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INFORMACJE SYGNALNE 

25.05.2020 r. 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa podkarpackiego za kwiecień 
2020 r. 

 Podmiotów gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością w końcu kwietnia br. było o 4,0% więcej niż przed miesią-

cem. Stosunkowo duży wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością wystąpił w sekcji edukacja, opieka zdrowotna i po-

moc społeczna, pozostała działalność usługowa oraz  transport, gospodarka magazynowa. W kwietniu 2020 r. zarejestro-

wano 605 nowych podmiotów, tzn. o 35,4% mniej niż w marcu br., wyrejestrowano natomiast 271 podmiotów, czyli o 

47,8% mniej niż przed miesiącem. 

 Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 3008,5 mln zł i była (w cenach 

stałych) o 35,0% niższa niż w kwietniu 2019 r., kiedy notowano wzrost o 6,1%. W porównaniu z poprzednim miesiącem 

produkcja sprzedana obniżyła się o 32,5%. 

 Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu br. była o 19,3% niższa niż 

przed rokiem (wobec wzrostu o 11,5% w kwietniu 2019 r.). Obniżyła się również w porównaniu z marcem br. (o 8,9%). 

 W pierwszych czterech miesiącach 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., spadła liczba mieszkań odda-

nych do użytkowania (o 6,6%) oraz liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z 

projektem budowlanym (o 6,3%). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 29,3%). 

 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 241,3 tys. osób i było niższe niż przed rokiem o 3,3%. W 

odniesieniu do marca br. zmniejszyło się o 4,0%. We wszystkich województwach, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca 

można było zauważyć spadek zatrudnienia, przy czym w województwie podkarpackim był on największy. 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,6% i była wyższa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i do kwietnia 

ub. roku. W rankingu województw, pod względem wysokości stopy bezrobocia, województwo podkarpackie plasowało się 

na piętnastym miejscu. W kraju stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, wobec 5,6% przed rokiem. 

 W kwietniu br. skupiono 1,8 tys. ton żywca wieprzowego i skup ten był niższy niż w kwietniu 2019 r. o 29,8%. (w kraju 

skup żywca wieprzowego był mniejszy o 5,8%). W większości województw skup wieprzowiny był mniejszy niż przed 

rokiem, a największy spadek wystąpił w województwie dolnośląskim (o 36,9%) i lubuskim (o 36,3%). Zwiększenie skupu 

żywca wieprzowego zanotowano w trzech województwach: mazowieckim (o 23,1%), lubelskim (o 12,3%) 

i świętokrzyskim (o 11,6%). W kwietniu 2020 r. w województwie podkarpackim skupiono 7,9 mln litrów mleka, tj. o 20,7% 

mniej niż przed rokiem (w Polsce o 0,5% więcej niż w kwietniu 2019 r.). 
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Podmioty gospodarki narodowej 

 
Według stanu w końcu kwietnia 2020 r. podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w wojewódz-
twie podkarpackim było prawie 182,3 tys., w porównaniu z marcem br. o 0,2% więcej (w Polsce wzrost o 0,1%). Podmioty 
z Podkarpacia stanowiły ok. 4% ogółu podmiotów w kraju. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność w sekcji handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – 22,7%, następnie budownictwo – 14,9%, przetwórstwo przemysłowe – 9,5%, dzia-
łalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,0%, pozostała działalność usługowa – 7,6%, transport, gospodarka maga-
zynowa – 6,8%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 6,0%.  
 
Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według sekcji PKD w województwie podkarpac-

kim 
Stan w końcu miesiąca 

SEKCJE PKD 

Stan Nowo zarejestrowane Wyrejestrowane 
Z zawieszoną działalno-
ścią – stan w końcu mie-

siąca 

marzec 
2020 

kwiecień 
2020 

w marcu 
2020 

w kwietniu 
2020 

w marcu 
2020 

w kwietniu 
2020 

marzec 
2020 

kwiecień 
2020 

Ogółem 181972 182292 936 605 519 271 20293 21107 

w tym:             

Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo 

3118 3118 9 9 7 3 390 392 

Górnictwo i wydobywanie 229 230 1 2 1 - 31 28 

Przetwórstwo przemysłowe 17248 17261 74 52 57 30 1778 1842 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę 

518 520 1 3 2 - 24 24 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacją 

505 504 1 - - - 26 25 

Budownictwo 27020 27132 210 150 79 36 4590 4643 

 Handel; naprawa  pojazdów 
samochodowych 

41261 41307 156 109 124 68 4462 4644 

Transport, gospodarka maga-
zynowa 

12387 12413 61 58 45 28 1594 1682 

Zakwaterowanie i gastrono-
mia 

4976 4978 31 13 14 13 865 888 

Informacja i komunikacja 6119 6150 40 39 15 1 671 687 

Działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa 

4017 4024 20 14 10 4 416 426 

Obsługa rynku nieruchomości 5396 5400 26 7 3 3 186 194 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

16334 16367 98 59 40 29 1754 1815 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca 

4735 4740 39 15 27 15 792 812 

Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia spo-
łeczne 

1894 1894 - - - - - - 

Edukacja 6714 6718 40 12 18 10 590 702 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

10955 10985 55 27 26 8 1017 1136 

Działalność związana z kul-
turą, rozrywką i rekreacją 

3963 3962 11 3 5 6 353 361 

Pozostała działalność usłu-
gowa 

13869 13867 45 20 44 17 750 802 
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Podmiotów z zawieszoną działalnością w końcu kwietnia br. było o 814, tj. o 4,0% więcej niż przed miesiącem (w kraju o 
4,3%). Stosunkowo duży wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością wystąpił w sekcjach edukacja – o 19,0% więcej niż 
w końcu marca br. (w kraju o 13,6%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna – o 11,7% (w kraju o 11,5%), pozostała działal-
ność usługowa – o 6,9% (w kraju o 7,5%) oraz transport, gospodarka magazynowa – o 5,5% (w kraju o 9,3%). W kwietniu 
2020 r. zarejestrowano 605 nowych podmiotów, tzn. o 35,4% mniej niż w marcu br. (w Polsce spadek o 42,4%), wyrejestro-
wano natomiast 271 podmiotów, czyli o 47,8% mniej niż przed miesiącem (w Polsce o 41,1% mniej).  
 
Wykres 1. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w kwietniu 2020 r. (miesiąc poprzedni = 

100) 

 
 

Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane z rejestru REGON w kwietniu 2020 r. (miesiąc poprzedni = 100) 

 
Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON – stan w końcu kwietnia 2020 r. (mie-

siąc poprzedni = 100) 
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Przemysł  

 

Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 3008,5 mln zł i była (w cenach stałych) o 

35,0% niższa niż w kwietniu 2019 r. Był to jeden z największych spadków w kraju.  

Wykres. 4. Wskaźnik dynamiki dla przemysłu (ceny stałe) miesiąc kwiecień 2020 r. w ujęciu rocznym 
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W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 16075,0 mln zł i była o 10,4% niższa niż przed rokiem. 

Województwo podkarpackie pod względem wysokości spadku uplasowało się na 15. miejscu w kraju. 

Uwzględniając działy o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu, największy spadek w ujęciu rocznym, wystąpił w 

produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 69,4%). Spadki produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano także 

m.in. w produkcji maszyn i urządzeń (o 58,5%) oraz w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 56,6%). 

Natomiast największy spadek w odniesieniu do okresu styczeń-kwiecień ub. roku, wystąpił w produkcji maszyn i urządzeń (o 

26,1%). Produkcja sprzedana przemysłu obniżyła się również m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycz-

nych (o 22,0%) oraz w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 19,8%). 

Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w kwietniu br. wyniosła 540,1 mln zł. Była wyższa niż w kwietniu ub. 

roku (o 7,7%), a obniżyła się w porównaniu z marcem br. (o 11,3%). Od początku roku produkcja sprzedana przedsiębiorstw 

budowlanych osiągnęła wartość 2324,5 mln zł i wzrosła o 15,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 

 

Rynek wewnętrzny 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w kwietniu br. była o 19,3% niższa niż przed 

rokiem (wobec wzrostu o 11,5% w kwietniu 2019 r.). We wszystkich województwach wystąpił spadek sprzedaży detalicznej w 

ujęciu rocznym – największy w województwie pomorskim (o 35,2%). 

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż detaliczna obniżyła się o 8,9% (w kraju o 13,1%). We wszystkich wojewódz-

twach wystąpił spadek sprzedaży detalicznej – największy w województwie opolskim (o 23,0%). 

Wykres. 5. Wskaźnik dynamiki dla sprzedaży detalicznej za miesiąc kwiecień 2020 r. (miesiąc poprzedni =100) 

 

Znaczący spadek sprzedaży detalicznej w województwie podkarpackim w porównaniu z marcem br. wystąpił m.in. w sprzedaży 

tekstyliów, odzieży, obuwia (o 34,8%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 29,1%), a najwyższy wzrost 

wystąpił w sprzedaży mebli, rtv, agd (o 12,6%). 

W okresie czterech miesięcy br. sprzedaż detaliczna była niższa o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Naj-

większy wzrost wystąpił w województwie lubelskim (o 4,9%), a największy spadek w województwie kujawsko-pomorskim (o 

19,6%). 
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Budownictwo mieszkaniowe 

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. oddano do użytkowania w województwie podkarpackim 2455 

mieszkań, tj. o 6,6% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (w kraju o 2,8% mniej). Inwestorzy indywidualni przekazali 1554 

mieszkania, tj. o 7,9% mniej niż przed rokiem (w kraju o 5,2% mniej), natomiast deweloperzy przekazali do eksploatacji 890 

mieszkań tj. o 0,1% mniej niż przed rokiem (w kraju mniej o 0,3%). 

Wykres 6. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. (analogiczny okres roku poprzedniego = 
100) 

 

W pierwszych czterech miesiącach 2020 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku, największą dynamiką liczby mieszkań 

oddanych do użytkowania charakteryzowały się województwa: warmińsko-mazurskie – wzrost o 28,3% i śląskie – wzrost o 23,7%, 

natomiast największy spadek odnotowano w województwie małopolskim i lubelskim (odpowiednio o 23,7% i o 20,7%). 

W kwietniu 2020 r. oddano do użytkowania w województwie podkarpackim 587 mieszkań, tj. o 12,5% mniej niż w kwietniu 2019 

r. (w kraju o 22,4% mniej niż przed rokiem). Inwestorzy indywidualni oddali 259 mieszkań, tj. o 35,2% mniej niż przed rokiem 

(w kraju o 37,4% mniej), natomiast deweloperzy przekazali do eksploatacji 328 mieszkań tj. o 21,0% więcej niż przed rokiem (w 

kraju o 15,0% mniej). W pozostałych formach budownictwa na Podkarpaciu nie odnotowano efektów. 

W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. w województwie podkarpackim wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 
3569 mieszkań, tj. o 6,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (w Polsce o 5,2% mniej). Pozwolenia na budowę największej 
liczby mieszkań otrzymali inwestorzy indywidualni – 1859 tj. o 14,2% mniej niż przed rokiem (w kraju mniej o 5,7%). Dewelope-
rzy otrzymali 1710 pozwoleń tj. o 4,5% więcej (w Polsce o 3,2% mniej niż przed rokiem).  
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Wykres 7. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w okresie 
styczeń-kwiecień 2020 r. (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 

 

Największą dynamiką (w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r.) liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia 
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym charakteryzowały się województwa: kujawsko-pomorskie (wzrost o 42,7%) i 
lubuskie (wzrost o 12,9%), zaś największy spadek odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim (odpowied-
nio o 29,3% i o 27,8%). 

W kwietniu 2020 r. w województwie podkarpackim wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 796 mieszkań, tj. o 35,6% 

mniej niż w kwietniu 2019 r. (w Polsce o 26,6% mniej). Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy 

indywidualni – 408 tj. o 41,5% mniej niż w kwietniu 2019 r. (w Polsce o 27,2% mniej), natomiast deweloperzy otrzymali 388 

pozwoleń tj. o 27,5% mniej niż przed rokiem (w kraju mniej o 26,7%). W kwietniu br. w pozostałych formach budownictwa na 

Podkarpaciu nie odnotowano efektów. 

W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. na Podkarpaciu rozpoczęto budowę 3430 mieszkań tj. o 29,3% więcej niż przed rokiem (w 
Polsce o 12,7% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.). Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 1701 mieszkań tj. o 11,0% 
mniej niż w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. (w Polsce mniej o 8,9%). Deweloperzy rozpoczęli na Podkarpaciu budowę 
1533 mieszkań, czyli ponad 2-krotnie więcej niż przed rokiem (w kraju o 15,2% mniej). Ponadto w budownictwie spółdzielczym 
rozpoczęto budowę 157 mieszkań, w społecznym czynszowym 24 i w komunalnym 15 mieszkań (przed rokiem w tych formach 
budownictwa nie odnotowano efektów).  

Wykres 8. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. (analogiczny okres roku poprzedniego 
= 100) 
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Największą dynamikę (w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku) liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnoto-
wano w województwach: podkarpackim (wzrost o 29,3%) i zachodniopomorskim (o 11,6%). Natomiast największy spadek od-
notowano w województwie dolnośląskim (o 43,5%) i lubuskim (o 26,0%).  

W kwietniu 2020 r. na Podkarpaciu rozpoczęto budowę 1112 mieszkań tj. o 9,1% więcej niż przed rokiem (w Polsce o 37,8% mniej 

niż w analogicznym okresie roku 2019). Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 539 mieszkań tj. o 28,0% mniej niż w kwiet-

niu 2019 r. (w Polsce odnotowano spadek o 30,5%). Deweloperzy rozpoczęli na Podkarpaciu budowę 534 mieszkań, czyli blisko 

2-krotnie więcej niż przed rokiem (w kraju o 46,2% mniej). Ponadto w kwietniu br. rozpoczęto budowę 24 mieszkań w budow-

nictwie społecznym czynszowym i 15 mieszkań w budownictwie komunalnym. 

 

Rynek pracy 

 

W kwietniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 241,3 tys. osób i było niższe niż przed rokiem o 

3,3% (wobec wzrostu o 2,3% w kwietniu ub. roku). W odniesieniu do marca br. zmniejszyło się o 4,0%. We wszystkich wojewódz-

twach, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zauważyć można było spadek zatrudnienia, przy czym w województwie podkar-

packim był on największy. W Polsce przeciętne zatrudnienie obniżyło się zarówno w ujęciu rocznym (o 2,1%), jak i miesięcznym 

(o 2,4%). W okresie styczeń-kwiecień br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 251,1 

tys. osób i było o 0,6% wyższe (w kraju o 0,4%). 

Znaczący spadek przeciętnego zatrudnienia w województwie podkarpackim odnotowano w zakwaterowaniu i gastrono-mii, 

zarówno w skali roku, jak i miesiąca (odpowiednio o 12,5% i o 16,2%). 

Wykres 9. Wskaźnik dynamiki dla przeciętnego zatrudnienia za kwiecień 2020 r. (miesiąc poprzedni=100) 

 

W końcu kwietnia 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 82898 osób i była wyższa 

o 3964 osoby niż w poprzednim miesiącu i o 3869 osób wyższa niż w kwietniu ub. roku. Kobiety stanowiły 52,7% ogółu zareje-

strowanych bezrobotnych (przed rokiem 54,0%). 

Tabl. 2. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
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IV III IV 

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) w tys. 79,0 78,9 82,9 

Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 7,7 7,7 7,3 

Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. 11,9 8,1 3,4 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) w % 8,3 8,2 8,6 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2020 r. wyniosła 8,6% i była wyższa o 0,4 p.proc. w odniesieniu do poprzed-

niego miesiąca i o 0,3 p.proc. wyższa w odniesieniu do kwietnia ub. roku. W rankingu województw, pod względem wysokości stopy 

bezrobocia, województwo podkarpackie plasowało się na piętnastym miejscu (najniższą stopę bezrobocia zanotowano w woje-

wództwie wielkopolskim – 3,3%, a najwyższą w warmińsko-mazurskim – 10,0%). W kraju stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, wobec 

5,6% przed rokiem. 

W kwietniu 2020 r. w urzędach pracy zarejestrowano 7318 osób bezrobotnych, tj. o 5,2% mniej niż przed miesiącem i o 5,1% 

mniej niż przed rokiem. Z ewidencji bezrobotnych, w kwietniu br., wyrejestrowano 3354 osoby, tj. o 58,8% mniej niż w poprzed-

nim miesiącu i o 71,9% mniej niż w kwietniu ub. roku. Z tytułu podjęcia pracy z rejestru bezrobotnych wyłączono 2316 osób (przed 

miesiącem 4821, a przed rokiem 6037 osób). Z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w kwietniu 2020 r. zwolniono 635 osób, tj. o 

256 osób więcej niż przed miesiącem i o 378 osób więcej niż przed rokiem. 

W kwietniu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 1373 oferty zatrudnienia1, tj. o 1115 mniej niż przed miesiącem i o 4133 mniej 

niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 66 bezrobotnych (przed miesiącem 63, a przed rokiem 22). 

 

Turystyka  

 

Sektor turystyczny jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. 

Na całym świecie turystyczne obiekty noclegowe odnotowują niższe wskaźniki wykorzystania w zależności od stopnia 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

Według wstępnych danych w kwietniu br. w województwie podkarpackim z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych po-

siadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 2,8 tys. turystów, w tym ok. 2,7 tys. turystów krajowych i ok. 0,1 tys. turystów zagra-

nicznych. Szacuje się, że liczba turystów korzystających z noclegów w kwietniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku 

była niższa o 96,6% (w kraju niższa o 97,5%). Biorąc pod uwagę kraj stałego zamieszkania, polskich turystów było mniej o ok. 96,1% 

(w kraju o 97,3%), natomiast turystów zagranicznych o ok. 99,6% (w kraju o 98,2%). 

Wykres 10. Turyści korzystający z noclegów2 na Podkarpaciu (w tys.) 

 

Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach, w tym 

największy w małopolskim (o 99,5%), warmińsko-mazurskim (o 98,3%) i mazowieckim (o 98,1%). Najmniejszy spadek wystąpił 

w województwie opolskim (o 94,9%).  

  

                                                                        

1 Dotyczy wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 
2 W turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc. 
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Wykres 11. Turyści korzystający z noclegów3 (w tys.) 

 
 
 
 
 

Ruch graniczny na lądowej granicy polsko-ukraińskiej w województwie podkarpackim  
 

Na terenie województwa podkarpackiego, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w kwietniu 2020 r. na lądowej 
granicy polsko-ukraińskiej odnotowano 65,6 tys. odpraw (o 93,3% mniej niż w kwietniu 2019 r.), z tego: 
- 62,9 tys. cudzoziemców – o 92,9% mniej niż w kwietniu 2019 r., 
- 2,7 tys. Polaków – o 97,0% mniej niż w kwietniu 2019 r. 
 
Wśród cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w województwie podkarpackim 95,8% stanowili obywatele 
Ukrainy. 
 
Wykres 12. Ruch graniczny na lądowej granicy polsko-ukraińskiej w województwie podkarpackim 
 

 
 
W ramach małego ruchu granicznego (MRG) na granicy polsko-ukraińskiej w województwie podkarpackim w kwietniu 2020 r. 
odnotowano 0,7 tys. odpraw  (z Polski i do Polski), co stanowiło 1,2% przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców. W 
porównaniu z kwietniem 2019 r. liczba przekroczeń granicy w ramach MRG była mniejsza o 99,6%. 
  

                                                                        
3 W turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc. 
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