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INFORMACJE SYGNALNE 

03.11.2022 r. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego  
w sprawie zaktualizowanego kwartalnego szacunku 
PKB za lata 2010 – 2021 oraz 1 i 2 kwartał 2022 r. 

  
W ślad za Informacją Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku 
produktu krajowego brutto za 2021 rok1 z dnia 5 października br. oraz Informacją Głównego 
Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010 – 2020. Wpływ 
zmian na główne agregaty makroekonomiczne2 z dnia 7 października br., Główny Urząd 
Statystyczny publikuje zaktualizowane dane kwartalne produktu krajowego brutto (PKB) za 
lata 2010–2021, spójne z danymi rocznymi, oraz za 1 i 2 kwartał 2022 r. 

Dane zostały opracowane zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 549/2013 z dn. 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu ra-
chunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010)3.  
Rewizja danych była wynikiem: 

• wykorzystania nowych i aktualizacji istniejących źródeł danych, 

• reklasyfikacji do sektora instytucji rządowych i samorządowych jednostek publicz-
nych, które nie spełniają kryterium rynkowości, zgodnie z ESA 2010, 

• dostosowania metod implementacji rekomendacji Eurostatu w ramach harmonizacji 
systemu rachunków narodowych w Europejskim Systemie Statystycznym.  

Ponadto dane za 2021 rok zostały zrewidowane z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych 
informacji o wynikach dla całego roku 2021 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu 
zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej 
tego sektora. Jednocześnie zaktualizowane zostały dane za 1 i 2 kw. 2022 r. z tytułu zmiany 
bazy oraz wykorzystania najbardziej aktualnych danych źródłowych dla sektora instytucji fi-
nansowych i obrotów handlu zagranicznego. Szczegółowe informacje na temat poszczegól-
nych zmian wprowadzonych w ramach rewizji oraz ich wpływu na roczne dane PKB oraz Do-
chodu Narodowego Brutto (DNB) znajdują się w wyżej wymienionej Informacji Głównego 
Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010 – 2020. 
 
W załączonych tablicach przedstawiono dane kwartalne za lata 2019-2022. 
W tablicach 1 i 2 zaprezentowano wskaźniki dynamiki realnej przy podstawach odpowiednio: 
kwartał poprzedni = 100 oraz analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100, w cenach stałych 
przy roku odniesienia 2015, dla szeregów czasowych PKB i wybranych zmiennych, dla danych 
surowych, wyrównanych sezonowo i trendu. 

                                                           
1 Dokument dostępny jest na stronie GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-
narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-spra-
wie-skorygowanego-szacunku-produktu-krajowego-brutto-za-2021-rok,9,8.html 
2 Dokument dostępny jest na stronie GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-
narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-na-te-
mat-rewizji-rachunkow-narodowych-w-latach-20102020,17,1.html 
3  Pełen tekst rozporządzenia ESA 2010 dostępny jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-
esa-2010/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-5492013-z-dnia-21-maja-
2013-r-,1,1.html 
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Szczegółowe dane liczbowe dla szeregów czasowych PKB i jego zmiennych w cenach bieżą-
cych oraz wskaźniki dynamiki realnej (przy podstawie analogiczny okres roku poprzedniego = 
100, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zawierają tablice 3 i 4.  
Tablica 5 zawiera wskaźniki skali wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB.  
Dane dla pełnego szeregu lat są dostępne na stronie GUS w bazie Wskaźniki Makroekono-
miczne na stronie https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/.  

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na  podstawie danych  GUS”. 

 

 

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/
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Powiązane opracowania 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2021 
rok 

Zasady rewizji polskich rachunków narodowych i regionalnych 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020 

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2 kwartale 2022 roku 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa bazy wiedzy Rachunki Narodowe 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkt krajowy brutto 

Wartość dodana brutto 

Akumulacja brutto 
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