
DZIAŁ XVIII
RACHUNKI REGIONALNE

Uwagi metodologiczne

1. Rachunki regionalne opracowano zgodnie 
z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 
2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie euro-
pejskiego systemu rachunków narodowych i regio-
nalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26 
czerwca 2013 r., z późniejszymi zmianami).

2. Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia 
końcowy rezultat działalności wszystkich podmio-
tów gospodarki narodowej. Produkt krajowy brutto 
równa się sumie wartości dodanej brutto wytworzo-
nej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonal-
ne powiększonej o podatki od produktów i pomniej-
szonej o dotacje do produktów. Produkt krajowy 
brutto jest liczony w cenach rynkowych.

3. Wartość dodana brutto (WDB) mierzy wartość 
nowo wytworzoną w wyniku działalności produkcyj-
nej krajowych jednostek instytucjonalnych. Wartość 
dodana brutto stanowi różnicę między produkcją 
globalną a zużyciem pośrednim, jest wyrażona 
w cenach bazowych.

4. Dane z rachunków regionalnych za lata 2015-
2018 zostały zmienione w stosunku do wcześniej 
opublikowanych w ślad za rewizją benchmarkingo-
wą dokonaną w rocznych rachunkach narodowych, 
zgodnie z zasadami Zharmonizowanej Europejskiej 
Polityki Rewizji (HERP), rekomendowanej przez 
Komisję Europejską wszystkim krajom Unii 
Europejskiej. 

Zmiana danych wynikała z tytułu:
– wykorzystania nowych i aktualizacji istniejących 
źródeł danych,
–  doskonalenia metod kompilacji danych,
– wdrożenia wytycznych zawartych w zaktualizowa-
nym Podręczniku ds. deficytu i długu sektora insty-
tucji rządowych i samorządowych (MGDD).

5. Opis zmian wprowadzonych do rachunków na-
rodowych został zawarty w „Informacji Głównego 
Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków 
narodowych w latach 1995–2018” z dnia 6 paź-
dziernika 2020 r., dostępnej na stronie https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/
roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-ur-
zedu-statystycznego-na-temat-rewizji-rachunkow-
narodowych-w-latach-9952018,13,1.html.

6. Informacje dotyczące rachunków regionalnych 
zamieszczono w publikacji „Kompendium wiedzy 
o rachunkach regionalnych”.

CHAPTER XVIII
REGIONAL ACCOUNTS 

Methodological notes

1. Regional accounts were compiled accor-
ding to the principles of the “European System 
of Accounts 2010 (the ESA 2010)”, introduced 
by Regulation (EU) No 549/2013 of the Europe-
an Parliament and of the Council of 21 May 2013 
on the European system of national and regio-
nal accounts in the European Union (Official 
Journal of the EU L 174, 26 June 2013, with later 
amendments).

2. Gross domestic product (GDP) presents 
the final result of the activity of all entities of the 
national economy. Gross domestic product is 
equal to the sum of gross value added genera-
ted by all domestic institutional units, increased 
by taxes on products and decreased by subsidies 
on products. Gross domestic product is calculated 
at market prices.

3. Gross value added (GVA) measures the newly 
generated value as a result of the production activi-
ty of domestic institutional units. Gross value added 
is the difference between gross output and interme-
diate consumption, and is presented at basic prices.

4. Data from regional accounts for the years 2015-
2018 were changed in relation to those previously 
published, following benchmarking revision in an-
nual national accounts, in accordance with the re-
quirements of the Harmonized European Revision 
Policy (HERP), recommended by the European 
Union to all European countries.

The change in data was due to:
– using new and updating existing data sources,
– improvement of data compilation methods,
– implementation of the guidelines contained in the 
updated Manual on Government Defcit and Debt 
(MGDD).

5. Description of introduced in national acco-
unts changes was included in the “Informacja 
Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewi-
zji rachunków narodowych w latach 1995–2018” 
of 6th October 2020, available on website  https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/
roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-ur-
zedu-statystycznego-na-temat-rewizji-rachunkow-
narodowych-w-latach-19952018,13,1.html.

6. Information concerning regional accounts are 
placed in the publication “Kompendium wiedzy o ra-
chunkach regionalnych”. 
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TABL. 1 (150). PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (ceny bieżące)
GROSS DOMESTIC PRODUCT (current prices)

WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 SPECIFICATION

O G Ó Ł E M w mln zł ..................... 44461 48721 Total in million PLN

Polska=100 ...................................... 2,2 2,3 Poland=100

Województwo=100  ......................... 37,2 38,4 Voivodship=100

Na 1 mieszkańca w zł  ................... 64083 70846 Per capita in PLN

Polska=100 ...................................... 123,7 128,3 Poland=100

Województwo=100  ......................... 133,0 137,8 Voivodship=100

TABL. 2 (151). WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI (ceny bieżące)
GROSS VALUE ADDED BY KIND OF ACTIVITY (current prices)

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Ogółem 
w mln zł

Total 
in million PLN

W odsetkach
In percent

Polska=100
Poland=100

Województwo 
=100

Voivodship
=100

Rok poprzedni 
=100

Previous 
year=100

O G Ó Ł E M .................................... 2017 39047 100,0 2,2 37,2 106,4
T O T A L 2018 42656 100,0 2,3 38,4 109,2

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 2017 45 0,1 0,1 1,1 118,4
i rybactwo 2018 38 0,1 0,1 1,1 84,4

Agriculture, forestry and fishing

Przemysł .......................................... 2017 8502 21,8 1,9 27,3 103,4
Industry 2018 9250 21,7 1,9 28,8 108,8

Budownictwo ................................... 2017 1889 4,8 1,5 30,6 99,1
Construction 2018 1912 4,5 1,3 27,3 101,2

Handel: naprawa pojazdów 2017 12280 31,4 2,4 42,6 109,1
samochodowych; transport 
i gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia;

2018 13540 31,7 2,4 43,5 110,3

Trade; repair of motor vehicles; 
transportation and storage, 
accommodation and catering; 
information and communication

Działalność finansowa 2017 4513 11,6 2,9 48,0 109,9
i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku nieruchomości 

2018 5383 12,6 3,3 49,8 119,3

Financial and insurance activities; 
real estate activities

Pozostałe usługi .............................. 2017 11819 30,3 2,7 47,0 105,8
Other services 2018 12534 29,4 2,7 47,1 106,0
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