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DZIAŁ XV 
RACHUNKI REGIONALNE 

 

CHAPTER XV 
REGIONAL ACCOUNTS 

Uwagi ogólne  General notes

1. Rachunki regionalne opracowano zgodnie 
z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 
2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie eu-
ropejskiego systemu rachunków narodowych i re-
gionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 
174 z 26.06.2013 r., z późn. zm.). 

 1. Regional accounts were compiled according 
to the principles of the “European System of Ac-
counts 2010 (the ESA 2010)”, introduced by Reg-
ulation (EU) No 549/2013 of the European Par-
liament and of the Council of 21 May 2013 on the 
European system of national and regional ac-
counts in the European Union (Official Journal of 
the EU L 174, 26.06.2013 with later amend-
ments). 

2. W systemie rachunków regionalnych dla każ-
dego województwa zestawiane są: rachunek pro-
dukcji i rachunek tworzenia dochodów według 
sektorów instytucjonalnych i rodzajów działalności 
oraz rachunek podziału pierwotnego dochodów 
i rachunek podziału wtórnego dochodów w sekto-
rze gospodarstw domowych. Dla podregionów 
obliczane są: produkt krajowy brutto (PKB) i war-
tość dodana brutto (WDB) według grup rodzajów 
działalności. 

 2. The following accounts are compiled in the 
regional accounts system for each voivodship: the 
production account and the generation of income 
account by institutional sectors and kind of activity 
as well as the allocation of primary income ac-
count and the secondary distribution of income 
account in the households sector. The following 
categories are calculated for subregions: gross 
domestic product (GDP) and gross value added 
(GVA) by kind-of-activity groups. 

3. Grupowanie danych z rachunków regional-
nych według województw i podregionów w po-
dziale na rodzaje działalności według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) zostało do-
konane metodą jednostek lokalnych rodzaju 
działalności, tj. według siedziby i podstawowego 
rodzaju działalności jednostki lokalnej przedsię-
biorstwa. 

 3. Grouping regional accounts data by voivod-
ships and subregions according to kind of activity 
of the Polish Classification of Activities (PKD 
2007) was accomplished applying the local kind-
-of-activity unit method, i.e. by the place of res-
idence and main kind of activity of the local unit of 
the enterprise. 

4. W rachunkach regionalnych uwzględnia się 
szacunek szarej gospodarki oraz działalności nie-
legalnej. Szara gospodarka obejmuje legalną 
produkcję ukrytą szacowaną dla zarejestrowa-
nych podmiotów gospodarczych sektora prywat-
nego z liczbą pracujących do 9 osób (niezależnie 
od formy prawnej), z liczbą pracujących od 10 do 
49 osób (bez spółdzielni) oraz osób fizycznych z 
tytułu wykonywania pracy nierejestrowanej, głów-
nie w działalności usługowej (w tym osób świad-
czących usługi prostytucji). 

 4. The estimation of the hidden economy and  
illegal activities is included in the regional ac-
counts. Hidden economy covers the legal con-
cealed production estimated for registered eco-
nomic entities of private sector employing up to 9 
persons (irrespective of the legal form), employ-
ing from 10 to 49 persons (excluding coopera-
tives) as well as natural persons engaged in non-
registered work, primarily within the service activi-
ty (including persons providing prostitution ser-
vices). 

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

 Within illegal activities there were included es-
timations concerning activity of persons deriv-ing 
profits from exploiting prostitution, production and 
trafficking in narcotics and smuggling of ciga-
rettes. 
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5. Dane z rachunków regionalnych za lata 
2014–2016 zostały zmienione w stosunku do 
wcześniej opublikowanych w ślad za rewizją w 
rocznych rachunkach narodowych, dokonaną 
stosownie do standardowej procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). 
Zmiany dotyczyły przeklasyfikowania kolejnych 
jednostek publicznych do sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych. 

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

6. Szczegółowy opis zmian wprowadzonych 
do rachunków narodowych znajduje się w notatce 
informacyjnej GUS „Informacja Głównego Urzędu 
Statystycznego w sprawie skorygowanego sza-
cunku produktu krajowego brutto za 2017 rok” 
z dnia 3 X 2018, dostępnej na stronie 

 6. Detailed description of the changes intro-
duced in the national accounts can be found in the 
CSO news release “Revised estimate of gross do-
mestic product for the year 2017” of 3 X 2018, 
available at website 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-
narodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-
glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-
skorygowanego-szacunku-produktu-krajowego-
brutto-za-2017-rok,9,4.html. 

 http://stat.gov.pl/en/topics/national-
accounts/annual-national-accounts/revised-
estimate-of-gross-domestic-product-for-the-year-
2017,7,4.html. 

7. Informacje dotyczące rachunków regional-
nych zamieszczono w publikacji „Kompendium 
wiedzy o rachunkach regionalnych”. 

 7. Information concerning regional accounts are 
placed in the publication “Kompendium wiedzy  
o rachunkach 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 

wojewódz-
two=100 

voivodship=100

w zł 
in zl  

Polska=100 
Poland=100 

wojewódz-
two=100 

voivodship=100 

OGÓŁEM . . . . . . . . . 2010 55280 3,8 100,0 32061 85,4 100,0 
TOTAL 2015 67841 3,8 100,0 39584 84,6 100,0 
 2016 69368 3,7 100,0 40592 83,8 100,0 

Podregiony  
Subregions     

koszaliński 2010 11669 0,8 21,1 32267 86,0 100,6 
 2015 13897 0,8 20,5 38612 82,5 97,5 
 2016 14153 0,8 20,4 39462 81,5 97,2 

szczecinecko- 
-pyrzycki 2010 10119 0,7 18,3 22874 61,0 71,3 

 2015 12222 0,7 18,0 28151 60,1 71,1 
 2016 12637 0,7 18,2 29220 60,3 72,0 

m. Szczecin 2010 18428 1,3 33,3 44884 119,6 140,0 
 2015 22858 1,3 33,7 56155 120,0 141,9 
 2016 23130 1,2 33,3 57054 117,8 140,6 

szczeciński  2010 15064 1,0 27,2 29559 78,8 92,2 
 2015 18865 1,0 27,8 36791 78,6 92,9 
 2016 19448 1,0 28,0 37957 78,4 93,5 
 
 
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  

Budownictwo
Construction

Handel; 
naprawa po-
jazdów sa-
mochodo-

wychΔ; trans-
port i go-

spodarka ma-
gazynowa; 
zakwatero-
wanie i ga-
stronomiaΔ; 
informacja 

i komunikacja
Trade; repair 
of motor vehi-
clesΔ; trans-

portation 
and storage; 
accommo-

dation  
and cateringΔ;

information 
and commu-

nication 

Działalność  
finansowa  
i ubezpie-
czeniowa;  

obsługa ryn-
ku nierucho-

mościΔ 
Financial  

and  
insurance  
activities;  

real estate  
activities 

Pozostałe  
usługi 
Other  

services  

w mln zł      in mln zl  

WOJEWÓDZTWO 2010 48596 1630 9153 4952 15153 4228 13480 
VOIVODSHIP 2015 60189 1843 13790 5809 17370 4860 16517 
 2016 61276 1850 14205 5403 17811 5122 16884 
Podregiony  
Subregions     

koszaliński 2010 10258 334 1742 1176 3274 858 2874 
 2015 12329 378 2628 1250 3693 961 3418 
 2016 12501 379 2688 1157 3778 1006 3492 

szczecinecko- 
-pyrzycki 2010 8896 706 1999 810 2101 873 2405 

 2015 10843 799 2897 907 2396 931 2913 
 2016 11161 802 3136 873 2436 965 2949 

m. Szczecin  2010 16200 7 2169 1695 5812 1404 5114 
 2015 20281 8 3344 2145 6839 1657 6289 
 2016 20436 8 3227 1981 6963 1794 6463 

szczeciński  2010 13242 583 3243 1270 3966 1093 3088 
 2015 16736 659 4921 1507 4442 1310 3897 
 2016 17177 661 5154 1392 4634 1356 3980 




