
DZIAŁ XV 
RACHUNKI REGIONALNE 

Uwagi ogólne 

1. Rachunki regionalne opracowano zgodnie z za-
sadami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010
(ESA 2010)” wprowadzonego rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia
21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu ra-
chunków narodowych i regionalnych w Unii Europej-
skiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). 

2. W systemie rachunków regionalnych dla każ-
dego województwa zestawiane są: rachunek produk-
cji i rachunek tworzenia dochodów według sektorów
instytucjonalnych i rodzajów działalności oraz rachu-
nek podziału pierwotnego dochodów i rachunek po-
działu wtórnego dochodów w sektorze gospodarstw
domowych. Dla podregionów obliczane są: produkt
krajowy brutto (PKB) i wartość dodana brutto (WDB)
według grup rodzajów działalności. 

3. Grupowanie danych według województw i podre-
gionów w podziale na rodzaje działalności według Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności zostało dokonane me-
todą jednostek lokalnych rodzaju działalności, tj. 
według siedziby i podstawowego rodzaju działalności
jednostki lokalnej przedsiębiorstwa. 

4. W rachunkach regionalnych uwzględnia się sza-
cunek szarej gospodarki oraz działalności nielegalnej.
Szara gospodarka obejmuje legalną produkcję ukrytą
szacowaną dla zarejestrowanych podmiotów gospo-
darczych sektora prywatnego z liczbą pracujących do
9 osób (niezależnie od formy prawnej), z liczbą pracu-
jących od 10 do 49 osób (bez spółdzielni) oraz osób
fizycznych z tytułu wykonywania pracy nierejestrowa-
nej, głównie w działalności usługowej (w tym osób
świadczących usługi prostytucji). 

W ramach działalności nielegalnej ujęto szacunki
dotyczące działalności osób czerpiących korzyści z tytułu
świadczenia usług prostytucji przez inne osoby, produkcji
i handlu narkotykami oraz przemytu papierosów. 

5. Dane z rachunków regionalnych za lata 2014-
2016 zostały zmienione w stosunku do wcześniej opu-
blikowanych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach
narodowych, dokonaną stosownie do standardowej
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. no-
tyfikacja fiskalna). Zmiany dotyczyły przeklasyfikowa-
nia kolejnych jednostek publicznych do sektora insty-
tucji rządowych i samorządowych. 

6. Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do ra-
chunków narodowych znajduje się w notatce informacyj-
nej GUS „Informacja Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego
brutto za 2017 rok” z dnia 3 X 2018 r., dostępnej na stro-
nie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-naro-
dowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-
urzedu-statystycznego-w-sprawie-skorygowanego-sza-
cunku-produktu-krajowego-brutto-za-2017-rok,9,4.html. 

7. Informacje dotyczące rachunków regionalnych
zamieszczono w publikacji „Kompendium wiedzy o ra-
chunkach regionalnych”. 

 

CHAPTER XV 
REGIONAL ACCOUNTS 

General notes  

1. Regional accounts were compiled according 
to the principles of the European System of Accounts 
2010 (the ESA 2010), introduced by Regulation No 
549/2013 of the European Parliament and of the 
Council (EU) of 21 V 2013 on the European system 
of national and regional accounts in the European 
Union (Official Journal of the EU L 174, 26.06.2013).

2. The following accounts are compiled in the re-
gional accounts system for each voivodship: the pro-
duction account and the generation of income account 
by institutional sectors and kind of activity as well as 
the allocation of primary income account and the sec-
ondary distribution of income account in the house-
holds sector. The following categories are calculated 
for subregions: gross domestic product (GDP) and 
gross value added (GVA) by kind-of-activity groups. 

3. Data grouping by voivodships and subregions 
according to kind of activity of the Polish Classifica-
tion of Activities was conducted applying the local 
kind-of-activity unit method, i.e. by the place of 
residence and main kind of activity of the local unit of 
the enterprise. 

4. The estimation of the hidden economy and illegal 
activities is included in the regional accounts. Hidden 
economy covers the legal concealed production esti-
mated for registered economic entities of private sector 
employing up to 9 persons (irrespective of the legal 
form), employing from 10 to 49 persons  (excluding co-
operatives) as well as natural persons engaged in non-
registered work, primarily within the service activity (in-
cluding people providing prostitution services). 

Within illegal activities there were included esti-
mations concerning activity of people deriving profits 
from exploiting prostitution, production and traffick-
ing in narcotics as well as smuggling of cigarettes. 

5. Data from regional accounts for the years 
2014–2016 were changed in relation to those previ-
ously published as a consequence of revision in the 
annual national accounts, made due to the standard 
excessive deficit procedure (the so-called fiscal noti-
fication). The changes concerned reclassification of 
further public entities into the general government 
sector. 

6. Detailed description of the changes introduced in 
the national accounts can be found in the CSO news 
release “Revised estimate of gross domestic product 
for the year 2017” of 3 X 2018, available at website
http://stat.gov.pl/en/topics/national-accounts/an-
nual-national-accounts/revised-estimate-of-gross-
domestic-product-for-the-year-2017,7,4.html. 

7. Information concerning regional accounts are 
placed in the publication “Kompendium wiedzy o ra-
chunkach regionalnych”. 
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TABL. 1 (88). PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (ceny bieżące) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT (current prices)  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Na 1 mieszkańca 
Per capita 

w mln zł 
in mln zl 

Polska = 100
Poland = 100

województwo = 
= 100 

voivodship =
= 100 

w zł 
in zl 

Polska = 100 
Poland =100 

województwo =  
= 100 

voivodship = 
= 100 

W O J E W Ó D Z T W O 2010 32449 2,2 100,0 31723 84,5 100,0 
V O I V O D S H I P 2015 39815 2,2 100,0 39053 83,4 100,0 

2016 41348 2,2 100,0 40639 83,9 100,0 
   

Podregiony: Subregions:    
gorzowski ..........  2010 12596 0,9 38,8 32594 86,9 102,7 
 2015 15043 0,8 37,8 38900 83,1 99,6 
 2016 15586 0,8 37,7 40387 83,4 99,4 
    
zielonogórski .....  2010 19853 1,4 61,2 31194 83,1 98,3 
 2015 24773 1,4 62,2 39147 83,6 100,2 
 2016 25762 1,4 62,3 40793 84,2 100,4 

TABL. 2 (89). WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI (ceny bieżące) 
GROSS VALUE ADDED BY KINDS OF ACTIVITIES (current prices)  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Total 

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo
i rybactwo 
Agriculture, 
forestry and 

fishing 

Przemysł
Industry 

Budownic-
two 

Construc-
tion 

Handel; na-
prawa po-
jazdów sa-
mochodo-

wych; 
transport 
i gospo-

darka ma-
gazynowa; 
zakwatero-
wanie i ga-
stronomia; 
informacja 
i komunika-

cja 
Trade; re-
pair of mo-

tor vehi-
cles; trans-

portation 
and stor-
age; ac-

commoda-
tion and 

catering; 
information 

and  
communica-

tion 

Działalność 
finansowa 
i ubezpie-
czeniowa, 
obsługa 

rynku nieru-
chomości 
Financial  
and insur-

ance activi-
ties, real  
estate  

activities 

Pozostałe 
usługi  
Other  

services 

w mln zł   in mln zl 

W O J E W Ó D Z T W O 2010 28534  987 8661 2185 7577 2355  6770  
V O I V O D S H I P 2015 35323  1156 12355 2324 8819 2533  8135  

2016 36522  1238 12965 2236 9104 2640  8340  
    

Podregiony: Subregions:    
gorzowski ............ 2010 11077  417 3216 922 2951 931  2641  
 2015 13346  488 4335 900 3467 997  3158  
 2016 13767  523 4488 868 3638 1042  3209  
     
zielonogórski ....... 2010 17458  570 5445 1264 4626 1424  4129  
 2015 21978  668 8020 1424 5352 1536  4977  
 2016 22755  715 8477 1367 5466 1598  5131  

 


