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CHAPTER XIX 
REGIONAL ACCOUNTS 

Uwagi ogólne  General notes 

1. Rachunki regionalne 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, z późn. zm.). 

2. W systemie rachunków regionalnych dla każ-
dego województwa zestawiane są: rachunek 
produkcji 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 wartość dodana brutto (WDB) według grup rodza-
jów działalności. 

3. Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia 
końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów 
gospodarki narodowej. Produkt krajowy brutto 
równa się sumie wartości dodanej brutto wytworzo-
nej przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonal-
ne powiększonej o podatki od produktów 
i pomniejszonej o dotacje do produktów. Produkt 
krajowy brutto jest liczony w cenach rynkowych. 

W obliczeniach dynamiki wolumenu produktu kra-
jowego brutto jako ceny stałe przyjęto ceny bieżące 
z roku poprzedzającego rok badany. 

4. Wartość dodana brutto (WDB) mierzy war-
tość nowo wytworzoną w wyniku działalności pro-
dukcyjnej krajowych jednostek instytucjonalnych. 
Wartość dodana brutto stanowi różnicę między 
produkcją globalną a zużyciem pośrednim, jest 
wyrażona w cenach bazowych. 

5. Grupowanie danych z rachunków regional-
nych według województw i podregionów w podzia-
le na rodzaje działalności według Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD 2007) zostało dokonane 
metodą jednostek lokalnych rodzaju działalno-
ści, tj. według siedziby i podstawowego rodzaju 
działalności jednostki lokalnej przedsiębiorstwa. 

6. W rachunkach regionalnych uwzględnia się 
szacunek szarej gospodarki oraz działalności niele-
galnej. Szara gospodarka obejmuje legalną pro-
dukcję ukrytą szacowaną dla zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych sektora prywatnego 
z liczbą pracujących do 9 osób (niezależnie od 
szczególnej formy prawnej), z liczbą pracujących od 
10 do 49 osób (bez spółdzielni) oraz osób fizycz-
nych z tytułu wykonywania pracy nierejestrowanej, 
głównie w działalności usługowej. 

 1. Regional accounts were compiled according 
to the principles of the European System of Ac-
counts (the ESA 2010), introduced by Regulation 
No 549/2013 of the European Parliament and of 
the Council (EU) of 21 May 2013 on the European 
system of national and regional accounts in 
the European Union (Official Journal of the EU  
L 174, 26 June 2013, as amended). 

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

3. Gross domestic product (GDP) presents the 
final result of the activity of all entities of the national 
economy. Gross domestic product is equal to the 
sum of gross value added generated by all national 
institutional units, increased by taxes on products 
and decreased by subsidies on products. Gross 
domestic product is calculated at market prices. 

In calculations of gross domestic product volume 
indices, current prices from the year preceding the 
reference year were adopted as constant prices. 

4. Gross value added (GVA) measures the 
newly generated value as a result of the produc-
tion activity of national institutional units. Gross 
value added is the differrence between gross 
output and intermediate consumption, and is 
presented at basic prices. 

purchaser’s prices. 
5. 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 residence 
and main kind of activity of the local unit of the 
enterprise. 

6. The estimation of the hidden economy and 
illegal activity is included in the regional accounts. 
Hidden economy covers the legal concealed pro-
duction for registered economic entities of private 
sector employing up to 9 persons (irrespective of the 
specific legal form), employing from 10 to 49 per-
sons (excluding coo-peratives) as well as natural 
persons engaged in non-registered work, primarily 
within the service activity. 
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W ramach działalności nielegalnej ujęto szacun-
ki dotyczące działalności osób czerpiących korzyści 
majątkowe z tytułu świadczenia usług seksualnych 
przez inne osoby, produkcji i handlu narkotykami 
oraz przemytu papierosów. 
7. Dane dotyczące wartości dodanej brutto i pro-
duktu krajowego brutto za 2019 rok zawarte  
w niniejszej publikacji zostały zrewidowane w sto-
sunku do opublikowanych w dniu 31 grudnia 2020 r.  
i zbilansowane z rocznymi rachunkami narodowymi, 
opublikowanymi w opracowaniu „Rachunki 
narodowe według sektorów instytucjonalnych  
w latach 2016–2019”, dostępnym na stronie Główny 
Urząd Statystyczny /Obszary tematyczne/Rachunki 
narodowe/Roczne rachunki narodowe/Rachunki 
narodowe według sektorów instytucjonalnych  
w latach 2016–2019. 
8. Dane z rachunków regionalnych zawarte  
w niniejszej publikacji będą podlegały rewizji, w ślad 
za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, 
zgodnie z zasadami Zharmonizowanej Europejskiej 
Polityki Rewizji (HERP), rekomendowanej przez 
Komisję Europejską wszystkim krajom Unii Europej-
skiej. Cykliczne przeliczanie pełnych szeregów 
danych ma na celu opracowywanie i dostarczanie 
użytkownikom spójnych i porównywalnych danych z 
obszaru rachunków narodowych i regionalnych. 

9. Informacje dotyczące rachunków regionalnych 
zamieszczono w publikacji „Kompendium wiedzy 
o rachunkach regionalnych". 

Within illegal activity there were included estima-
tions concerning activity of people deriving profits 
from exploiting prostitution, production and trade of 
narcotics as well as smuggling of cigarettes. 
7.  Data on gross value added and gross domestic 
product for 2019, presented in the publication, were 
revised in relation to those published on 31 Decem-
ber 2020 and balanced with annual national ac-
counts, published in “National accounts by institu-
tional sectors 2016–2019” available on website 
Statistics Poland/Topics/National accounts/Annual 
national accounts/ National accounts by institutional 
sectors 2016–2019. 
8. Regional accounts data, presented in the publica-
tion, will be subject to review due to revision in annu-
al national accounts, in accordance with the princi-
ples of the Harmonized European Revision Policy 
(HERP), recommended by the European Commis-
sion to all countries of the European Union. The 
cyclical recalculation of complete data series aims to 
compile and provide users with consistent and com-
parable data from national and regional accounts. 
9. Information concerning regional accounts are 
placed in the publication "Kompendium wiedzy   
o rachunkach regionalnych 

 




