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2023 styczeń - marzec 2023 r. (I kwartał) (2,02 MB)

2022

styczeń-grudzień 2022 r. (2,11 MB)

styczeń - wrzesień 2022 r. (III kwartały) (2,05 MB)

styczeń - czerwiec 2022 r. (I półrocze) (1,89 MB)

styczeń - marzec 2022 r. (I kwartał) (1,29 MB)

2021

styczeń-grudzień 2021 r.  (2,01 MB)

styczeń - wrzesień 2021 r. (III kwartały)  (2,08 MB)

styczeń - czerwiec 2021 r. (I półrocze)  (1,87 MB)

styczeń - marzec 2021 r. (I kwartał)  (1,84 MB)

2020

styczeń-grudzień 2020 r. (1,87 MB)

styczeń - wrzesień 2020 r. (III kwartały) (2,08 MB)

styczeń - czerwiec 2020 r. (I półrocze) (1,94 MB)

styczeń - marzec 2020 r. (I kwartał) (1,93 MB)

https://strazgraniczna.pl/download/1/31836/InformacjastatystycznazaIkwartal2023r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/31065/Informacjastatystycznaza2022r2korektyZCUnielegalnapracaprzyjecidoRP.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29982/Informacjastatystycznazaokresstyczen-wrzesien2022r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29897/InformacjastatystycznazaIpolrocze2022r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29898/InformacjastatystycznazaIkwartal2022r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/27269/Informacjastatystycznaza2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29899/Informacjastatystycznaza2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29902/Informacjastatystycznazastyczen-wrzesien2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29902/Informacjastatystycznazastyczen-wrzesien2021r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/26015/InformacjastytystycznazaIpolrocze2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29903/InformacjastatystycznazaIpolrocze2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29900/InformacjastatystycznazaIkwartal2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29900/InformacjastatystycznazaIkwartal2021r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29904/Informacjastatystycznaza2020r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29904/Informacjastatystycznaza2020r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29907/Informacjastatystycznazastyczen-wrzesien2020r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29907/Informacjastatystycznazastyczen-wrzesien2020r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29906/InformacjastatystycznazaIpolrocze2022r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29906/InformacjastatystycznazaIpolrocze2022r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29905/InformacjastatystycznazaIkwartal2020r.pdf
https://strazgraniczna.pl/download/1/29905/InformacjastatystycznazaIkwartal2020r.pdf


2019

styczeń-grudzień 2019 r. (1,39 MB)

styczeń -wrzesień 2019 r. (III kwartały) (2,08 MB)

styczeń -czerwiec 2019 r. (I półrocze) (1,41 MB)

styczeń -marzec 2019 r. (I kwartał) (1,87 MB)

2018

styczeń-grudzień 2018 r. (1,98 MB)

styczeń -wrzesień 2018 r. (III kwartały) (1,44 MB)

styczeń -czerwiec 2018 r. (I półrocze) (1,86 MB)

styczeń - marzec 2018 r. (I kwartał) (1,75 MB)

2017

styczeń-grudzień 2017 r. (1,98 MB)

styczeń -wrzesień 2017 r. (III kwartały) (4,5 MB)

styczeń -czerwiec 2017 r. (I półrocze) (4,5 MB)

styczeń -marzec 2017 r. (I kwartał) (3,8 MB)

2016

styczeń -grudzień 2016 r. (4,8 MB)

styczeń -wrzesień 2016 r. (III kwartały) (5,49 MB)

styczeń -czerwiec 2016 r. (I półrocze)  (4,39 MB)

styczeń -marzec 2016 r. (I kwartał)  (3,46 MB)

2015

styczeń -grudzień 2015 r.
(160 kB)

styczeń -wrzesień 2015 r. (III kwartały) (160 kB)

styczeń -czerwiec 2015 r. (I półrocze) (181 kB)

styczeń -marzec 2015 r. (I kwartał) (181 kB)

http://strazgraniczna.pl/download/1/22770/BIULETYN2019r1.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/22770/BIULETYN2019r1.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/22648/BIULETYNstyczen-wrzesien2019r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/22648/BIULETYNstyczen-wrzesien2019r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21730/BiuletynIpolrocze2019r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21730/BiuletynIpolrocze2019r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21252/biuletynstatystycznyIkwartal2019.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21252/biuletynstatystycznyIkwartal2019.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21257/Biuletynza2018rok.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21257/Biuletynza2018rok.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/19838/Biuletynstyczen-wrzesien2018r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/19838/Biuletynstyczen-wrzesien2018r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/18397/BiuletynIpolrocze2018r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/18397/BiuletynIpolrocze2018r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/17877/Ikw2018r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/17877/Ikw2018r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21256/Biuletynza2017rok.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/21256/Biuletynza2017rok.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/15732/Biletynza9m2017r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/15732/Biletynza9m2017r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/14456/bieltynIpolrocze2017.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/14456/bieltynIpolrocze2017.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/13459/BiuletynIkw2017r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/13459/BiuletynIkw2017r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/24888/BiuletynstatystycznySGza2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/24888/BiuletynstatystycznySGza2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/11406/Biuletyn-Styczen-wrzesien2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/11406/Biuletyn-Styczen-wrzesien2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/10330/BiuletynIpolrocze2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/10330/BiuletynIpolrocze2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/10330/BiuletynIpolrocze2016r.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/9315/BIULETYNIkw2016.pdf
http://strazgraniczna.pl/download/1/7984/2015rbiuletyn.xls
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6887
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6887
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6889&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6889&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6890&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6890&


2014

styczeń -grudzień 2014 r. (cały rok) (189 kB)

styczeń -wrzesień 2014 r. (III kwartały) (213 kB)

styczeń -czerwiec 2014 r. (I półrocze) (189 kB)

styczeń -marzec 2014 r. (I kwartał) (188 kB)

 2013

styczeń -grudzień 2013 r. (cały rok) (198 kB)

styczeń -wrzesień 2013 r. (III kwartały) (181 kB)

styczeń -czerwiec 2013 r. (I półrocze) (187 kB

styczeń -marzec 2013 r. (I kwartał) (181 kB)

2012

styczeń -grudzień 2012 r. (cały rok) (205 kB)

styczeń -wrzesień 2012 r. (III kwartały) (199 kB)

styczeń -czerwiec 2012 r. (I półrocze) (192 kB)

styczeń -marzec 2012 r. (I kwartał) (181 kB)

2011

styczeń -grudzień 2011 r. (cały rok) (187kB)

styczeń-czerwiec 2011 r. (I półrocze) (157kB)

styczeń-marzec 2011 r. (I kwartał) (171kB)

2010

styczeń-grudzień 2010 r. (cały rok) (120kB)

styczeń-wrzesień 2010 r. (III kwartały) (135kB)

styczeń-czerwiec 2010 r. (I półrocze) (140kB)

styczeń-marzec 2010 r. (I kwartał) (133kB)

http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6891&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6891&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6892&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6892&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6893&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6893&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6894&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6894&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6895&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6895&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6896&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6896&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6897&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6897&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6898&
http://www.strazgraniczna.pl/download.php?s=1&id=6898&
http://strazgraniczna.pl/download/1/8802/01-122012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8802/01-122012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8805/01-092012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8805/01-092012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8804/01-062012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8804/01-062012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8803/01-032012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8803/01-032012.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8801/01-122011.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8801/01-122011.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8799/01-062011.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8799/01-062011.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8798/01-032011.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8798/01-032011.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8800/01-122010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8800/01-122010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8797/01-092010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8797/01-092010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8796/01-062010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8796/01-062010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8795/01-032010.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8795/01-032010.xls


2009

styczeń-grudzień 2009 r. (cały rok) (200kB)

styczeń-wrzesień 2009 r. (III kwartały) (191kB)

styczeń-czerwiec 2009 r. (I półrocze) (104kB)

styczeń-marzec 2009 r. (I kwartał) (75kB)

2008

styczeń-grudzień 2008 r. (cały rok) (97,5 kB)

styczeń-wrzesień 2008 r. (III kwartały) (94 kB)

styczeń-czerwiec 2008 r. (I półrocze) (85,5 kB)

styczeń-marzec 2008 r. (I kwartał) (86 kB)

2007 styczeń-grudzień 2007 r. (cały rok) (87,5 kB)

2006 styczeń-grudzień 2006 r. (cały rok) (87,5 kB)

2005 styczeń-grudzień 2005 r. (cały rok) (106 kB)

2004 styczeń-grudzień 2004 r. (cały rok) (104 kB)

2003 styczeń-grudzień 2003 r. (cały rok) (73,5 kB)

 

http://strazgraniczna.pl/download/1/8790/01-122009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8790/01-122009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8794/01-092009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8794/01-092009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8792/01-062009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8792/01-062009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8791/01-032009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8791/01-032009.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8613/01-122008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8613/01-122008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8616/01-092008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8616/01-092008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8615/01-062008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8615/01-062008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8614/01-032008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8614/01-032008.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8612/01-122007.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8612/01-122007.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8611/01-122006.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8611/01-122006.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8610/01-122005.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8610/01-122005.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8609/01-122004.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8609/01-122004.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8608/01-122003.xls
http://strazgraniczna.pl/download/1/8608/01-122003.xls
http://www.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-6888.jpg

