
DZIAŁ XIV 
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 
 
Uwagi ogólne 
 
Inwestycje 
 
 

1. Nakłady inwestycyjne są to nakłady finan-
sowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie 
nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebu-
dowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) 
istniejących obiektów majątku trwałego, a także na-
kłady 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, do-
kumentacje projektowo-kosztorysowe, 

- maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 
(łącznie z przyrządami, ruchomościami i wy-
posażeniem), 

- środki transportu, 

- inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty po-
noszone przy nabyciu gruntów i używanych 
środków trwałych, inwentarz żywy (stado 
podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a po-
nadto odsetki od kredytów i pożyczek inwe-
stycyjnych za okres realizacji inwestycji (z 
wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych w 
wartości nakładów na środki trwałe przez 
podmioty stosujące Międzynarodowe Stan-
dardy Rachunkowości - MSR), wprowa-
dzone 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 wartości środków trwałych. 

2. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpo-
wiednich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD 2007) zgodnie z zaklasyfikowaniem działal-
ności inwestora (podmiotu gospodarki narodowej), 
z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiązane z 
jego podstawową działalnością, które zaliczono do 
odpowiednich sekcji według kryterium przeznacze-
nia obiektu (dotyczy np.: budynków i lokali miesz-
kalnych, obiektów przeznaczonych dla potrzeb 
edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji). 

3. Podziału nakładów inwestycyjnych we-
dług podregionów i powiatów dokonano na podsta-
wie faktycznej lokalizacji inwestycji. 

CHAPTER XIV 
INVESTMENTS AND FIXED ASSETS 
 
General notes 
 
Investments 
 
 

1. Investment outlays are financial or tan-
gible outlays, the purpose of which is the creation 
of new fixed assets or the improvement (rebuilding, 
enlargement, reconstruction or modernization) of 
existing capital asset items, as well as outlays on 
so-called initial investments. 

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 places as wells as civil engineering 
works), of which, i.a., construction and as-
sembly works, design and cost estimate 
documentations, 

- machinery, technical equipment and tools 
(including instruments, moveables and en-
dowments), 

- transport equipment, 

- others, i.e., detailed meliorations, costs in-
curred for purchasing land and second-hand 
fixed assets, livestock (basic herd), long-
term plantings, interests on investment cred-
its and investment loans for the period of in-
vestment realization (except for interests not 
included in outlays on fixed assets by units 
that use International Accounting Standards 
- IAS) implemented since 1 I 2005. 

Other outlays are outlays on so-called initial 
investments as well as other costs connected with 
investment realization. These outlays do not in-
crease the value of fixed assets. 

2. Investment outlays are included into the 
appropriate sections of the NACE rev. 2 in accord-
ance with the classification of the investor’s activity 
(entity of the national economy), with the exception 
of outlays on structures not connected with its basic 
activity, which were included into the appropriate 
sections according to the criteria of structure desti-
nation (concerning, e.g.: residential buildings and 
places, buildings for education, health care, sport 
and recreational purposes). 

3. The division of investment outlays by sub-
regions 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 kom-

pletne i nadające się do użytku, składniki majątkowe 

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 

rok, w tym również drogi publiczne, ulice i place łącz-

nie z poboczami i podbudową, uzbrojenie terenu, za-

sadzenia wieloletnie, melioracje, budowle wodne, 

grunty i inwentarz żywy (stado podstawowe) oraz od 

1 I 2002 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lo-

kalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu nie-

mieszkalnego (użytkowego). 

Dane o środkach trwałych nie obejmują war-

tości gruntów uznanych od 1 I 1991 r. za środki 

trwałe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 12 XII 1990 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 529) oraz 

prawa użytkowania 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. 2016, poz. 1047). 

2. Wartość brutto środków trwałych jest 

to wartość równa nakładom poniesionym na ich za-

kup lub wytworzenie, bez potrącenia wartości zuży-

cia (umorzenia). 

Przez wartość brutto środków trwałych w 

bieżących cenach ewidencyjnych według stanu 

w dniu 31 XII 2015 r. należy rozumieć: 

- w zakresie środków trwałych przekazanych 

do eksploatacji: 

- przed 1 I 1995 r. - wartość w cenach od-

tworzenia z września 1994 r., 

- po 1 I 1995 r. - wartość w cenach bieżą-

cych nabycia lub wytworzenia, 

- w podmiotach stosujących Międzynarodowe 

Standardy Rachunkowości (MSR), wprowa-

dzone od 1 I 2005 r. - również wycenę we-

dług wartości godzinowej. 

3. Podziału środków trwałych według sek-

cji PKD 2007 w układzie podregionów i powiatów 

dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej ro-

dzaju działalności. 

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, to-

gether with shoulders and foundations, develop-

ment of tracts of land, long-term plantings, meliora-

tions, water structures, land and livestock (basic 

herd) as well as since 1 I 2002 co-operative owner-

ship right to residential-premise and co-operative 

right to non-residential (utilitarian) premise. 

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, regarded as fixed assets since 1 I 2002, 

in accordance Act of Accounting dated 29 IX 1994 

(uniform text Journal of Laws 2016, item 1047). 

2. The gross value of fixed assets is the 

value equal to the outlays incurred on purchasing 

or manufacturing them, without deducting con-

sumption value (depreciation). 

The gross value of fixed assets at current 

book-keeping prices is understood, as of 31 XII  

2015: 

- within the scope of fixed assets designated 

for exploitation, 

- before 1 I 1995 - the value at replace-

ment prices of September 1994, 

- after 1 I 1995 - the purchase or manu-

facturing value at current prices, 

- in units use International Accounting Stand-

ards (IAS) implemented since 1 I 2005 - also 

revaluation according to fair value. 

 3. The division of fixed assets by NACE 

Rev.2 sections by subregions and powiats was 

made according to the abode local kind-of-activity 

unit. 
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Inwestycje 
Investments 

 
TABL. 1 (86). NAKŁADY  INWESTYCYJNE  W  PRZEDSIĘBIORSTWACHa  W  2015  R.  (ceny  bieżące) 

INVESTMENT  OUTLAYS  IN  ENTERPRISESa  IN  2015  (current  prices) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Grand total 

W tym      Of which 

przemysł 
industry 

budownic-
two 

construction

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych 

trade; 
repair 

of motor 
vehicles 

transport
i gospo-
darka 

magazy-
nowa 

transporta-
tion and 
storage 

informacja 
i komu-
nikacja 
infor-

mation 
and 

communi-
cation 

opieka 
zdrowotna 

i pomoc 
społeczna 

human 
health 

and social 
activities 

razem 
total 

w tym 
przetwórstwo 
przemysłowe

of which 
manufac-

turing 

w tys. zł     in thous. zl 

W O J E W Ó D Z T W O 3681470 2695269 1753675 26643 196652 311490 30191 133691 

V O I V O D S H I P           

Podregion gorzowski  1571067 1134906 644948 14234 72236 174447 9196 52147 

Subregion           

Powiaty:           

Powiats:           

Gorzowski ...................  622507 547304 424245 1101 4962 53945 1152 461 

Międzyrzecki ...............  83500 40053 20678 2331 5461 16731 575 11153 

Słubicki .......................  141962 35518 31196 3270 11546 80651 672 1246 

Strzelecko-drezdenecki 66414 35332 31917 999 6822 11666 644 1628 

Sulęciński ...................  57894 37957 28947 - 1528 3712 721 8132 

Miasto na prawach 
powiatu           

City with powiat status           

Gorzów Wlkp. .............  598790 438742 107965 6533 41917 7742 5432 29527 

Podregion  
zielonogórski .........  2110403 1560363 1108727 12409 124416 137043 20995 81544 

Subregion           

Powiaty:           

Powiats:           

Krośnieński .................  325761 285076 244641 1608 2747 25414 666 256 

Nowosolski .................  305480 267177 236871 1967 7190 2330 623 12443 

Świebodziński .............  165378 111735 86806 347 18133 14953 1715 10076 

Wschowski .................  155506 91657 34525 543 29956 1171 640 791 

Zielonogórski ..............  236585 190553 166533 1389 5152 15608 1208 4523 

Żagański .....................  153400 110446 83339 5 6905 24346 1114 163 

Żarski .........................  284738 240472 182509 1295 7168 11376 959 7572 

Miasto na prawach 
powiatu           

City with powiat status           

Zielona Góra ...............  483555 263247 73503 5255 47165 41845 14070 45720 
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. 



274     INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 
 

 

Środki  trwałe 
Fixed assets 
 
TABL. 2 (87). WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACHa W 2015 R. 

(bieżące  ceny  ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 XII 

GROSS VALUE OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISESa IN 2015 (current  book-keeping  
prices) 
As of 31 XII 

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
 gospodarka

magazy-
nowa  

transporta-
tion and 
storage 

informacja  
i komunika-

cja 
information 

and 
communi-

cation 

opieka 
zdrowotna i 

pomoc 
społeczna 

human 
health and 

social 
activities 

razem 
total 

w tym prze-
twórstwo 
przemy-
słowe 

of which 
manu- 

facturing 

w tys. zł     in thous. zl 

W O J E W Ó D Z T W O  45191242 34447807 15791144 476241 2342247 931663 1076599 1275790 

V O I V O D S H I P           

Podregion  
gorzowski ...............  12633647 8481255 6033329 254110 917184 476068 170014 456060 

Subregion           

Powiaty:           

Powiats:           

Gorzowski ..................  3277691 2801777 2649522 7571 136698 84292 2723 18956 

Międzyrzecki ..............  1292276 843587 258644 70834 119044 18008 5226 77601 

Słubicki .......................  902871 453168 372329 5743 47200 142660 562 4296 

Strzelecko-
drezdenecki ................  825399 504190 473740 35864 32688 22505 4137 23334 

Sulęciński ...................  684645 420242 176185 - 39205 28997 1668 70963 

Miasto na prawach  
powiatu           

City with powiat status           

Gorzów Wlkp. .............  5650765 3458291 2102909 134098 542349 179606 155698 260910 

Podregion  
zielonogórski .........  32557595 25966552 9757815 222131 1425063 455595 906585 819730 

Subregion           

Powiaty:           

Powiats:           

Krośnieński ................  1831251 1540387 517911 32180 97332 10917 - 5588 

Nowosolski .................  2526386 2066550 1506034 14395 52675 21651 - 130526 

Świebodziński ............  2398879 1936656 1608392 8255 62326 10087 2262 154910 

Wschowski .................  887143 395008 322020 10556 138666 7228 - 15586 

Zielonogórski ..............  1854808 1400640 1258157 22256 50855 87907 - 69457 

Żagański ....................  1181471 765474 483841 3637 158355 29714 - 982 

Żarski .........................  3973060 3490656 3006307 25297 84228 108425 - 118211 

Miasto na prawach  
powiatu           

City with powiat status           

Zielona Góra ..............  17904597 14371181 1055153 105555 780626 179666 904323 324470 
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwa-

łych 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.  
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