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23.12.2020 r. Produkt krajowy brutto w województwie  
wielkopolskim w 2018 r. 
 

W 2018 r. wartość produktu krajowego brutto 
wygenerowanego w województwie wielkopolskim 
wyniosła 208190 mln zł i – licząc w cenach 
bieżących – w stosunko do poprzedniego roku 
zwiększyła się o 5,7%. Wielkopolskie, z udziałem 
9,8%, należy do grupy województw wnoszących 
największy wkład w tworzenie krajowej wartości 
PKB. 

 

Produkt krajowy brutto 

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2018 r. wyniosła 
2121555 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2017 r. zwiększyła się o 6,6%, a licząc w ce-
nach stałych – o 5,4%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na pozio-
mie 208190 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 5,7% (w cenach bieżących) 
i o 4,6% (w cenach stałych). 

Wykres 1. Udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące) 

Charakterystyczną cechą polskiej gospodarki jest silna koncentracja generowania produktu 
krajowego brutto w kilku regionach. W 2018 r. 61,0% PKB powstało w 5 województwach. Podob-
nie jak w poprzednich latach, czołówkę stanowiły pod tym względem województwa: mazowiec-
kie (22,5% krajowej wielkości PKB wobec 22,4% w 2017 r.; w ujęciu regionalnym – region war-
szawski stołeczny – 17,3% wobec 17,2%), a dalej śląskie (12,3%, podobnie jak w poprzednim 
roku), wielkopolskie (9,8% wobec 9,9% w 2017 r.), dolnośląskie (8,3%, podobnie jak poprzednio) 
i małopolskie (8,1%, tak samo jak przed rokiem).  

Jednym z podstawowych mierników wykorzystywanych do określania rozwoju społeczno-eko-
nomicznego regionu jest wielkość produktu krajowego brutto przeliczona na 1 mieszkańca. 
W 2018 r. przeciętny poziom tego wskaźnika dla kraju wyniósł 55230 zł, tj. więcej niż w poprzed-
nim roku o 6,6% – licząc w cenach bieżących i o 5,4% – w cenach stałych. W wielkopolskim war-
tość PKB na 1 mieszkańca w stosunku do 2017 r. zwiększyła się o 5,6% cenach bieżących,  
a o 4,4% w cenach stałych, osiągając poziom 59643 zł.  

 5,7% 

 
Wzrost PKB w 2018 r.  
w stosunku do 2017 r. 

(ceny bieżące) 

Ponad 60% całkowitej warto-
ści PKB wygenerowało 5 wo-
jewództw: mazowieckie, ślą-
skie, wielkopolskie, dolnoślą-
skie i małopolskie 
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Tak jak w poprzednich latach, wielkopolskie było jednym z 4 województw, gdzie ten wskaźnik 
przekroczył poziom krajowy (w mazowieckim o 60,5%, w tym w regionie warszawskim stołecz-
nym ponad dwukrotnie; w dolnośląskim o 9,7%; w wielkopolskim o 8,0%; w śląskim o 3,9%).  

Wykres 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według województw w 2018 r. (ceny bieżące) 

Wartość dodana brutto  

W 2018 r. w skali całego kraju wytworzono wartość dodaną brutto w kwocie 1857482 mln zł, tj. 
o 6,3% większej niż przed rokiem. WDB wygenerowana w tym czasie w wielkopolskim wyniosła 
182276 mln zł (o 5,4% więcej niż w 2017 r.), co stanowiło 9,8% wielkości krajowej (wobec 9,9% 
przed rokiem) i wśród pozostałych województw niezmiennie lokowało ten region na 3. miejscu. 
Wielkopolskie zajmuje wysoką pozycję również w procesie tworzenia wartości dodanej brutto 
rozpatrywanej oddzielnie dla poszczególnych grup rodzajów działalności. W większości regio-
nów największą część wartości dodanej brutto generują jednostki prowadzące działalność  
w zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych, transportu i gospodarki magazynowej, 
zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji, a także jednostki przemysłowe. 
Najmniejszy pozostaje udział podmiotów związanych z rolnictwem. 

W 2018 r. w Polsce największą część WDB (29,9% wobec 29,5% rok wcześniej) wytworzyły jed-
nostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazy-
nowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Sekcje te przodowały 
w generowaniu WDB 9 województw (tak jak przed rokiem), przy czym największy udział miały 
w mazowieckim (34,9% WDB województwa) i małopolskim (30,8%), ale również w wielkopolskim, 
gdzie udział wymienionych wyżej sekcji wyniósł 30,4% (w porównaniu z 2017 r. wzrost 
o 0,1 p.proc.). Wkład wielkopolskiego w tworzenie krajowej WDB dla tej grupy sekcji sięgnął 
10,0% (10,2% w 2017 r.), co dawało mu 3. miejsce za województwami mazowieckim (26,3%, 
a w ujęciu regionalnym za regionem warszawskim stołecznym – 22,2%) oraz śląskim (11,3%). 

Wykres 3. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności w 2018 r. (ceny bieżące) 

W 2018 r. największą część 
WDB w województwie wielko-
polskim wytworzyły jednostki 
z sekcji: handel; naprawa po-
jazdów samochodowych, 
transport i gospodarka maga-
zynowa, zakwaterowanie i ga-
stronomia oraz informacja 
i komunikacja 

 

W 2018 r. PKB na 1 mieszkańca 
w Polsce wyniosło 55230 zł. 
Poziom krajowy przekroczyły 
tylko 4 województwa, w tym 
wielkopolskie  
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Drugie miejsce pod względem udziału w tworzeniu krajowej WDB w Polsce zajmują jednostki 
przemysłowe (tj. z sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; go-
spodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja). W 2018 r. przeciętnie w kraju wygenerowały 
one 25,8% WDB (o 0,3 p.proc. mniej niż rok wcześniej). Przemysł dominował w 6 województwach 
(tak jak przed rokiem), przede wszystkim w śląskim, gdzie jego udział w WDB województwa się-
gał 34,3%, a ponadto w lubuskim (33,2%), opolskim (31,6%), dolnośląskim (31,2%), podkarpackim 
(31,1%) oraz łódzkim (28,9%). W wielkopolskim udział jednostek przemysłowych w tworzeniu 
WDB województwa wyniósł 28,8% (wobec 29,0% w 2017 r.). W skali całego kraju jednostki z wiel-
kopolskiego wygenerowały 11,0% WDB przemysłu (podobnie jak w poprzednim roku), co zapew-
niało 3. miejsce za województwami śląskim (16,3%) i mazowieckim (15,3%), a w ujęciu regional-
nym miejsce 2. (region warszawski stołeczny generował 8,4% WDB przemysłu).  

Udział w tworzeniu krajowej WDB jednostek z grupy tzw. pozostałych usług (obejmujących sek-
cje: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, administrowanie i działalność wspiera-
jąca, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, edu-
kacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekrea-
cją, pozostała działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające pracowni-
ków; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby) 
w 2018 r. kształtował się na poziomie 24,9%, tj. o 0,1 p.proc. niżej niż przed rokiem. Sekcje te do-
minowały w generowaniu WDB województwa warmińsko-mazurskiego (27,0%), ale stosunkowo 
duży udział (choć nie przeważający) miały również w małopolskim (28,4%), lubelskim (28,3%) 
i zachodniopomorskim (27,9%). W wielkopolskim jednostki prowadzące działalność w ramach 
tzw. pozostałych usług w 2018 r. wytworzyły 21,9% wojewódzkiej WDB (tyle samo co w 2017 r.), 
a udział tego regionu w tworzeniu krajowej WDB tej grupy sekcji wyniósł 8,6% (wobec 8,7% 
przed rokiem). Więcej wygenerowały województwa: mazowieckie (23,1%, a w ujęciu regionalnym 
region warszawski stołeczny – 19,1%), śląskie (11,0%) i małopolskie (9,3%). 

Jednostki zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą rynku nieru-
chomości w 2018 r. wypracowały 8,8% krajowej WDB (wobec 9,0% przed rokiem). Największe 
znaczenie wymienione sekcje miały w generowaniu WDB w województwach: mazowieckim 
(gdzie ich udział wyniósł 11,9%), łódzkim (9,7%) oraz lubelskim (9,1%). W wielkopolskim jed-
nostki z sekcji finansowych wygenerowały 7,3% WDB województwa, podobnie jak w 2017 r. 
Udział wielkopolskiego w tworzeniu krajowej wielkości WDB sekcji działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości w 2018 r. wyniósł 8,1% (tak samo jak 
przed rokiem), co zapewniało mu 3. pozycję za województwami mazowieckim (30,3%; w ujęciu 
regionalnym za regionem warszawskim stołecznym – 26,8%) i śląskim (10,0%), a przed dolnoślą-
skim (8,0%). 

Udział jednostek budowlanych w krajowej WDB w 2018 r. kształtował się na poziomie 7,9% (wo-
bec 7,3% w poprzednim roku). Wkład większy niż przeciętnie w kraju jednostki sekcji budownic-
two miały w województwach: małopolskim (9,5% WDB regionu), zachodniopomorskim (9,3%), 
świętokrzyskim (9,0%), pomorskim i opolskim (po 8,5%) oraz śląskim i kujawsko-pomorskim (po 
8,0%). W wielkopolskim udział tej sekcji kształtował się na poziomie zbliżonym do krajowego 
(7,9% wobec 7,0% w 2017 r.). Wkład tego regionu w tworzenie krajowej wielkości WDB sekcji bu-
downictwo w 2018 r. wyniósł 9,8% (wobec 9,6 przed rokiem), co wśród województw lokowało go 
na 3. miejscu za mazowieckim (21,3%%; w ujęciu regionalnym za regionem warszawskim sto-
łecznym – 16,2%) oraz śląskim (12,5%), a razem z małopolskim (9,8%).  

Najmniejszy udział w tworzeniu WDB mają jednostki z sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo. W 2018 r. w skali kraju wygenerowały one 2,6% WDB (wobec 3,2% przed rokiem).  
W 11 województwach udział był większy niż przeciętnie w Polsce, ale największe znaczenie jed-
nostki rolnicze odgrywały w tworzeniu WDB województw: podlaskiego (6,9% WDB regionu), war-
mińsko-mazurskiego (5,7%) i lubelskiego (5,6%). Udział rolnictwa w generowaniu WDB woje-
wództwa wielkopolskiego w 2018 r. wyniósł 3,6% (wobec 4,5% w poprzednim roku). W skali ca-
łego kraju wielkopolskie wypracowało 13,4% WDB rolnictwa (wobec 14,0% w 2017 r.), lokując się 
pod tym względem na 2. miejscu za mazowieckim (22,7%%; według regionów za mazowieckim 
regionalnym – 18,6%). 

Dokonując przeliczenia wartości dodanej brutto na 1 pracującego w gospodarce narodowej, 
określa się poziom wydajności pracy. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł dla Polski 123451 zł i był 
o 4,6% wyższy od uzyskanego w poprzednim roku. Tylko w 4 województwach (mazowieckim, 
dolnośląskim, śląskim i pomorskim) odnotowano wydajność lepszą od średniej krajowej. 
W wielkopolskim wartość dodana brutto na 1 pracującego wyniosła w tym czasie 120182 zł, tj. 
o 3,9% więcej niż w 2017 r., ale o 2,6% mniej niż w kraju.  

  

Pod względem udziału w ge-
nerowaniu krajowej WDB 
przemysłu wielkopolskie na-
leżało do czołówki woje-
wództw w Polsce, plasując się 
za śląskim i mazowieckim 

Udział województwa wielko-
polskiego w generowaniu 
krajowej WDB sekcji finanso-
wych stanowił trzecią wiel-
kość w Polsce 

W skali kraju wielkopolskie 
wytworzyło drugą co do wiel-
kości część WDB rolnictwa, 
jednak w generowaniu WDB 
województwa sekcje rolnicze 
miały najmniejszy udział 
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Biorąc pod uwagę różne obszary działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że poziom kra-
jowy w wielkopolskim przekroczyły wskaźniki wydajności pracy w rolnictwie (o 43,1% wyżej niż 
przeciętnie w kraju) oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieru-
chomości (o 2,5% wyżej). Największy dystans od wielkości krajowej dzielił wskaźniki liczone dla 
przemysłu (o 9,5% niżej niż w kraju) oraz budownictwa (o 9,0% niżej). 

Wykres 4. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w województwie wielkopolskim według  
 rodzajów działalności w 2018 r. (ceny bieżące) 

W ujęciu sektorów instytucjonalnych w tworzeniu wartości dodanej brutto dominującą rolę od-
grywa sektor przedsiębiorstw niefinansowych. W 2018 r. pochodziło z niego 52,7% ogólnej kwoty 
WDB w kraju (wobec 51,9% przed rokiem) oraz 54,6% w województwie wielkopolskim (53,8% 
w 2017 r.). Udział wielkopolskiego w krajowej WDB sektora przedsiębiorstw niefinansowych wy-
niósł 10,2% (10,3% przed rokiem). Większy wkład miały tylko województwa mazowieckie (24,2%, 
w tym region warszawski stołeczny – 19,4%) i śląskie (13,1%). 

Udział sektora instytucji rządowych i samorządowych w tworzeniu krajowej WDB brutto 
w 2018 r. wyniósł 14,4% (podobnie jak przed rokiem). W wielkopolskim znaczenie tego sektora 
było mniejsze niż przeciętnie w Polsce i kształtowało się na poziomie 12,1% (wobec 12,0% 
w 2017 r.), ale udział tego województwa w generowaniu WDB sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych był stosunkowo duży i wyniósł 8,2% (wobec 8,3% przed rokiem), co stanowiło 
4. wielkość w kraju po województwach: mazowieckim (18,8%; w ujęciu regionalnym po warszaw-
skim stołecznym – 13,9%), śląskim (11,1%) i małopolskim (8,7%). 

Sektor gospodarstw domowych, który tworzą osoby fizyczne pracujące na własny rachunek 
(w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i poza nim z liczbą pracujących do 9) oraz 
osoby fizyczne uzyskujące dochody z pracy najemnej i niezarobkowych źródeł, w 2018 r. wytwo-
rzył 28,1% WDB w kraju (wobec 28,9% w poprzednim roku) i 29,7% WDB w województwie wielko-
polskim (30,6% w 2017 r.). Udział wielkopolskiego w tworzeniu WDB całego sektora gospodarstw 
domowych wyniósł 10,4% (wobec 10,5% w 2017 r.), co lokowało to województwo na 3. miejscu za 
mazowieckim (18,4%; w ujęciu regionalnym za warszawskim stołecznym – 11,6%) i śląskim 
(11,9%). 

  

W większości sekcji WDB na 
1 pracującego w wojewódz-
twie wielkopolskim kształto-
wała się niżej niż przeciętnie 
w kraju. Poziom ten przekro-
czyły wskaźniki liczone dla 
rolnictwa oraz działalności fi-
nansowej i ubezpieczeniowej; 
obsługi nieruchomości 

Ponad połowę ogólnej kwoty 
WDB wytworzył sektor przed-
siębiorstw niefinansowych 
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Wykres 5. Udział województw w tworzeniu wartości dodanej brutto sektorów instytucjonalnych  
 w 2018 r. (ceny bieżące) 

Dochody gospodarstw domowych 

W 2018 r. nominalne dochody pierwotne brutto gospodarstw domowych w Polsce wyniosły 
1344765 mln zł i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 6,2%. W wielkopolskim 
przyrost był nieco mniejszy i wyniósł 4,6%, a dochody pierwotne zamknęły się tu sumą 
129734 zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dało to kwotę 37167 zł, tj. o 4,4% większą niż przed ro-
kiem i o 6,2% przewyższającą wartość tego wskaźnika dla kraju (35008 zł na 1 mieszkańca). Po-
ziom średniej krajowej przekroczyły jeszcze 3 województwa: mazowieckie (o 40,2%, w tym re-
gion warszawski stołeczny o 75,3%), dolnośląskie (o 5,9%) i śląskie (o 3,5%). Udział wielkopol-
skiego w tworzeniu dochodów pierwotnych brutto w całym sektorze gospodarstw domowych 
w 2017 r. wyniósł 9,6% (9,8% przed rokiem). Większy udział miały tylko województwa mazowiec-
kie (19,7%; w ujęciu regionalnym warszawski stołeczny – 13,9%) i śląskie (12,2%). 

W wyniku skorygowania dochodów pierwotnych brutto o podatki od dochodów i majątku, 
składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w natu-
rze (świadczenia z ubezpieczeń społecznych pieniężne, świadczenia z pomocy społecznej pie-
niężne) oraz inne transfery bieżące powstają dochody do dyspozycji brutto. W sektorze gospo-
darstw domowych miernik ten określa materialny poziom życia ludności.  

W 2018 r. nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w Pol-
sce zamknęły się kwotą 1245199 mln zł, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost 
o 4,8% (realny wzrost na poziomie 3,1%). W wielkopolskim dochody do dyspozycji brutto wynio-
sły w tym czasie 116142 mln zł i w stosunku do 2017 r. zwiększyły się o 2,5% (realnie o 0,7%).  
W przeliczeniu na 1 mieszkańca nominalne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domo-
wych w kraju w 2018 r. wyniosły 32416 zł, tj. o 4,8% więcej niż przed rokiem. W województwie 
wielkopolskim wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 33273 zł, czyli o 2,3% wyżej niż przed 
rokiem i o 2,6% wyżej niż przeciętnie w Polsce. Poziom średniej krajowej przekroczyły jeszcze  
4 województwa: mazowieckie (o 20,6%, w tym region warszawski stołeczny o 38,4%), śląskie 
(o 12,9%), dolnośląskie (o 5,3%) i łódzkie (o 2,9%). Realny wzrost dochodów do dyspozycji na 
1 mieszkańca dla województwa wielkopolskiego w skali roku wyniósł 0,5% wobec 3,2% w kraju 
i był mniejszy od notowanego w 2017 r. (3,3%, podobnie jak w kraju). 

  

Dochody do dyspozycji brutto 
na 1 mieszkańca w wojewódz-
twie wielkopolskim kształto-
wały się wyżej niż przeciętnie 
w kraju 
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Wykres 6. Produkt krajowy brutto oraz nominalne dochody do dyspozycji na 1 mieszkańca  
 według województw w 2018 r. 

Odchylenia względne od przeciętnych wartości w kraju 

Produkt krajowy brutto w ujęciu podregionów 

W tworzeniu PKB całego województwa wielkopolskiego największy udział ma miasto Poznań. 
W roku 2018 podregion ten wygenerował 28,0% wartości PKB całego regionu (28,3% przed ro-
kiem), co w ujęciu nominalnym zamknęło się kwotą 58207 mln zł. Udział Poznania w tworzeniu 
wielkości krajowej PKB wyniósł 2,7%, co tak jak w poprzednich latach lokowało go w czołówce 
podregionów w Polsce za m. st. Warszawą (13,6%), Krakowem (3,4%), podregionem trójmiejskim 
(2,9%) oraz Wrocławiem (2,8%).  

Wykres 7. Udział podregionów w tworzeniu produktu krajowego brutto województwa  
 wielkopolskiego (ceny bieżące) 

  

Największy udział w tworzeniu 
PKB województwa wielkopol-
skiego ma podregion miasto 
Poznań 
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Wykres 8. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca województwa wielkopolskiego według  
 podregionów (ceny bieżące) 

Wartość PKB przeliczona na 1 mieszkańca Poznania w 2018 r. wyniosła 108264 zł (o 4,7% więcej 
niż przed rokiem), osiągając poziom o 81,5% wyższy od średniej wojewódzkiej (59643 zł) 
i o 96,0% wyższy od średniej krajowej (55230 zł). Podobnie jak w poprzednich latach, na liście 
wszystkich podregionów w kraju wartość tego wskaźnika lokowała Poznań na 2. miejscu za 
m. st. Warszawą (163372 zł). W drugim pod względem udziału w tworzeniu PKB województwa 
wielkopolskiego podregionie poznańskim, wartość PKB na 1 mieszkańca wyniosła 67031 zł, co 
plasowało go na 12. miejscu w kraju (tak samo jak w 2017 r.). 

Wykres 9. Udział podregionów w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa wielkopolskiego 
 według rodzajów działalności w 2018 r. (ceny bieżące) 

 

  

Pod względem wartości PKB 
na 1 mieszkańca m. Poznań 
zajmuje 2. miejsce w kraju za 
m. st. Warszawą 
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W 2018 r. wartość dodana brutto wytworzona w Poznaniu – najsilniejszym gospodarczo podre-
gionie województwa wielkopolskiego – wyniosła 50962 mln zł i w porównaniu z poprzednim ro-
kiem zwiększyła się o 4,0%. Kwota ta stanowiła 28,0% WDB województwa i 2,7% WDB kraju 
(przed rokiem odpowiednio 28,3% i 2,8%). W tworzeniu WDB województwa wielkopolskiego 
znaczny udział miał także podregion poznański (21,1%; w poprzednim roku 21,0%). Od lat w tych 
dwóch podregionach powstaje blisko połowa WDB całego regionu. 

Znaczenie podregionów województwa wielkopolskiego w tworzeniu wartości dodanej brutto 
kształtuje się różnie w poszczególnych sektorach ekonomicznych, wyznaczonych według ro-
dzaju działalności. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2018 r. w generowaniu WDB rolnictwa, 
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa największy udział miały podregiony koniński, kaliski i leszczyń-
ski (które wytworzyły odpowiednio: 24,5%, 20,9% i 19,9% WDB rolnictwa w województwie). 
W tworzeniu WDB przemysłu dominowały podregiony poznański (23,8%) i kaliski (20,4%), nato-
miast największą część WDB budownictwa, a także handlu; naprawy pojazdów samochodowych, 
transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komuni-
kacji wygenerowało m. Poznań (23,3% i 33,1%) oraz podregion poznański (21,2% i 25,3%). Poznań 
wnosił zasadniczy wkład również w tworzenie WDB regionu w zakresie działalności finansowej 
i ubezpieczeniowej oraz obsługi rynku nieruchomości (36,7%), a także pozostałych usług 
(37,9%). 

W większości podregionów województwa wielkopolskiego w strukturze WDB (ze względu na ro-
dzaj działalności) przeważał przemysł, mniej generowały jednostki związane z handlem, trans-
portem, zakwaterowaniem i gastronomią, informacją i komunikacją, a także podmioty z grupy 
pozostałych usług. W podregionie poznańskim udziały te kształtowały się odwrotnie, nieco wię-
cej niż jednostki przemysłowe wytworzyły podmioty związane z handlem; naprawą pojazdów 
samochodowych, transportem i gospodarką magazynową, zakwaterowaniem i gastronomią 
oraz informacją i komunikacją. W Poznaniu jednostki z tych sekcji generowały ponad jedną 
trzecią wartości WDB podregionu. W większości podregionów najmniejszy wkład miały jed-
nostki związane z rolnictwem, jedynie w pilskim najmniej do wartości WDB wnosiło budownic-
two. 

W niniejszym opracowaniu wyniki obliczeń produktu krajowego brutto i wartości dodanej 
brutto zaprezentowano w przekroju województw. Informacje dotyczące województwa mazo-
wieckiego pokazano, uwzględniając dodatkowo podział na regiony zgodnie z Klasyfikacją Jed-
nostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (poziom NUTS 2). Poza regionami wyodrębnio-
nymi z województwa mazowieckiego, pozostałe regiony oznaczają województwa w ich grani-
cach administracyjnych. 

W opracowaniu zastosowano skrócone nazwy sekcji PKD, skróty oznaczając znakiem „”. 
Pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 

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

 

W tworzeniu WDB rolnictwa, 
największy udział miały pod-
regiony koniński, kaliski i lesz-
czyński, a przemysłu – po-
znański i kaliski. Poznań do-
minował w pozostałych gru-
pach rodzajów działalności  

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regional-
nych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @UrzadStatystycznywPoznaniu 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Poznaniu 
Dyrektor Jacek Kowalewski 
Tel: 61 2798 266 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regional-
nych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: informatoriumPOZ@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

 

Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w latach 2016–2018 

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych lokalnych – Rachunki regionalne 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rachunki narodowe –Rachunki niefinansowe roczne – Rachunki regionalne  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

 

Rachunki regionalne 

Produkt krajowy brutto 

Wartość dodana brutto 

Dochód pierwotny 

Jednostka instytucjonalna 

Dochód do dyspozycji  

Sektor instytucjonalny 
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