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Uwagi ogólne  General notes 
   
Inwestycje 
 
1. Nakłady inwestycyjne są to nakłady 
finansowe lub rzeczowe, których celem jest 
stworzenie nowych środków trwałych lub 
ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, re-
konstrukcja lub modernizacja) istniejących 
obiektów majątku trwałego, a także nakłady 
na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. 
Dane dotyczące inwestycji podano według 
siedziby jednostki. 
 Prezentowany podział nakładów inwe-
stycyjnych opracowano według zasad sys-
temu rachunków narodowych, zgodnie  
z zaleceniami "Europejskiego Systemu 
Rachunków Narodowych 1995" (ESA).  
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 budowla-
no-montażowe, dokumentacje projek-
towo-kosztorysowe, 

– maszyny, urządzenia techniczne i na-
rzędzia (łącznie z przyrządami, rucho-
mościami i wyposażeniem), 

– środki transportu, 
– inne, tj. melioracje szczegółowe, kosz-

ty ponoszone przy nabyciu gruntów  
i używanych środków trwałych inwen-
tarz żywy (stado podstawowe) i zasa-
dzenia wieloletnie, a ponadto odsetki 
od kredytów i pożyczek inwestycyjnych 
za okres realizacji inwestycji (z wyjąt-
kiem odsetek nieuwzględnionych  
w wartości nakładów na środki trwałe 
przez podmioty stosujące Międzynaro-
dowe Standardy Rachunkowości  
– MSR, wprowadzone 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. 

 Investments 
 
1. Investment outlays are financial or 
tangible outlays, the purpose of which is 
the creation of new fixed assets or the 
improvement (rebuilding, enlargement, 
reconstruction or modernization) of exist-
ing capital asset items, as well as outlays 
on so-called initial investments. 
Data concerning investments are pre-
sented according to seat of unit. 
 The presented division of investment 
outlays was compiled according to the 
principles of the "European System of 
Accounts 1995" (ESA). Investment outlays 
are divided into outlays on fixed assets and 
other outlays. 
Outlays on fixed assets include outlays 
on: 
– buildings and structures (include buil- 

dings and places as well as land and 
water engineering constructions), of 
which, i.a., construction and assembly 
works, design and cost estimate 
documentations, 

– machinery, technical equipment and 
tools (including instruments, movables 
and endowments), 

– transport equipment, 
– others, i.e., detailed meliorations, costs 

incurred for purchasing land and sec-
ond-hand fixed assets as well as live-
stock (basic herd), long-term plantings, 
interests on investment credits and in-
vestment loans for the period of in-
vestment realization (except for inter-
ests not included in outlays on fixed 
assets by units that use International 
Accounting Standards – IAS imple-
mented 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 increase the value 
of fixed assets. 
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2. Nakłady inwestycyjne zaliczono do od-
powiednich sekcji i działów Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności zgodnie z zaklasyfikowa-
niem działalności inwestora (podmiotu go-
spodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów 
na obiekty niezwiązane z jego podstawową 
działalnością, które zaliczono do odpowied-
nich sekcji i działów według kryterium prze-
znaczenia obiektu (dotyczy np.: budynków  
i lokali mieszkalnych, obiektów przeznaczo-
nych dla potrzeb edukacji, ochrony zdrowia, 
sportu i rekreacji). 
3.  Od 2002 r. — w związku z nowelizacją 
ustawy o rachunkowości (jednolity tekst  
Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694, z późniejszymi 
zmianami) nakłady inwestycyjne na nie-
które przedmioty leasingu stanowiące 
środki trwałe podmiotów je użytkujących 
(leasingobiorców) zaliczono do nakładów 
tych podmiotów; do 2001 nakłady te były 
wykazywane przez podmioty finansujące 
(leasingodawców), tj. zaliczane były do sekcji 
,,Pośrednictwo finansowe’’ oraz  „Obsługa 
nieruchomości, wynajem, nauka i usługi 
związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej’’, co wpłynęło na poziom prezen-
towanych wielkości. 
 
Środki trwałe 
 
1. Do środków trwałych zalicza się kom-
pletne i nadające się do użytku składniki 
majątkowe o przewidywanym okresie uży-
wania dłuższym niż rok, w tym również drogi 
publiczne, ulice i place łącznie z poboczami 
i podbudową, uzbrojenie terenu, zasadzenia 
wieloletnie, melioracje, budowle wodne, 
grunty i inwentarz żywy (stado podstawowe) 
oraz od 1 I 2002 r. spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu mieszkalnego i spół-
dzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 
(użytkowego). Dane o środkach trwałych nie 
obejmują wartości 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. (jednolity tekst Dz. U. 2002  
Nr 76, poz. 694) z późniejszymi zmianami. 

2. Investment outlays are included into the 
appropriate sections and divisions of the 
NACE rev. 1 in accordance with the classi-
fication 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 and divisions 
according to the criteria of structure desti-
nation (concerning, e.g.: residential build-
ings, buildings for education, health care, 
sport and recreational purposes). 
3. Since 2002 due to amendment of Act  
of Accounting (uniform text Journal of 
Laws 2002 No. 76, item 694, with later 
amendments) investment outlays on some 
objects of lease being fixed assets of units 
using them (lesee) were included into 
investment outlays of those units; until 
2001 those outlays had been reported by 
units that had financed them (lessor), i.e., 
were classified in the sections ’’Financial 
intermediation’’ and ’’Real estate, renting 
and business activities’’, what had impact 
on the level of presented amounts.  
 
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, meliora-
tions, water structures, land and livestock 
(basic herd) as well as since 1 I 2002 co-
operative ownership right to residential 
premise and co-operative right to non-
residential (utilitarian) premise. Data regard-
ing fixed assets do not include the value of 
land recognized, since 1 I 1991, as fixed 
assets, in accordance with the decree of the 
Council of Ministers, dated 12 XII 1990 
(Journal of Laws No. 90, item 529) as well 
as rights of perpetual use of land, regarded 
as fixed assets since 1 I 2002, in accor-
dance with the Act on Accounting dated, 
29 IX 1994 (uniform text Journal of Laws 
2002 No. 76, item 694) with later amend-
ments. 
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2. Wartość brutto środków trwałych jest 
to wartość równa nakładom poniesionym na 
ich zakup lub wytworzenie, bez potrącenia 
wartości zużycia (umorzenia). 
3. Wartość netto środków trwałych od-
powiada wartości brutto pomniejszonej 
o wartość zużycia. 
4. Wartość zużycia środków trwałych 
odpowiada wielkości odpisów amortyzacyj-
nych (umorzeniowych) dokonanych od chwili 
oddania środków trwałych do eksploatacji. 
Stopień zużycia określa stosunek procen-
towy wartości zużycia do wartości brutto 
środków trwałych.  
5. Dane według sekcji i działów Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności opracowano metodą przed-
siębiorstw.  
6. Od 2002 r. � w związku z nowelizacją 
ustawy o rachunkowości (jednolity tekst  
Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694) niektóre 
przedmioty leasingu zaliczane są do środ-
ków trwałych podmiotów je użytkujących 
(leasingobiorców); do 2001 r. były one zali-
czane do środków trwałych podmiotów 
finansujących (leasingodawców), tj. do se- 
kcji ,,Pośrednictwo finansowe’’ oraz 
,,Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka 
i usługi związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej’’, co wpłynęło na poziom 
prezentowanych wielkości.  
7. Wartość środków trwałych według 
grup opracowano zgodnie z Klasyfikacją 
Rodzajową Środków Trwałych. Grupowa-
nie obejmuje: 
1) budynki i budowle: 

a) budynki i lokale, od 1 I 2002 spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo 
do lokalu niemieszkalnego (użytkowe-
go); 

b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (bez 
melioracji szczegółowych); 

2) maszyny, urządzenia techniczne i na-
rzędzia: 

a) kotły i maszyny energetyczne, 
b) maszyny, urządzenia i aparaty ogólne-

go zastosowania, 
c) specjalistyczne maszyny, urządzenia 

i aparaty, 
d) urządzenia techniczne, 
e) narzędzia, przyrządy, ruchomości  

i wyposażenie; 
f)   środki transportu; 
g) pozostałe środki trwałe, tj. zasadzenia 

wieloletnie, melioracje szczegółowe 
i inwentarz żywy (stado podstawowe). 

2. The gross value of fixed assets is the 
value equal to the outlays incurred on 
purchasing or manufacturing them, with-
out deducting consumption value (depre-
ciation). 
3. The net value of fixed assets corre-
sponds to the gross value of fixed assets 
decreased by the value of consumption. 
4. The value of consumption of fixed 
assets corresponds to the value of depre-
ciation since the utilization of the fixed 
assets.  
The degree of consumption of fixed as-
sets is understood as the percentage rela-
tion of the value of consumption to the 
gross value of fixed assets.  
5. Data by section and division of the 
NACE rev. 1 were compiled using enter-
prise method. 
6. Since 2002 due to amendment of Act  
of Accounting (uniform text Journal  
of Laws 2002 No. 76, item 694) some 
objects of lease have been included into 
fixed assets of units using them (lesee); 
until 2001 they had been included into 
fixed assets of units that had financed 
them (lessor), i.e., were classified in the 
sections ’’Financial intermediation’’ and 
’’Real estate, renting and business activi-
ties’’, what had impact on the level  
of presented amounts. 
7. The value of fixed assets according to 
groups was compiled in accordance 
with Classification of Fixed Assets. The 
grouping includes: 
1) buildings and structures; 

a) buildings and places, since 1 I 2002 
co-operative ownership right to resi-
dential premise as well as co-
operative right to non-residential (utili-
tarian) premise; 

b) land and water engineering construc-
tions (excluding detailed meliorations); 

2) machinery, technical equipment and tools: 
a) boilers and power industry machinery, 
b) general usage machinery, equipment 

and apparatus, 
c) special use machinery, equipment and 

apparatus, 
d) technical equipment, 
e) tools, instruments, moveables and 

endowments; 
f)   transport equipment; 
g) other fixed assets i.e. long-term plan-

tings, detailed meliorations and live-
stock (basic herd).  


