
DZIAŁ XIV 
INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE 

Uwagi ogólne 

Inwestycje  

1. Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe

lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych

środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbu-

dowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących

obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw.

pierwsze wyposażenie inwestycji. 

Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na

środki trwałe oraz pozostałe nakłady. 

Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: 

― budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz

obiekty inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in.

roboty budowlano-montażowe, dokumentacje

projektowo-kosztorysowe, 

― maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

(łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposa-

żeniem), 

― środki transportu, 

― inne, tj.: melioracje szczegółowe, udoskonalenia

gruntów, inwentarz żywy (stado podstawowe)

i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki

od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres

realizacji inwestycji (z wyjątkiem odsetek nie-

uwzględnionych w wartości nakładów na środki

trwałe przez podmioty stosujące Międzynaro-

dowe Standardy Rachunkowości - MSR), wpro-

wadzone od 1 I 2005 r. 

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze

wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane 

z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają war-

tości środków trwałych. 

3. Podziału nakładów inwestycyjnych według 

podregionów i powiatów dokonano na podstawie fak-

tycznej lokalizacji inwestycji. 

 

 

CHAPTER XIV 
INVESTMENTS. FIXED ASSETS 

General notes  

Investments 

1. Investment outlays are financial or tangible out-

lays, the purpose of which is the creation of new fixed 

assets or the improvement (rebuilding, enlargement, 

reconstruction or modernization) of existing capital as-

set items, as well as outlays on so-called initial invest-

ments. 

Investment outlays are divided into outlays on fixed 

assets and other outlays. 

Outlays on fixed assets include outlays on: 

― buildings and structures (include buildings and 

premises as wells as civil engineering works), of 

which, i.a., construction and assembly works, de-

sign and cost estimate documentations, 

― machinery, technical equipment and tools (includ-

ing instruments, moveables and other equipment),

― transport equipment, 

― others, i.e., irrigation and drainage, improve-

ments to land, livestock (basic herd), long-term 

plantings, interests on investment credits and in-

vestment loans for the period of investment reali-

zation (except for interests not included in outlays 

on fixed assets by units that apply International 

Accounting Standards - IAS) implemented since 

1 I 2005. 

Other outlays are outlays on so-called initial invest-

ments as well as other costs connected with invest-

ment realization. These outlays do not increase the 

value of fixed assets. 

3. The division of investment outlays by subre-

gions and powiats was made on the basis of the actual 

location of the investments. 
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Środki trwałe 

1. Do środków trwałych zalicza się kompletne i
nadające się do użytku, składniki majątkowe o przewi-
dywanym okresie używania dłuższym niż rok, w tym
również drogi publiczne, ulice i place łącznie z pobo-
czami i podbudową, uzbrojenie terenu, zasadzenia
wieloletnie, melioracje, budowle wodne, grunty i in-
wentarz żywy (stado podstawowe) oraz od 1 I 2002 r.
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal-
nego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
(użytkowego). 

Dane o środkach trwałych nie obejmują wartości
gruntów uznanych od 1 I 1991 r. za środki trwałe zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 XII
1990 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 529) oraz prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntu uznanego od 1 I 2002 r. za
środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości z
dnia 29 IX 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 
395, z późniejszymi zmianami). 

2. Wartość brutto środków trwałych jest to war-
tość równa nakładom poniesionym na ich zakup lub
wytworzenie, bez potrącenia wartości zużycia (umo-
rzenia). 

Przez wartość brutto środków trwałych w bieżą-
cych cenach ewidencyjnych według stanu w dniu
31 XII należy rozumieć: 
― w zakresie środków trwałych przekazanych do

eksploatacji: 
― przed 1 I 1995 r. - wartość w cenach odtworzenia 

z września 1994 r., 
― po 1 I 1995 r. - wartość w cenach bieżących na-

bycia lub wytworzenia, 
― w podmiotach stosujących Międzynarodowe

Standardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone
od 1 I 2005 r. - również wycenę według wartości
godzinowej. 

3. Podziału środków trwałych według sekcji PKD
2007 w układzie podregionów i powiatów dokonano
zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działal-
ności. 

Fixed assets 

1. Fixed assets include asset components and 
other objects completed and ready, for usage, with an 
expected period of utility exceeding 1 year, of which 
also public roads, streets and squares, together with 
shoulders and foundations, development of tracts of 
land, long-term plantings, irrigation and drainage, wa-
ter structures, land and livestock (basic herd) as well 
as since 1 I 2002 co-operative ownership right to resi-
dential-premise and co-operative right to non-residen-
tial (of utility character) premises. 

 
Data regarding fixed assets do not include the 

value of land recognised, since 1 I 1991, as a fixed 
asset, in accordance with the decree of the Council of 
Ministers, dated 12 XII 1990 (Journal of Laws No. 90, 
item 529) as well as right of perpetual use of land, re-
garded as fixed assets since 1 I 2002, in accordance 
Act of Accounting dated 29 IX 1994 (uniform text: 
Journal of Laws 2018 item 395, with later amend-
ments). 

2. The gross value of fixed assets is the value 
equal to the outlays incurred on purchasing or manu-
facturing them, without deducting consumption value 
(depreciation). 

The gross value of fixed assets at current book-
keeping prices is understood, as of 31 XII: 
― within the scope of fixed assets designated for ex-

ploitation, 
― before 1 I 1995 - the value at replacement prices 

of September 1994, 
― after 1 I 1995 - the purchase or manufacturing 

value at current prices, 
― in units use International Accounting Standards 

(IAS) implemented since 1 I 2005 - also revalua-
tion according to fair value. 

3. The division of fixed assets by NACE Rev.2 
sections by subregions and powiats was made ac-
cording to the abode local kind-of-activity unit. 
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Inwestycje 
Investments 

TABL. 1 (86). NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACHa W 2017 R. (ceny bieżące) 
INVESTMENT OUTLAYS IN ENTERPRISESa IN 2017 (current prices) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Grand total 

W tym     Of which 

przemysł 
industry 

budow-
nictwo 

construc-
tion  

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych 

trade; 
repair 

of motor 
vehicles

transport
i gospo-
darka 

magazy-
nowa 

transporta-
tion and 
storage 

informacja 
i komuni-

kacja 
informa-
tion and 

communi-
cation 

opieka 
zdrowotna 
i pomoc 

społeczna 
human 
health 

and social 
activities 

razem 
total 

w tym  
przetwórstwo
przemysłowe
of which ma-
nufacturing

w tys. zł     in thous. zl 

W O J E W Ó D Z T W O ..  3041992 2075826 1572943 42975 231042 291222 43499 89363 
V O I V O D S H I P      

Podregion gorzowski ......  1411120 932377 633222 21380 84134 183853 17392 40345 
Subregion      

Powiaty:      
Powiats:      

Gorzowski .........................  304381 271782 249806 136 3390 16933 2209 328 

Międzyrzecki .....................  118646 64618 29659 3083 5470 33817 332 2181 

Słubicki .............................  197292 49764 44001 9384 4626 83003 517 421 

Strzelecko-drezdenecki .....  120187 95572 40433 783 1455 12996 339 625 

Sulęciński ..........................  46754 21420 12116 317 4375 6525 2363 7985 

Miasto na prawach powiatu      
City with powiat status      

Gorzów Wlkp. ....................  623860 429221 257207 7677 64818 30579 11632 28805 

Podregion zielonogórski  1630872 1143449 939721 21595 146908 107369 26107 49018 
Subregion      

Powiaty:      
Powiats:      

Krośnieński .......................  80989 62833 29433 3184 2720 2202 636 480 

Nowosolski ........................  237456 201706 182679 1072 10522 5624 1063 5803 

Świebodziński ...................  340234 305407 263379 96 7528 8408 480 2993 

Wschowski ........................  47675 23706 21231 136 4969 188 143 1668 

Zielonogórski .....................  139186 101772 86176 81 10603 11222 297 1845 

Żagański ...........................  124769 90763 85559 646 8159 13149 440 1055 

Żarski ................................  236227 185696 160735 5612 4686 24428 734 5556 

Miasto na prawach powiatu      
City with powiat status      

Zielona Góra .....................  424336 171566 110529 10768 97721 42148 22314 29618 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według lokalizacji inwestycji. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; according to investment location. 
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Środki trwałe 
Fixed assets 
 
TABL. 2 (87). WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACHa W 2017 R. 

(bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 XII 
GROSS VALUE OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISESa IN 2017 (current book-keeping prices) 
As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Grand to-

tal 

W tym     Of which 

przemysł 
industry 

budow-
nictwo 

construc-
tion  

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych 

trade; 
repair 

of motor 
vehicles 

transport
i gospo-
darka 

magazy-
nowa  

transporta-
tion and 
storage 

informacja  
i komuni-

kacja 
informa-
tion and 

communi-
cation 

opieka 
zdrowotna  
i pomoc 

społeczna 
human 

health and 
social ac-

tivities 

razem 
total 

w tym 
przetwór-
stwo prze-
mysłowe 
of which 

manufactu-
ring 

w tys. zł     in thous. zl 

W O J E W Ó D Z T W O.......  51143989 39499138 19152072 497191 2550344 1303961 1331036 1308281 
V O I V O D S H I P      

Podregion gorzowski ......  15550212 11247485 7385805 255601 880970 614004 173014 514389 
Subregion      

Powiaty:      
Powiats:      

Gorzowski .........................  3966378 3547162 3289638 7594 55677 91373 3448 18890 

Międzyrzecki .....................  1437055 902968 260760 51763 139513 81990 5909 87759 

Słubicki .............................  1022859 481333 394602 5738 53132 172135 538 5316 

Strzelecko-drezdenecki .....  921338 577488 545403 33364 43442 26132 4591 23395 

Sulęciński ..........................  713270 426504 169574 881 30129 31391 1745 95569 

Miasto na prawach powiatu      
City with powiat status      

Gorzów Wlkp. ....................  7489312 5312030 2725828 156261 559077 210983 156783 283460 

Podregion zielonogórski 35593777 28251653 11766267 241590 1669374 689957 1158022 793892 
Subregion      

Powiaty:      
Powiats:      

Krośnieński .......................  1208763 930599 597883 23678 89594 21525 – 7111 

Nowosolski ........................  3049801 2602029 2006189 14616 52935 19239 – 138463 

Świebodziński ...................  3083573 2248333 1903039 7398 355558 57491 2280 161026 

Wschowski ........................  972179 478748 399883 11079 130261 8461 – 17249 

Zielonogórski .....................  2374585 1854580 1684125 7521 61647 171731 – 77598 

Żagański ...........................  1364085 973894 655250 9593 118118 41256 – 1182 

Żarski ................................  4263680 3720832 3219515 33486 114637 116543 – 130383 

Miasto na prawach powiatu      
City with powiat status      

Zielona Góra .....................  19277111 15442638 1300383 134219 746624 253711 1155742 260880 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwałych 
według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. 

a Data concern economic entities employing more than 9 persons; the division of fixed assets by NACE Rev. 2 sections 
was made according to the abode of local kind-of-activity unit.  
 


