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Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r. 

Dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji 
stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2013 r. zostaną 
opublikowane w październiku 2015 r. 

W 2013 roku prawie we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu 
krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2012 roku, przy czym  największy  
w województwie wielkopolskim – o 4,8%, a najmniejszy w województwie śląskim – o 1,0%. 
Natomiast w województwie świętokrzyskim wystąpił spadek PKB o 0,2% w porównaniu  
z 2012 rokiem. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2013 roku były 
znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim (udział taki sam jak  
w 2012 roku) do 21,9% w województwie mazowieckim (udział taki sam jak w 2012 roku). 

W przekroju województw poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku 
kształtował się od 30477 zł w województwie lubelskim (70,6% przeciętnej dla kraju)  
do 68682 zł w województwie mazowieckim (159,1% średniej krajowej). 

Produkt krajowy brutto według województw w 2013 r. (ceny bieżące) 

Województwa 

Ogółem Na 1 mieszkańca 

w mln zł Polska = 
= 100 

rok 
poprzedni =

= 100 
w zł Polska = 

= 100 

P O L S K A  ............................  1662052 100,0 102,9 43168 100,0 

Dolnośląskie  ............................  140901 8,5 101,9 48402 112,1 

Kujawsko-pomorskie  ...............  74515 4,5 104,2 35584 82,4 

Lubelskie  .................................  65845 4,0 103,0 30477 70,6 

Lubuskie  ..................................  36940 2,2 103,6 36136 83,7 

Łódzkie  ....................................  101423 6,1 102,6 40283 93,3 

Małopolskie  .............................  128009 7,7 103,4 38134 88,3 

Mazowieckie  ............................  364513 21,9 103,2 68682 159,1 

Opolskie  ...................................  35130 2,1 102,4 34886 80,8 

Podkarpackie  ...........................  65365 3,9 104,7 30706 71,1 

Podlaskie  .................................  37601 2,3 104,3 31426 72,8 

Pomorskie  ................................  95701 5,8 102,0 41746 96,7 

Śląskie  .....................................  207104 12,5 101,0 44960 104,2 

Świętokrzyskie  ........................  40047 2,4 99,8 31526 73,0 

Warmińsko-mazurskie  .............  45008 2,7 103,1 31077 72,0 

Wielkopolskie  ..........................  161485 9,7 104,8 46626 108,0 

Zachodniopomorskie  ...............  62463 3,8 102,7 36324 84,1 

Notatka informacyjna 

Materiał na konferencję prasową w dniu 27 stycznia 2015 r. 



Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw w 2013 r. (ceny bieżące)
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Udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2013 r. (ceny bieżące)
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POLSKA
1662052 mln zł



 

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r. 

Spełniając oczekiwania odbiorców informacji statystycznych, Główny Urząd Statystyczny 

publikuje wstępne szacunki rocznej wartości produktu krajowego brutto (PKB) na poziomie 

województw. Dane obliczono na podstawie szacunków wstępnych wartości dodanej brutto (WDB) 

ogółem w przekroju województw przygotowanych w terminie 12 miesięcy po zakończeniu roku  

(t+12 miesięcy). Staje się to standardową praktyką statystyczną. 

Wstępne szacunki PKB według województw stanowią integralną część rachunków 

regionalnych, są uzupełnieniem publikowanych nadal w terminie t+22 miesięcy wyników obliczeń 

regionalnego produktu krajowego brutto i jego elementów. 

Wstępne szacunki PKB w przekroju województw opracowano zgodnie z zasadami 

„Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu 

rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). 

Obliczenia wstępnych szacunków regionalnego PKB są prowadzone w cenach bieżących. 

Grupowanie danych według województw jest dokonywane metodą jednostek lokalnych rodzaju 

działalności. Przyjęte metody regionalizacji zasadniczo nie odbiegają od stosowanych w opracowaniu 

danych ostatecznych dotyczących produktu krajowego brutto i jego elementów w ujęciu regionalnym1. 

Różnice wynikają z zastosowania w szacunkach wstępnych uproszczeń metodologicznych, 

uwarunkowanych ograniczoną dostępnością źródeł danych dla niektórych grup podmiotów gospodarki 

narodowej. 

Wstępne szacunki PKB według województw zostały opracowane na podstawie ograniczonego 

zestawu informacji, przy zastosowaniu podstawowych źródeł danych wykorzystywanych  

w obliczeniach ostatecznych wykonywanych metodą pełną w terminie t+22 miesięcy. Podstawowe 

źródła danych obejmują dane z badań statystycznych GUS (wtórne wykorzystanie danych 

jednostkowych oraz dane wynikowe), jak również dane administracyjne. 

W obliczeniach wstępnych szacunków PKB w ujęciu regionalnym stosuje się podejście od 

strony produkcji. Dla każdego województwa zestawiany jest rachunek produkcji w układzie sektorów 

instytucjonalnych. Obliczane są następujące kategorie makroekonomiczne: produkcja globalna, 

zużycie pośrednie oraz wartość dodana brutto. Natomiast produkt krajowy brutto jest obliczany 

zgodnie z zasadą regionalizacji proporcjonalnie do wartości dodanej brutto według województw.  

Jako dane wynikowe wstępnych szacunków prezentowane są informacje dotyczące produktu 

krajowego brutto – ogółem oraz na 1 mieszkańca, w przekroju województw. 

Wyniki wstępnych szacunków regionalnego PKB będą przedmiotem dalszych rewizji zgodnie 

z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dodatkowo dane za 2013 rok 

mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji danych źródłowych. 
 
 
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Katowicach, Ośrodek Rachunków Regionalnych 

Kontakt w sprawach merytorycznych: Dorota Doniec, tel. 32 7791 215 
e-mail: D.Doniec@stat.gov.pl 

                                                            
1 Wyjaśnienia metodyczne zamieszczono w publikacji „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne” 
    www.stat.gov.pl/gus/rachunki_narodowe_PLK_HTML.htm 


