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Ruch graniczny osób w pierwszych miesiącach 2022 r.
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Ruch na granicach Polski, będących granicami zewnętrznymi UE, w
ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. wzrósł o 168 % w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym roku funkcjonariusze SG
odprawili łącznie 12,8 mln podróżnych (na obu kierunkach), w
analogicznym okresie rok temu – 4,8 mln.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono
7,5 mln podróżnych (58,6% całego ruchu na granicy), a na wyjazdowym – 5,3 mln (41,4%).
Znacznie częściej niż w roku ubiegłym granice przekraczali obywatele Polski, w tym roku
stanowili 26,9 % wszystkich odprawionych podróżnych (tj. 3,4 mln osób) , w 2021 r. – 19,4
% (928 tys.).

Najwięcej osób w tym roku odprawiono w marcu – 3,5 mln podróżnych (na obu kierunkach)
i ma to związek z falą uchodźców ewakuujących się do Polski z Ukrainy. Rok wcześniej, w
marcu, odprawiono na granicach zewnętrznych 977 tys. podróżnych (na obu kierunkach).

Wśród  osób,  które  w  tym  roku  przekraczały  granice  na  wszystkich  rodzajach  przejść
(drogowe, morskie i lotnicze) najwięcej było obywateli Ukrainy – łącznie na obu kierunkach
6,8 mln tj.  53% całego ruchu, na drugim miejscu byli  obywatele Polski 3,5 mln tj.  26,9 %
całego  ruchu.  Natomiast  w  samych  przejściach  lotniczych  aż  66,5  %  całego  ruchu  to
obywatele  Polski,  natomiast  obywatele  Ukrainy  stanowili  tylko  8  %  ruchu.

Na granicach zewnętrznych wzrósł również ruch środków transportu (samochody osobowe,
ciężarowe, autobusy, motocykle itd.) w przejściach drogowych z 2 mln w roku ubiegłym do
3,8 mln w tym roku.

Najwięcej  osób  odprawili  funkcjonariusze  SG  z  przejścia  lotniczego  Warszawa-Okęcie  –
1,576  mln  podróżnych,  na  drugim  miejscu  funkcjonariusze  SG  z  przejścia  granicznego  w
Medyce  –  1,573  mln,  na  trzecim  w  Korczowej  –  1,22  mln.   Najbardziej  w  porównaniu  z
rokiem ubiegłym wzrósł ruch w przejściu granicznym Kraków-Balice, aż o 814% (z 88 tys.
podróżnych w 2021 r. do 808 tys. podróżnych w br).

zdj. Wykresy danych analizy ruchu granicznego: ZG KGSG
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