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Opracowanie sygnalne zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków 

trwałych w województwie śląskim w 2012 r. Dane zaprezentowano dla:  

– gospodarki narodowej, 

– przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych 
środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów 
majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. 

Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: 
– budynki i budowle, 
– maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, 
– środki transportu, 
– inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz 
inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek 
inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (uwzględnione wyłącznie w danych wyrażonych w cenach 
bieżących), z wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych w wartości nakładów na środki trwałe przez podmioty 
stosujące Międzynarodowe 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. 

Nakłady inwestycyjne – jeśli nie zaznaczono inaczej - zaliczono do odpowiednich sekcji PKD 2007 
zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na 
obiekty niezwiązane z jego podstawową działalnością, które zaliczono do odpowiednich sekcji według kryterium 
przeznaczenia obiektu.  

Informacje o nakładach inwestycyjnych opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, 
zgodnie z zaleceniami „Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995)”. 

Do środków trwałych zalicza się kompletne i nadające się do użytku składniki majątkowe  
o przewidywanym okresie używania 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 własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego i spółdzielcze 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. 2009 Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami). 

Wartość brutto środków trwałych jest to wartość równa nakładom poniesionym na ich zakup lub 
wytworzenie, bez potrącenia wartości zużycia (umorzenia). 

Przez wartość brutto środków trwałych w bieżących 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 nabycia lub wytworzenia; 

− w podmiotach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone od 1 I 2005 r. – 
również wycenę według wartości godziwej. 

Wartość zużycia środków trwałych odpowiada wielkości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) 
dokonanych od chwili oddania środków trwałych do eksploatacji. 

Stopień zużycia określa stosunek procentowy wartości zużycia do wartości brutto środków trwałych. 

Wartość środków trwałych według grup opracowano zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.  
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NAKŁADY INWESTYCYJNE 

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE NARODOWEJ 

W województwie śląskim w 2012 r. nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej grupowane według 

lokalizacji inwestycji (w cenach bieżących) wyniosły 27667,4 mln zł i były o 8,2% niższe w porównaniu  

z 2011 r. Spadek ten spowodowany był głównie zmniejszeniem wartości nakładów inwestycyjnych w sekcji 

transport i gospodarka magazynowa – o 2193,7 mln zł (o 37,4%). Dla porównania w Polsce wartość nakładów 

inwestycyjnych ogółem wyniosła 237627,3 mln zł i w skali roku zmniejszyła się o 2,4% (w transporcie  

i gospodarce magazynowej o 8,3%). Na tle województw, śląskie pod względem udziału w ogólnej wartości 

nakładów inwestycyjnych w kraju, plasowało się na drugim miejscu z udziałem 11,6% po województwie 

mazowieckim – 19,6%. 

Nakłady inwestycyjnea według województw w 2012 r.  
(ceny bieżące)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Według lokalizacji inwestycji.  

Wartość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim wyniosła 

5988 zł i była niższa o 8,0% w porównaniu z rokiem poprzednim (w Polsce – 6167 zł, tj. mniej o 2,4%).  

Pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca śląskie zajmowało szóste miejsce w kraju  

po województwach: mazowieckim (8781 zł), łódzkim (7165 zł), dolnośląskim (6729 zł), pomorskim (6496 zł)  

i wielkopolskim (6093 zł).  
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Struktura nakładów inwestycyjnycha według sektorów własności i sekcji PKD 
(ceny bieżące)  
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a Według lokalizacji inwestycji.  
 

W 2012 r. na inwestycje sektora prywatnego przypadło 16027,8 mln zł, w tym ponad połowa – 54,2% 

(8691,8 mln zł) pochodziła z własności prywatnej krajowej. W sektorze publicznym nakłady inwestycyjne wyniosły 

11639,7 mln zł, z czego 44,9% (5225,2 mln zł) stanowiła własność jednostek samorządu terytorialnego.  

W skali roku odnotowano spadek wartości nakładów inwestycyjnych zarówno w sektorze publicznym,  

jak i prywatnym odpowiednio o: 13,6% i 3,7%. 

W 2012 r. prawie połowę – 48,8% (13507,7 mln zł) nakładów inwestycyjnych poniosły jednostki 

przemysłowe. Biorąc pod uwagę sekcje zaliczane do przemysłu, najwięcej środków na inwestycje przeznaczyły 

jednostki przetwórstwa przemysłowego – 5504,6 mln zł, było to jednak o 22,7% mniej w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Jednostki zaliczane do sekcji górnictwo i wydobywanie wydatkowały – 3886,4 mln zł, w sekcji 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 2633,9 mln zł, natomiast  

w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 1482,9 mln zł. W relacji do 2011 r. 

odnotowano wzrost wartości nakładów inwestycyjnych we wszystkich tych sekcjach, przy czym najwyższy  

w sekcji górnictwo i wydobywanie o 35,5%. 
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Dynamika nakładów inwestycyjnycha według sekcji PKD w 2012 r.  
(ceny bieżące) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Według lokalizacji inwestycji. 
 

NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

W województwie śląskim w 2012 r. nakłady inwestycyjne ogółem w przedsiębiorstwach grupowane 

według siedziby inwestora (w cenach bieżących) wyniosły 18217,2 mln zł i w porównaniu z 2011 r. wzrosły  

o 0,7%. Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących stanowiły prawie 92% 

(16739,6 mln zł) nakładów ogółem, natomiast pozostałe 8,1% (1477,5 mln zł) to nakłady przeznaczone na zakup 

używanych środków trwałych. 

Struktura nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według grup środków trwałych  
(ceny bieżące)  
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W 2012 r. przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa największą część nakładów  

na środki trwałe przeznaczyły na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 9302,5 mln zł, następnie  

na budynki i budowle 6912,2 mln zł oraz środki transportu 1429,4 mln zł. W skali roku odnotowano wzrost 

nakładów na budynki i budowle o 15,4%, natomiast spadek na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz 

środki transportu odpowiednio o: 7,8% i 1,1%.  

W 2012 r. najwyższe nakłady inwestycyjne ponosiły przedsiębiorstwa prowadzące działalność  

w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe 5808,2 mln zł, górnictwo i wydobywanie 4072,9 mln zł oraz wytwarzanie  

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 2125,8 mln zł. Łącznie jednostki 

prowadzące działalność w tych sekcjach wydatkowały 65,9% ogółu nakładów. W odniesieniu do 2011 r. 

najwyższy wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją – o 88,8%.  

Struktura nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według sekcji PKD w 2012 r. 
(ceny bieżące) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa w 2012 r. podobnie jak przed rokiem, 

finansowały majątek głównie ze środków własnych – 13882,1 mln zł, następnie z kredytów i pożyczek krajowych 

– 1528,3 mln zł. Inwestorzy ze środków z zagranicy pozyskali 521,6 mln zł, natomiast ze środków  

budżetowych – 458,8 mln zł. 

Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach  
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W 2012 r. wartość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według lokalizacji inwestycji  

(w cenach bieżących) wyniosła 17812,4 mln zł i była o 2,1% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim. Nakłady 

inwestycyjne w sektorze prywatnym kształtowały się na poziomie 11564,4 mln zł i stanowiły 64,9% ogólnej 

wartości nakładów, w sektorze publicznym – 6248,0 mln zł, tj. 35,1%. W porównaniu z 2011 r. odnotowano wzrost 

o 14,7% nakładów w sektorze publicznym, natomiast spadek o 3,6% w sektorze prywatnym. 

Analiza przestrzenna zróżnicowania nakładów inwestycyjnych wykazała, że w 2012 r. najwięcej 

zainwestowano w miastach na prawach powiatu: Katowice – 2546,1 mln zł, Gliwice – 1374,6 mln zł, Rybnik – 

1063,3 mln zł, Bielsko-Biała – 1049,6 mln zł, natomiast najmniej w Świętochłowicach – 40,0 mln zł oraz powiatach 

lublinieckim – 73,7 mln zł i kłobuckim – 87,1 mln zł. 

W 2012 r. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3855 zł 

(w 2011 r. – 3767 zł). Większą niż przeciętna w województwie wartość nakładów na 1 mieszkańca odnotowano  

w 14 powiatach, w tym ponad 2-krotnie wyższą w Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach.  

Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca według powiatów w 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Według lokalizacji inwestycji. 

 

ŚRODKI  TRWAŁE 

 
ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ  

Wartość brutto środków trwałych (w bieżących cenach ewidencyjnych) w województwie śląskim według 

stanu w dniu 31 XII 2012 r. wyniosła 355427,5 mln zł i w porównaniu z 2011 r. wzrosła o 7,8%. Udział 

województwa w krajowej wartości brutto środków trwałych wyniósł 12,3% (w 2011 r. 12,2%). Na tle województw, 

województwo śląskie pod względem wartości majątku trwałego znajdowało się na drugim miejscu  

po województwie mazowieckim – 21,2%. 

   w zł 

  762 – 1508  
1509 – 2572  
2573 – 4081  
4082 – 6749  
6750 – 8313  
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W województwie śląskim wartość brutto środków 
trwałych na koniec 2012 r. w przeliczeniu na  
1 mieszkańca wyniosła 77,0 tys. zł (trzecie miejsce  
w kraju) i w odniesieniu do poprzedniego roku 
zwiększyła się o 8,0% (w Polsce – 74,7 tys. zł, tj. więcej 
o 6,6%). Dla porównania w województwie mazowieckim 
(pierwsza lokata w kraju) wartość ta wyniosła 114,9 tys. zł 
i była o prawie połowę wyższa niż w województwie 
śląskim. 

Z ogólnej wartości majątku trwałego w końcu  
2012 r. w województwie śląskim na środki trwałe 
sektora publicznego przypadało 135419,7 mln zł,  
tj. 38,1%, sektora prywatnego 220007,8 mln zł,  
tj. 61,9%. W porównaniu z rokiem poprzednim wartość 
brutto środków trwałych wzrosła zarówno w sektorze 
publicznym, jak i w sektorze prywatnym odpowiednio  
o: 1,2% i 12,3%. 

Największym udziałem w wartości brutto środków 
trwałych w końcu 2012 r. podobnie jak w roku ubiegłym 
charakteryzowały się następujące sekcje: 
– przetwórstwo przemysłowe – 23,1% (przed rokiem   
    23,3%), 

– obsługa rynku nieruchomości – 17,3% (przed rokiem     
   17,8%), 

– transport i gospodarka magazynowa – 12,6% (przed rokiem 11,5%),  
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 9,5%  

(przed rokiem 9,8%), 
– górnictwo i wydobywanie – 8,8% (przed rokiem 8,5%). 

Wzrost wartości brutto środków trwałych w skali roku odnotowano w większości sekcji gospodarki 
narodowej, w tym m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 26,5%), działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją (o 20,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 18,6%). Wartość brutto środków trwałych 
niższą niż przed rokiem zanotowano w dwóch sekcjach: budownictwo oraz administrowanie i działalność 
wspierająca (po 2,4%). 

Struktura wartości brutto środków trwałycha według sektorów własności i sekcji PKD w 2012 r.  
Stan w dniu 31 XII 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

sektor publiczny sektor prywatny 

w mln zł 

70164,9 – 122781,0  
122781,1 – 212811,0  
212811,1 – 609035,0  

     

górnictwo i wydobywanie 
przetwórstwo przemysłowe 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆ 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami; rekultywacja∆ 
handel; naprawa pojazdów samochodowych∆ 

transport i gospodarka magazynowa 
obsługa rynku nieruchomości∆ 

edukacja 
pozostałe sekcje 

a Według siedziby jednostki lokalnej. 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. 

2877957,5 
      74,7 

na 1 
mieszkańca 
w tys. zł 
57,4 

Wartość brutto środków trwałycha według 
województw w 2012 r.  
(bieżące ceny ewidencyjne)  
Stan w dniu 31 XII 
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pomorskie 
71,3 

kujawsko- 
-pomorskie 

60,4 lubuskie 
71,9 wielkopolskie 

75,1 

warmińsko- 
-mazurskie 

58,0 

opolskie 
    69,5 

zachodnio-
pomorskie 

71,3 

lubelskie 
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a Według siedziby jednostki lokalnej. 

 

ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Według stanu w dniu 31 XII 2012 r. wartość brutto środków trwałych (w bieżących cenach 

ewidencyjnych) w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą – według siedziby jednostki 
lokalnej rodzaju działalności wyniosła 219219,8 mln zł, tj. więcej o 6,4% niż przed rokiem i stanowiła 61,7% 

majątku trwałego ogółem w gospodarce narodowej województwa (przed rokiem 62,5%). Wartość majątku 

trwałego sektora prywatnego stanowiła 70,1% ogólnej wartości środków trwałych w przedsiębiorstwach  

(rok temu 65,1%). Największy udział w wartości brutto środków trwałych ogółem miał przemysł – 71,6%  

(w końcu 2011 r. 71,0%), z tego:  

− przetwórstwo przemysłowe stanowiło 36,3%,  

− wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 14,9%,  

− górnictwo i wydobywanie – 14,2%,  

− dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 6,1%. 

Znaczna część wartości majątku trwałego przypadała również na jednostki zajmujące się obsługą rynku 

nieruchomości – 6,5% oraz handlem; naprawą pojazdów samochodowych – 5,6%. 

W końcu 2012 r. największą wartość brutto środków trwałych odnotowano w miastach na prawach 

powiatu: Katowice (13,3% ogółu wartości środków trwałych), Gliwice (7,7%), Tychy (6,7%), Dąbrowa Górnicza 

(6,2%), Bielsko-Biała (6,1%), natomiast najmniejsza wystąpiła w powiecie kłobuckim (0,4%) oraz w miastach  

na prawach powiatu: Piekary Śląskie, Świętochłowice i w powiecie myszkowskim (po 0,6%).  

Wartość brutto środków trwałycha w przedsiębiorstwach  
według podregionów w 2012 r. 
(bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 XII 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca  

w województwie śląskim w 2012 r. wartość brutto 

środków trwałych w przedsiębiorstwach wyniosła 

47,5 tys. zł (w 2011 r. 44,5 tys. zł). W porównaniu 

z 2011 r. wzrost wartości brutto środków trwałych 

na 1 mieszkańca odnotowano we wszystkich 

powiatach województwa śląskiego z wyjątkiem 

powiatu częstochowskiego – spadek o 3,7%. 

Wartość brutto środków trwałych  

w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

gospodarczą – według siedziby przedsiębiorstwa 

na koniec 2012 r. wyniosła 209973,8 mln zł  

i wzrosła w ujęciu rocznym o 3,9%, w tym:  

– wartość budynków i budowli wynosiła  

   96071,3 mln zł i wzrosła o 1,5%,  

– wartość maszyn, urządzeń technicznych  

   i narzędzi – 103823,3 mln zł; wzrost o 6,0%,  

– wartość środków transportu – 10037,6 mln zł;  

   wzrost o 5,2%.  

 

 

219219,8 
     47,5 na 1 

mieszkańca 
w tys. zł 

w mln zł 

częstochowski 
13875,6 

26,3 

bytomski 
10145,9 

22,6 
sosnowiecki 

38383,3 
54,3 

katowicki 
46096,5 

60,8 

gliwicki 
28937,6 

60,2 

rybnicki 
24701,9 

38,6 

tyski 
31414,4 

80,3 

bielski 
25664,6 

38,7 
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W sekcjach o największym udziale w wartości brutto środków trwałych, według grup dominowały 

budynki i budowle oraz maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. W końcu 2012 r. w przedsiębiorstwach 

prowadzących działalność gospodarczą w sekcji górnictwo i wydobywanie, budynki i budowle stanowiły 52,3% 

środków trwałych, a maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 45,9%, w sekcji przetwórstwo przemysłowe 

odpowiednio: 30,9% i 66,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę – 39,0% i 60,4%, natomiast w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 

80,8% i 14,6%. W sekcji obsługa rynku nieruchomości budynki i budowle stanowiły 95,8%, natomiast maszyny, 

urządzenia techniczne i narzędzia – 3,8%.  

Na koniec 2012 r. środki trwałe w województwie śląskim były umorzone w 50,7% (o 1,1 p. proc. więcej 
niż przed rokiem), w tym:  
− budynki i budowle – 37,5%,  

− maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 62,0%,  

− środki transportu – 59,8%.  

Najwyższy stopień zużycia majątku trwałego w końcu 2012 r. wykazały jednostki zaliczane do sekcji 
administracja i obrona narodowa – 62,3% (w końcu 2011 r. 40,1%), natomiast najniższy w sekcji 
zakwaterowanie i gastronomia – 28,2% (przed rokiem 26,7%).  
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Tabl. 1. Nakłady inwestycyjnea według sektorów własności w 2012 r.  
 (ceny bieżące) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Sektor  

publiczny 
Sektor  

prywatny 
w tys. zł 

O G Ó Ł E M  ......................................................................................  27667449 11639664 16027785 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .........................................  194442 65538 128904 

Przemysł  ............................................................................................  13507734 5363717 8144017 

górnictwo i wydobywanie  .................................................................  3886356 3536277 350079 

przetwórstwo przemysłowe  ..............................................................  5504594 268405 5236189 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  

parę wodną i gorącą wodę∆   ..........................................................  2633888 246101 2387787 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja∆  ..............................................................  1482896 1312934 169962 

Budownictwo  ......................................................................................  581923 28405 553518 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆   ...................................  1983068 24286 1958782 

Transport i gospodarka magazynowab ................................................  3669017 3083021 585996 

Zakwaterowanie i gastronomia∆...........................................................  219017 12698 206319 

Informacja i komunikacja  ....................................................................  374641 23743 350898 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........................................  343646 35491 308155 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........................................................  2947435 277623 2669812 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ...............................  378985 137168 241817 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ........................................  231117 16260 214857 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .........................................  533791 531331 2460 

Edukacja  ............................................................................................  766662 726979 39683 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................................................  757357 485480 271877 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  ..........................  1073584 823425 250159 

Pozostała działalność usługowa  .........................................................  105030 4499 100531 

a Według lokalizacji inwestycji. b Łącznie z nakładami inwestycyjnymi na drogi publiczne, ulice i place. 
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Tabl. 2. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach według sektorów własności w 2012 r.  
 (ceny bieżące) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Sektor  

publiczny 
Sektor  

prywatny 
w tys. zł 

O G Ó Ł E M  ......................................................................................  17812449 6248040 11564409 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .........................................  80060 64464 15596 

Przemysł  ............................................................................................  12700268 4825669 7874599 

górnictwo i wydobywanie  .................................................................  3883585 3536277 347308 

przetwórstwo przemysłowe  ..............................................................  5242497 268179 4974318 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  

parę wodną i gorącą wodę∆   ..........................................................  2619112 231510 2387602 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja∆  ..............................................................  955074 789703 165371 

Budownictwo  ......................................................................................  367825 21811 346014 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆   ...................................  1630289 24286 1606003 

Transport i gospodarka magazynowa  .................................................  838686 403042 435644 

Zakwaterowanie i gastronomia∆...........................................................  141804 7773 134031 

Informacja i komunikacja  ....................................................................  320412 14153 306259 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........................................  242745 35491 207254 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........................................................  317786 148367 169419 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ...............................  249893 135981 113912 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ........................................  153443 10596 142847 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .........................................  92 – 92 

Edukacja  ............................................................................................  27540 1468 26072 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................................................  565503 413368 152135 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  ..........................  160246 141561 18685 

Pozostała działalność usługowa  .........................................................  15857 10 15847 

a Według lokalizacji inwestycji. 
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Tabl. 3. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach według grup środków trwałych w 2012 r.  
             (ceny bieżące) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

W tym 

budynki  
i budowle 

maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 

środki  
transportu 

w tys. zł 

O G Ó Ł E M  .................................................................  18217150 6912151 9302461 1429374 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .....................  104740 73483 19434 10327 

Przemysł  .......................................................................  13061441 4605516 7803234 417180 

górnictwo i wydobywanie  ............................................  4072933 1894106 2071890 90905 

przetwórstwo przemysłowe  .........................................  5808249 1279547 4155871 255462 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  

gaz, parę wodną i gorącą wodę∆   ...............................  2125838 604765 1420008 10015 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i  odpadami; 

rekultywacja∆   ...........................................................  1054421 827098 155465 60798 

Budownictwo  .................................................................  751045 325813 236847 87327 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ ...............  1470233 679626 397787 261487 

Transport i gospodarka magazynowa  ............................  850093 188207 85599 545842 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  .....................................  80542 45419 28310 3374 

Informacja i komunikacja  ...............................................  199620 35162 144928 14900 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ........................  203336 78001 103135 16944 

Obsługa rynku nieruchomości∆ ..........................................  347732 259779 38498 5513 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ..........  255195 119942 108805 24887 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ...................  158030 39648 93686 22355 

Edukacja  .......................................................................  33742 20201 6951 3998 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ...........................  534932 314472 203333 11382 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  .....  160083 123252 30609 2660 

a Obejmują nakłady na nowe obiekty majątkowe, ulepszenie istniejących oraz zakup używanych środków trwałych; według siedziby inwestora.  
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Tabl. 4. Nakłady inwestycyjnea w przedsiębiorstwach  według źródeł finansowania w 2012 r.  
             (ceny bieżące) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Z tego źródła finansowania 

środki 
własne  

środki 
budżetowe 

kredyty  
i pożyczki 
krajowe 

środki 
bezpośre-

dnio  
z zagranicy 

inne źródła 
nakłady 

niesfinan-
sowane 

w tys. zł 

O G Ó Ł E M  ...........................................  18217150 13882113 458775 1528335 521601 754565 1071761 

w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 104740 68634 15000 8659 4750 6497 1200 

Przemysł  .................................................  13061441 10308360 111952 828330 362391 418285 1032123 

górnictwo i wydobywanie  ......................  4072933 3091960 13742 7220 175741 163637 620633 

przetwórstwo przemysłowe  ...................  5808249 4823252 68630 606236 61644 118093 130394 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę∆   ................................................  2125838 1648491 28686 95748 13235 81764 257914 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacja∆   ...................  1054421 744657 894 119126 111771 54791 23182 

Budownictwo  ...........................................  751045 616692 1690 54936 547 75775 1405 

Handel; naprawa pojazdów 

samochodowych ∆ ..................................  1470233 1099964 6671 310909 1230 41612 9847 

Transport i gospodarka magazynowa  ......  850093 533363 36084 102631 15157 145586 17272 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ...............  80542 43148 1980 31540 311 2410 1153 

Informacja i komunikacja  .........................  199620 177712 638 14271 278 5874 847 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  203336 199290 75 2494 4 1469 4 

Obsługa rynku nieruchomości∆ ...................  347732 272466 2620 51461 – 20567 618 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna  ..........................................  255195 131230 81157 18939 16169 4675 3025 

Administrowanie i działalność wspierająca∆ 158030 138069 749 16302 – 2875 35 

Edukacja  .................................................  33742 18793 997 2028 11924 – – 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  .....  534932 238072 164282 73071 29012 26309 4186 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  .............................................  160083 32224 34880 11121 79828 1984 46 

a Obejmują nakłady na nowe obiekty majątkowe, ulepszenie istniejących oraz zakup używanych środków trwałych; według siedziby inwestora.  
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Tabl. 5. Wartość brutto środków trwałycha według sektorów własności w 2012 r. 
             (bieżące ceny ewidencyjne) 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

w tys. zł 

O G Ó Ł E M  ......................................................  355427495 135419721 220007774 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .........  5765043 682200 5082843 

Górnictwo i wydobywanie  ...................................  31388448 30010803 1377645 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  82152865 5569420 76583445 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆  ..  33849472 3005215 30844257 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja∆  ................................  18382053 16655342 1726711 

Budownictwo  ......................................................  6843990 529334 6314656 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆  ....  17475681 505511 16970170 

Transport i gospodarka magazynowab ................  44807805 37827621 6980184 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ..........................  3309252 119061 3190191 

Informacja i komunikacja  ....................................  6824247 177523 6646724 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  3687135 525419 3161716 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........................  61569837 8826940 52742897 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   3627588 1065986 2561602 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ........  2439879 877957 1561922 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .........  8704809 8661416 43393 

Edukacja  ............................................................  10106094 9506979 599115 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  7996451 5950909 2045542 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ........................................................  5494888 4883618 611270 

Pozostała działalność usługowa  .........................  1001958 38467 963491 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. b Łącznie z wartością 
dróg publicznych, ulic i placów. 
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Tabl. 6. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według sektorów własności w 2012 r. 
             (bieżące ceny ewidencyjne) 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny 

w tys. zł 

O G Ó Ł E M  ......................................................  219219818 65567657 153652161 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .........  1263948 511052 752896 

Górnictwo i wydobywanie  ...................................  31229701 30010803 1218898 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  79590632 5569400 74021232 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆  ..  32628863 2928826 29700037 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja∆  ................................  13457570 11915228 1542342 

Budownictwo  ......................................................  3990531 473066 3517465 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆  ....  12240551 474323 11766228 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  7234349 2742751 4491598 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ..........................  2191120 85939 2105181 

Informacja i komunikacja  ....................................  6123864 162407 5961457 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  2937961 525419 2412542 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........................  14306592 2380872 11925720 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   2258209 1009621 1248588 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ........  1356528 313971 1042557 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .........  2397 – 2397 

Edukacja  ............................................................  473226 113189 360037 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  6141400 4975795 1165605 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ........................................................  1643320 1374747 268573 

Pozostała działalność usługowa  .........................  149056 248 148808 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. 
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Tabl. 7. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwacha według grup środków trwałych w 2012 r. 
             (bieżące ceny ewidencyjne) 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

W tym 

budynki i budowle 

maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 

środki transportu 

w tys. zł 

O G Ó Ł E M  ......................................................  209973839 96071273 103823255 10037632 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .........  1199901 748411 339300 93874 

Górnictwo i wydobywanie  ...................................  32871612 17203046 15074771 593407 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  83455286 25796284 55704595 1952481 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆  ..  29599766 11554621 17886376 158746 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja∆  ................................  13757184 11121169 2005798 630194 

Budownictwo  ......................................................  3832364 1009738 1933649 888543 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆  ....  9679199 5245233 2999407 1433708 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  6368458 2113995 773780 3478347 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ..........................  1437677 1152345 254479 30804 

Informacja i komunikacja  ....................................  949865 257685 615952 76228 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  2030758 1090425 884288 56045 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........................  13165497 12611443 498000 55266 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   2355176 941820 1190913 221504 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ........  1028274 333097 514509 168285 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .........  2397 174 484 1739 

Edukacja  ............................................................  462385 326838 107523 27979 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  6217923 3464204 2622250 128997 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ........................................................  1492837 1065868 393818 32445 

Pozostała działalność usługowa  .........................  67280 34877 23363 9040 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą podmiotu. 
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Tabl. 8. Stopień zużycia środków trwałych w przedsiębiorstwacha według grup środków trwałych w 2012 r. 
             (bieżące ceny ewidencyjne) 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

W tym 

budynki i budowle 

maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 

środki transportu 

w % 

O G Ó Ł E M  ......................................................  50,7 37,5 62,0 59,8 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .........  45,9 38,6 58,7 64,0 

Górnictwo i wydobywanie  ...................................  52,7 42,9 63,4 63,2 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  51,7 32,5 60,3 61,8 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆  ..  59,9 52,8 64,3 77,7 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  

i odpadami; rekultywacja∆  ................................  44,5 39,5 64,6 68,6 

Budownictwo  ......................................................  53,7 24,2 63,6 65,6 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych∆  ....  41,1 26,3 58,1 60,0 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  47,0 32,9 58,5 53,1 

Zakwaterowanie i gastronomia∆  ..........................  28,2 20,2 60,6 61,0 

Informacja i komunikacja  ....................................  47,4 30,4 53,5 55,1 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  49,8 38,5 63,7 50,1 

Obsługa rynku nieruchomości∆  ...........................  39,4 38,1 70,0 70,2 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   55,5 31,4 71,9 70,5 

Administrowanie i działalność wspierająca∆  ........  51,4 28,2 66,3 55,2 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .........  62,3 37,4 52,5 67,6 

Edukacja  ............................................................  39,0 23,6 77,1 72,7 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  46,0 25,8 71,6 68,0 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ........................................................  39,5 27,4 70,1 68,4 

Pozostała działalność usługowa  .........................  44,9 26,1 62,7 71,1 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą podmiotu. 
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POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007) 
Zestawienie stosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej: 

 
 

skrót  pełna nazwa 
sekcje 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja 

 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

Zakwaterowanie i gastronomia  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

Obsługa rynku nieruchomości  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Administrowanie i działalność wspierająca  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

 
 
 
 
 
 
 

ZNAKI UMOWNE 

Kreska (–)  − zjawisko nie wystąpiło 
   „W tym”   − oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy 
     Znak Δ  − oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji 
 

 
 

Inne dane charakteryzujące województwo śląskie można znaleźć w publikacjach statystycznych wydawanych przez 
Urząd Statystyczny w Katowicach oraz w publikacjach ogólnopolskich Głównego Urzędu Statystycznego,  

a także na stronach www.stat.gov.pl/katow 
 
 
 

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła. 
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