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*

*Polska podpisała Porozumienia w sprawie MRG z 

Ukrainą, Rosją oraz Białorusią 

*Porozumienia z Rosją weszło w życie 27 lipca 2012 r.  

*MRG między RP i FR – to wyjątek od reguł określonych 

w Rozporządzeniu Parlamentu UE i Rady № 1931/2006 

z 20.12.2006  

*MRG umożliwia dostęp do znacznie rozszerzonego niż 

zwykle 





*

*Ogólna liczba mieszkańców na terenie objętym 

MRG to:  

2 800 000  
(z czego 941 500 na stronie rosyjskiej) 

Kartę MRG może uzyskać obywatel mieszkający 

nie mniej niż 3 lata , jego współmałżonek, dzieci 

–(nawet jeśli mieszkają tam mniej niż 3 lata) 



*

*2010 r. - 1 451 492 przekroczeń granicy 

*2011 r. – 2 373 517,  

*2012 – 4 073 142 (z czego 107 809 MRG) 

*Pierwsza połowa 2013 r. – 2 745 053 (z czego 

310 860 МRG) 

*Za cały 2013 r.: 6 188 600, z czego w ramach 

MRG 2 804 500 

*2014 r. (do 01.11.2014) - 5 625 910  

  



*

* cudzoziemcy: 1 200 000 przekroczeń granicy w 

ramach MRG) – to jest 35,3% ogólnej liczby 

przekroczeń granicy przez cudzoziemców  

*Polacy: 1 600 000 przekroczeń granicy w 

ramach MRG) , to jest 56,6% ogólnej liczby 

przekroczeń granicy przez obywateli Polski 

 

 







*

*W 1 kwartale 2013 r. Rosjanie zostawili w Polsce ok. 113,2 
mln zł. (28 300 mln € ) – w porównaniu do 2012 r. – wzrost o  
89,6%   

*Obywatele Polski zostawili w Rosji w tym samym czasie ok. 96 
mln zł (24 mln €) – w porównaniu do 2012 r. – wzrost o 95,5% 

*W 1 kwartale 2013 r. Rosjanie zostawili w Polsce ok. 124,8 
mln zł (w porównaniu do 2012 r. – wzrost o 54,8%), Obywatele 
Polski zostawili w Rosji w tym samym czasie 87,6 mln zł (w 
porównaniu do 2012 r. – wzrost o 47,2%) 

*Za cały 2013 r: Rosjanie zostawili w Polsce ok.  583,9 mln zł, 
Obywatele Polski zostawili w Rosji  377,5 mln zł 

*W ramach MRG w 2013 r. Rosjanie wydali w Polsce ok. 217 mln 
zł. (37,3% od ogólnej wartości zakupów cudzoziemców 
zrealizowanych w Polsce), obywatele Polscy w FR  - 207,2 mln 
zł 



*

*Nie stwierdzono wzrostu przestępczości 

*Wzrost wypadków na drogach jest proporcjonalny do 

wzrostu intensywności ruchu drogowego  

*Wzrost kontrabandy jest proporcjonalny do wzrostu 

ruch przez granicę  

*«Karta MRG» istotnie wpływa i umożliwia łatwiejszy 

ruch przez granicę  

*Największa intensywność MRG po stronie polskiej – 

do 50 km od granicy 



*

*Pojawiła się zwiększona ilość informacji w 

języku rosyjskim– w restauracjach, sklepach, 

na ulicach 

 



*

*Tworzone są oferty turystyczne kierowane do 

gości z Rosji – MRG to nie tylko zakupy, lecz 

również wypoczynek, leczenie, rehabilitacja  

 





*

*Dane GUS 

*Materiały konferencji na temat MRG w Mikolajkach, 

październik 2013 r. 

*Wyniki badań nad MRG realizowane przez 

Stowarzyszenie, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia, (2013 r) 

*Materiały Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych 

 



www.eurobalt.org.pl

malgorzatas@eurobalt.org.pl

Dziękuję za uwagę! 

http://www.eurobalt.org.pl/
mailto:malgorzatas@eurobalt.org.pl

