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Notatka informacyjna 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I WARTOŚĆ DODANA BRUTTO  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW W LATACH 2000-2010 

Wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 715/2010 z dnia  

10 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. UE L 210 z 11.08.2010 r.), dotyczący harmonogramu przekazywania 

danych z rachunków narodowych w latach 2011 i 2012, publikuje się pełne szeregi danych  

z rachunków regionalnych w zakresie produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto 

(WDB) według rodzajów działalności w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, 

począwszy od danych za 2000 rok. 

W załączonych tablicach zestawiono dane o PKB i WDB według grup sekcji PKD 2007  

w przekroju województw i podregionów za lata 2000-2010, stanowiące porównywalne szeregi 

czasowe. 

Dane dotyczące PKB i WDB za lata 2008-2009 zostały zmienione w stosunku do wcześniej 

opublikowanych z tytułu zmiany zakresu podmiotowego sektora instytucji rządowych 

i samorządowych, sektora przedsiębiorstw oraz sektora instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, 

dokonanej w wyniku standardowej procedury zgodnej z wymogami notyfikacji fiskalnej. Ponadto 

zweryfikowane zostały dane dotyczące PKB i WDB za lata 2007-2009 w przekroju podregionów  

w wyniku aktualizacji danych źródłowych zastosowanych w obliczeniach. 

Do przeliczeń produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności faktycznie 

zamieszkałej – stan w dniu 30 VI. 

Dane na 1 mieszkańca obliczono na podstawie liczby ludności uwzględniającej wyniki 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. W 2013 roku zostaną opublikowane 

dane przeliczone na 1 mieszkańca przy wykorzystaniu liczby ludności opracowanej na bazie 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

Wyjaśnienia dotyczące rachunków regionalnych (uwagi metodyczne oraz podstawowe pojęcia) 

zamieszczono w publikacji „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2010 r.”, dostępnej 

również w formie elektronicznej na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl). 

Aktualne dane z rachunków regionalnych, stanowiące porównywalne szeregi czasowe, będą 

dostępne także w Banku Danych Lokalnych na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl). 

Notatkę opracował zespół pod kierunkiem Doroty Doniec 
Urząd Statystyczny w Katowicach 
Ośrodek Rachunków Regionalnych 
Tel. 32 7791 215 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/

