009 r. takŜe polsko-białoruskiej.  

Badanie realizowane jest we współpracy 

z    urzędami statystycznymi w Lublinie 

i  Białymstoku oraz przy wsparciu StraŜy 

Granicznej i SłuŜby Celnej. Prowadzone jest na 

wszystkich przejściach drogowych i kolejowych 

z ruchem osobowym na granicy Polski z Ukrainą 

i Białorusią. 

 

 

 
 

 

Badaniem objęte jest 14 przejść granicznych 

z terenu województw lubelskiego, podkar-

packiego i podlaskiego. 

Ankietyzację przeprowadzają profesjonalni 

ankieterzy statystyki publicznej – 29 ankieterów 

na granicy polsko-białoruskiej i 26 ankieterów 

na granicy polsko-ukraińskiej. 

W II półroczu 2008 roku zebrano łącznie 

28 tys. ankiet, z tego 13 tys. od cudzoziemców 

i 15 tys. od Polaków. W okresie trzech kwartałów 2009 roku pozyskano ponad 35 tys. ankiet, 

z tego ok. 17 tys. od cudzoziemców i ok. 18 tys. od Polaków. 
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Badania transgraniczne na wschodniej granicy Polski 

Długość granicy Polski z Białorusią 
wynosi 418 km, natomiast z Ukrainą 
– 535 km. 

Pogranicze polsko-białoruskie 
i polsko-ukraińskie 



W IV kwartale 2009 r. przeprowadzono dotychczas dwa badania, w trakcie których 

zebrano ok. 3,3 tys. ankiet na granicy polsko-ukraińskiej i ok. 3,0 tys. ankiet na granicy 

polsko-białoruskiej. Od cudzoziemców zebrano łącznie 3,9 tys. ankiet, natomiast od Polaków 

– 2,4 tys. ankiet.  

Od momentu wejścia w Ŝycie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego (1 lipca 2009 roku), 

od cudzoziemców przekraczających granicę 

w  ramach małego ruchu granicznego 

pozyskano 395 ankiet.  

Tematem badania obrotów towarów 

i usług w ruchu granicznym jest wysokość 

i struktura wydatków poniesionych w Polsce 

przez cudzoziemców oraz wydatków 

poniesionych przez Polaków za granicą, 

między innymi na towary Ŝywnościowe 

i nieŜywnościowe, noclegi, usługi gastronomiczne i inne. Badanie dotyczy obrotów 

nierejestrowanych na dokumentach celnych SAD. Badaniem objęte są równieŜ: cel podróŜy, 

odległość od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, częstotliwość 

przekraczania granicy, w przypadku Polaków – kraj pobytu za granicą, w przypadku 

cudzoziemców – kraj stałego zamieszkania oraz posiadanie Karty Polaka.  

Szczegółowe dane na temat wyników badania obrotów towarów i usług w ruchu 

granicznym prezentowane są w opracowywanych co kwartał informacjach sygnalnych, które 

są zamieszczane na stronie internetowej www.stat.gov.pl/rzesz/69_644_PLK_HTML.htm . 

W ramach wypracowywania spójnego systemu badawczego obszarów transgranicznych 

podejmowane są równieŜ inicjatywy z wykorzystaniem środków finansowych Unii 

Europejskiej. Od czerwca br. Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pod tytułem: „Stworzenie spójnego systemu 
informacji i prognozowania zmian gospodarczych w województwie podkarpackim 
pozwalającego na podejmowanie optymalnych decyzji w sferze rynku pracy”. Projekt 

wykonywany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. Obecnie 

realizowane są m.in. prace analityczne dotyczące sytuacji na rynku pracy oraz kondycji 

finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Przeprowadzane 

jest równieŜ badanie ankietowe w gospodarstwach domowych. Więcej informacji o projekcie 

moŜna znaleźć na stronie internetowej www.rynekpracypokl.pl . 

Według danych StraŜy Granicznej w III 
kwartale 2009 r. w ramach małego 
ruchu granicznego (MRG) granicę 
przekroczyło 18,4 tys. cudzoziemców 
w kierunku do Polski i tyle samo 
z  Polski. Wśród Polaków nie odno-
towano przekroczeń granicy w ramach 
MRG. 


