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Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r. 
(opracowanie eksperymentalne) 

Dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji 
stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2012 r. zostaną 
opublikowane w październiku 2014 r. 

W 2012 roku największy wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących 

odnotowano w województwie pomorskim – o 5,9%, a najmniejszy w województwie śląskim – 

o 2,2%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2012 roku były znacznie 

zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,7% w województwie 

mazowieckim (w 2011 roku od 2,1% do 22,4% w tych samych województwach).  

W przekroju województw poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 roku 

kształtował się na poziomie od 27719 zł w województwie podkarpackim (67,0% przeciętnej 

dla kraju) do 68299 zł w województwie mazowieckim (165,0% średniej krajowej).  

Produkt krajowy brutto według województw w 2012 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  ............................  1595225 100,0 104,4 41398 100,0 

Dolnośląskie  ............................  137180 8,6 104,6 47056 113,7 

Kujawsko-pomorskie  ...............  70913 4,4 103,7 33803 81,7 

Lubelskie  .................................  61180 3,8 104,5 28211 68,1 

Lubuskie  ..................................  35018 2,2 104,4 34227 82,7 

Łódzkie  ....................................  97146 6,1 104,2 38418 92,8 

Małopolskie  .............................  118170 7,4 103,7 35271 85,2 

Mazowieckie  ............................  361524 22,7 105,8 68299 165,0 

Opolskie  ...................................  33217 2,1 102,9 32813 79,3 

Podkarpackie  ...........................  59011 3,7 103,5 27719 67,0 

Podlaskie  .................................  35219 2,2 102,9 29356 70,9 

Pomorskie  ................................  91280 5,7 105,9 39917 96,4 

Śląskie  .....................................  202679 12,7 102,2 43864 106,0 

Świętokrzyskie  ........................  38969 2,4 103,0 30552 73,8 

Warmińsko-mazurskie  .............  43090 2,7 103,6 29677 71,7 

Wielkopolskie  ..........................  150344 9,4 105,5 43466 105,0 

Zachodniopomorskie  ...............  60286 3,8 104,5 35006 84,6 

Notatka informacyjna 

Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. 



 

Udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2012 r. (ceny bieżące) 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw w 2012 r. (ceny bieżące) 
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Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r.  
Notatka informacyjna GUS 

Spełniając oczekiwania odbiorców informacji statystycznych, Główny Urząd Statystyczny 

rozpoczyna publikację wstępnych szacunków produktu krajowego brutto (PKB) na poziomie 

województw, ogłaszanych 12 miesięcy po zakończeniu roku (t+12 miesięcy). 

Wstępne szacunki PKB w ujęciu regionalnym zostały przygotowane na podstawie 

ograniczonego zestawu informacji, stanowią uzupełnienie publikowanych nadal w terminie t+22 

miesięcy wyników obliczeń regionalnego produktu krajowego brutto i jego elementów. 

Wstępne szacunki rocznej wartości PKB według województw stanowią integralną część 

rachunków regionalnych, są zestawiane zgodnie z obowiązującym wszystkie kraje członkowskie Unii 

Europejskiej standardem metodologicznym i rachunkowym, tj. Europejskim Systemem Rachunków 

Narodowych i Regionalnych (ESA). 

Metody obliczania wstępnych szacunków regionalnego PKB zostały opracowane przez zespół 

specjalistów Ośrodka Rachunków Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach we współpracy 

z Departamentem Rachunków Narodowych GUS, w ramach prac związanych z realizacją projektu 

przygotowującego do obligatoryjnej transmisji do Eurostatu szacunków wstępnych wartości dodanej 

brutto (WDB) ogółem na poziomie NUTS 2 w terminie t+12 miesięcy. 

Wstępne szacunki regionalnego PKB zostały opracowane przy zastosowaniu podstawowych 

źródeł danych wykorzystywanych w obliczeniach ostatecznych wykonywanych metodą pełną  

w terminie t+22 miesięcy. Obliczenia szacunków wstępnych również dotyczą podejścia od strony 

produkcji. Grupowanie danych według województw zostało dokonane metodą jednostek lokalnych 

rodzaju działalności. 

Przyjęte metody regionalizacji zasadniczo nie odbiegają od stosowanych w opracowaniu 

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

Różnice wynikają z zastosowania we wstępnych szacunkach uproszczeń metodologicznych, 

uwarunkowanych ograniczoną dostępnością niektórych źródeł danych dla poszczególnych grup 

podmiotów gospodarki narodowej. 

Podstawowe źródła danych wykorzystywane w obliczeniach wstępnych szacunków PKB 

według województw obejmują dane z badań statystycznych GUS (wtórne wykorzystanie danych 

jednostkowych oraz dane wynikowe), jak również dane administracyjne, w szczególności: 

 dane z badań statystycznych GUS (dane jednostkowe oraz dane wynikowe): 

- SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), 

- F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach  

na środki trwałe, 

- F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe, 

- R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych, 

- F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury, 

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



 

- F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych, 

- Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, 

- dane o produkcji globalnej i zużyciu pośrednim dla podmiotów małych, 

- dane o wartości brutto środków trwałych w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 

- dane z Bazy Jednostek Statystycznych (BJS); 

 dane z systemów administracyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Finansów, 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, 

Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej. 

Obliczenia wstępnych szacunków PKB według województw są prowadzone w cenach 

bieżących. 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. Dane za 2012 rok mogą ulec 

zmianie w wyniku aktualizacji danych źródłowych, jak również z tytułu wdrożenia Europejskiego 

Systemu Rachunków 2010, to jest dostosowania metodologii obliczeń rachunków regionalnych  

do nowych zasad ESA 2010. 

Prezentowane wstępne szacunki PKB w przekroju województw za 2012 rok mają charakter 

opracowania eksperymentalnego. Zakłada się, że obliczenia wstępnych szacunków PKB w przekroju 

województw staną się standardową praktyką statystyczną od 2015 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  


