
DZIAŁ XIV CHAPTER XIV
INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE INVESTMENTS. FIXED ASSETS 

  
Uwagi ogólne  General notes

  
Inwestycje  Investments 

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, dokumen-
tacje projektowo-kosztorysowe,  

– maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 
(łącznie z przyrządami, ruchomościami i wypo-
sażeniem), 

– 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 re-
alizacji 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. pierw-

sze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty zwią-
zane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwięk-
szają 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 przezna-
czenia obiektu (dotyczy np. budynków i lokali 
mieszkalnych, obiektów przeznaczonych dla po-
trzeb edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji).

3.  Podziału nakładów inwestycyjnych według 
podregionów i powiatów dokonano na podstawie 
faktycznej lokalizacji inwestycji. 

 1.  Investment outlays are financial or tangible 
outlays, the purpose of which is the creation of new 
fixed assets or the improvement (rebuilding, en-
largement, reconstruction or modernization) of ex-
isting 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 

premises as well as land and water engineering 
constructions), of which construction and as-
sembly works, design and cost estimate docu-
mentations among others, 

– machinery, technical equipment and tools (in-
cluding instruments, movables and other equip-
ment), 

– 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 re-
alization, except for interests not included in out-
lays on fixed assets by units that apply Interna-
tional Accounting Standards (IAS) implemented 
since 1 Jan 2005. 
Other outlays are outlays on so-called initial in-

vestments 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 ap-
propriate 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 
premises, buildings for education, health care, 
sport and recreational purposes). 

3.  The division of investment outlays by subre-
gions and powiats was made on the basis of the 
actual investment location. 



282 INWESTYCJE. ŚRODKI TRWAŁE 

 
Środki trwałe  Fixed assets 

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 wie-
loletnie, melioracje, budowle wodne, grunty, inwentarz 
żywy (stado podstawowe) oraz od 1 I 2002 r. spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spół-
dzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (użytko-
wego). 

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 użyt-
kowania wieczystego gruntu uznanego od 1 I 2002 r. 
za środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości 
z dnia 29 IX 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 
1047, 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: 
a) w zakresie środków trwałych przekazanych do eksplo-

atacji: 
–   przed 1 I 1995 r. – wartość w cenach odtworze- 

nia z września 1994 r., 
–  po 1 I 1995 r. – wartość w cenach bieżących 

nabycia lub wytworzenia, 
b) w podmiotach stosujących Międzynarodowe Stan-

dardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone od 
1 I 2005 r. – również wycenę według wartości go-
dziwej. 
3.  Podziału środków trwałych według sekcji Polskiej 

Klasyfikacji Działalności – PKD 2007 w układzie podre-
gionów i powiatów dokonano zgodnie z siedzibą jed-
nostki lokalnej rodzaju działalności. 

 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, livestock (basic herd) as well as 
since 1 Jan 2002 cooperative ownership right to resi-
dential premise and cooperative right to non-residen-
tial (of utility character) premises. 

Data regarding fixed assets do not include the value 
of land recognized as fixed assets since 1 Jan 1991, in 
accordance with the regulation of the Council of Minis-
ters, dated 12 Dec 1990 (Journal of Laws No. 90, item 
529) as well as right of perpetual usufruct of land recog-
nized as fixed assets since 1 Jan 2002, in accordance 
with the Law on Accounting, dated 29 Sep 1994 (uni-
form text Journal of Laws 2016 item 1047, with later 
amendments). 

2.  Gross value of fixed assets is the value equal to 
the outlays incurred on purchasing or manufacturing 
them, without deducting consumption value (deprecia-
tion). 

As the gross value of fixed assets at current 
book-keeping prices is understood, as of 31 Dec: 
a) within the scope of fixed assets designated for ex-

ploitation: 
– before 1 Jan 1995 – the value at replacement 

prices of Sep 1994, 
– after 1 Jan 1995 – the purchasing or manufac-

turing value at current prices, 
b) in units that use International Accounting Standards 

(IAS) implemented since 1 Jan 2005 – also revalu-
ation – according to fair value. 

3.  The division of fixed assets by NACE Rev. 2 sec-
tions by subregions and powiats was made according 
to the seat of local kind-of-activity unit. 
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Inwestycje 
Investments 

TABL. 1 (89).  NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACHa W 2017 R. (ceny bieżące) 
INVESTMENT OUTLAYS IN ENTERPRISESa IN 2017 (current prices) 

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; by investment location. 

 

 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Ogółem 
Grand 
total 

W tym    Of which 

przemysł    industry 

budownic-
two 

construc-
tion  

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych 

trade; 
repair 

of motor
 vehicles

transport 
i gospo-

darka ma-
gazynowa
transporta-

tion and
storage  

informacja 
i komu- 
niacja 

information 
and  

communi-
cation  

działalność 
finansowa  
i ubezpie-
czeniowa 
financial 
and insu-

rance  
activities 

razem 
total  

w tym 
przetwór-
stwo prze-
mysłowe 
of which 
manufac-

turing 

w tys. zł    in thous. zl 

W O J E W Ó D Z T W O ... 3140279 1829394 1390343 114634 307747 456837 46863 23981 
V O I V O D S H I P   

Podregion (Subregion)   
białostocki  ................... 1147748 594714 349417 19339 216576 99134 31719 15492 

Powiaty:   
Powiats:   

białostocki  ..................... 263564 204181 181384 935 30354 6720 1795 849 
sokólski  ......................... 70333 47127 44548 2276 17200 823 532 42 

Miasto na prawach powiatu:   
City with powiat status:    

Białystok  ....................... 813851 343406 123485 16128 169022 91591 29392 14601 

Podregion (Subregion)   
łomżyński  .................... 1223693 635747 505012 67863 65994 327932 10787 3884 

Powiaty:   
Powiats:   

bielski  ........................... 195927 128160 95216 43126 11584 5993 589 1038 
hajnowski  ...................... 83091 39420 34184 139 1882 10989 254 191 
kolneński  ...................... 24226 11852 8237 6730 570 3177 163 228 
łomżyński  ...................... 91873 74344 72410 2955 9880 1574 293 908 
siemiatycki  .................... 77611 61216 35273 3537 2363 5070 351 344 
wysokomazowiecki  ....... 516151 176082 173951 1303 14850 294910 3970 517 
zambrowski  ................... 68022 52529 28968 541 6994 6183 298 97 

Miasto na prawach powiatu:   
City with powiat status:    

Łomża  ........................... 166792 92144 56773 9532 17871 36 4869 561 

Podregion (Subregion)   
suwalski  ...................... 768838 598933 535914 27432 25177 29771 4357 4605 

Powiaty:   
Powiats:   

augustowski  .................. 378603 340755 338101 193 3714 4914 457 2452 
grajewski  ...................... 67115 49877 48194 2877 3008 5079 1169 276 
moniecki  ....................... 27237 18552 16810 5 3661 123 256 113 
sejneński  ...................... 8318 2858 137 − 332 1853 120 80 
suwalski  ........................ 120435 75593 64561 23299 756 8545 441 97 

Miasto na prawach powiatu:   
City with powiat status:    

Suwałki  ......................... 167130 111298 68111 1058 13706 9257 1914 1587 
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Środki trwałe 
Fixed assets 

TABL. 2 (90).  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 Dec 

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. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Ogółem 
Grand 
total 

W tym    Of which 

przemysł    industry 

budownic-
two 

construc-
tion  

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych 

trade; 
repair 

of motor 
vehicles

transport 
i gospo-

darka ma-
gazynowa
transporta-

tion and
storage  

informacja 
i komu- 
nikacja 

information 
and  

communi-
cation  

obsługa 
rynku  

nierucho-
mości 

real estate 
activities 

razem 
total  

w tym 
przetwór-
stwo prze-
mysłowe 
of which 
manufac-

turing 

w tys. zł    in thous. zl 

W O J E W Ó D Z T W O ... 36930041 21050846 13326170 916702 3087636 2278204 1307480 3326233 
V O I V O D S H I P    

Podregion (Subregion)    
białostocki  ................... 17617166 8454825 3647352 368290 1971344 570290 1252087 1968694 

Powiaty:    
Powiats:    

białostocki  ..................... 2617280 1489120 1158933 71845 390681 217557 18872 143151 
sokólski  ......................... 959415 510173 395386 18021 202181 16863 13136 72432 

Miasto na prawach powiatu:    
City with powiat status:     

Białystok  ....................... 14040471 6455532 2093033 278424 1378482 335870 1220079 1753111 

Podregion (Subregion)    
łomżyński  .................... 11393890 7080881 5313143 332601 724262 1399604 36019 753675 

Powiaty:    
Powiats:    

bielski  ........................... 2328127 1833555 1302743 70850 80914 22217 11904 174621 
hajnowski  ...................... 1060631 636357 553145 6159 71735 18687 − 61797 
kolneński  ...................... 324205 199511 149052 15949 24832 22503 − 23254 
łomżyński  ...................... 747470 621003 614364 14118 69234 5089 − − 
siemiatycki  .................... 1903520 513930 425331 18572 65071 1186824 − 48425 
wysokomazowiecki  ....... 1483970 1155083 1099419 22123 90570 40533 9229 20894 
zambrowski  ................... 1071237 749569 454301 30113 101017 82155 505 53455 

Miasto na prawach powiatu:    
City with powiat status:     

Łomża  ........................... 2474730 1371873 714788 154717 220889 21596 14381 371229 

Podregion (Subregion)    
suwalski  ...................... 7918985 5515140 4365675 215811 392030 308310 19374 603864 

Powiaty:    
Powiats:    

augustowski  .................. 2203422 1773327 1647579 16813 47580 43924 3216 122987 
grajewski  ...................... 1430824 1090671 1022792 50291 105123 39873 15254 48620 
moniecki  ....................... 491400 328564 263407 859 20224 4278 − 40901 
sejneński  ...................... 167211 44375 21638 − 6820 15421 − 267 
suwalski  ........................ 392281 141333 125584 89186 24433 68175 − − 

Miasto na prawach powiatu:    
City with powiat status:     

Suwałki  ......................... 3233847 2136870 1284675 58662 187850 136639 904 391089 
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