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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa,  25 maja 2020 r.               

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu 

krajowego brutto  

(druk nr 115) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest dostosowanie sposobu obliczania średniej wartości PKB na jednego 

mieszkańca do statystycznego podziału terytorialnego kraju.  

Europejskie statystyki regionalne opierają się na wspólnej klasyfikacji podziału 

regionalnego zwanej „Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych” 

(NUTS). W zależności od ich przeznaczenia na poziomie narodowym lub europejskim, 

niezbędne są różne poziomy statystyk regionalnych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia 

wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w 

europejskiej klasyfikacji podziału regionalnego NUTS Państwa Członkowskie przyjmują co 

najmniej trzy hierarchiczne poziomy szczegółowości. Poziom NUTS (od 1 do 3) jest 

uzależniony od kryteriów administracyjnych i ludnościowych. 

Ponieważ w roku 2017 uchylono dotychczasową nomenklaturę statystyczną NTS a 

Prezes GUS i tak musiał wydawać obwieszczenie w oparciu o klasyfikację NUTS
1)

, ustawa 

                                                 

1)
 Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szacunków wartości produktu 

krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 (M.P. z dnia 31 października 2019 r.) "Na 

podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego 

produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu 

krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte 

w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w 

latach 2015-2017 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki 
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jednoznacznie określa sposób obliczania PKB i wskazuje właściwe przepisy europejskie w 

tym zakresie.   

  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona przez Radę Ministrów 19 lutego 2020 r. W wyniku prac 

legislacyjnych w Sejmie nie wniesiono żadnych poprawek. 

 

III. Uwagi  

Ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym, z wyjątkiem techniki 

polegającej na dorozumianym  uchyleniu przepisów o charakterze epizodycznym, zawartych 

w dotychczasowym art. 6 ust. 3, które już się zrealizowały. 
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Wicedyrektor 

                                                                                                                                                        

wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie podregionów 

(NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia." 

 


