
Opracowania sygnalne

grudzień 2010 r. 
 
 
 
 
 
 

 1) Dane obejmują wartość środków trwałych (bez wartości gruntów) jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego oraz jednostek budżetowych i gmin 
objętych roczną sprawozdawczością. 

 

 
 

Środki trwałe i nakłady inwestycyjne w województwie pomorskim w 2009 r. 
 
 

Środki trwałe 
 
Według stanu w dniu 31 XII 2009 r. wartość brutto środków trwałych ogółu jednostek gospodarki narodowej 1) w województwie pomorskim 

w bieżących cenach ewidencyjnych wyniosła 129,4 mld zł (o 5,4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim), a udział województwa 
w wartości ogólnokrajowej wyniósł 5,5%. Wartość brutto środków trwałych w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa pomorskiego wy-
nosiła 58007 zł (dla Polski odpowiednio 62276 zł). Z ogólnej wartości majątku trwałego w gospodarce narodowej 51,4 mld zł przypadało na 
środki trwałe sektora publicznego (39,7% środków ogółem wobec 38,5% w poprzednim roku), natomiast 78,0 mld zł przypadało na jednostki 
z sektora prywatnego (60,3% środków ogółem wobec 61,5% w 2008 r.).  

Najwyższy wzrost wartości brutto środków trwałych w stosunku do stanu w dniu 31 XII 2008 r odnotowano w sekcjach: działalność zwią-
zana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 29,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 21,2%) oraz działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna (o 11,4%). Niższa niż przed rokiem była wartość środków trwałych w sekcjach: budownictwo (o 34,6%), informacja i komunika-
cja (o 21,7%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 2,3%). 

W strukturze wartości środków trwałych ogółem największym majątkiem dysponowały w województwie pomorskim jednostki prowadzące 
działalność przemysłową – 27,4%, obsługujące rynek nieruchomości – 22,0% oraz zajmujące się transportem i gospodarką magazynową – 16,5%. 
W sektorze publicznym dominowały środki trwałe jednostek zaliczonych do sekcji transport i gospodarka magazynowa – 30,6% oraz jedno-
stek prowadzących działalność przemysłową – 25,7%. W strukturze wartości środków trwałych sektora prywatnego największym majątkiem 
dysponowały jednostki z sekcji obsługa rynku nieruchomości – 29,2% oraz jednostki prowadzące działalność przemysłową – 28,6%. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabl. 1. Wartość brutto środków trwałych a) według sektorów własności (bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
2008 2009 

w mln zł 2008 = 100 

O G Ó Ł E M  .............................................................  122736,1 129361,9 105,4 
Sektor publiczny  .......................................................  47201,9 51353,5 108,8 
Sektor prywatny  ........................................................  75534,2 78008,4 103,3 

a) Podziału środków trwałych dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. 

STRUKTURA WARTO CI  BRUTTO RODKÓW TRWA YCH  WED UG SEKTORÓW W ASNO CI  I  SEKCJI  Ś   Ś  Ł   Ł   Ł Ś   a)

(bieżące ceny ewidencyjne)
Stan w dniu 31 XII

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Przemysł

Budownictwo

Handel, naprawa pojazdów samochodowych

Transport i gospodarka magazynowa

Obsługa rynku nieruchomości

Pozostałe sekcje

38,5%
61,5%

4,7%

27,0%

4,5%

7,4%

21,1%

19,5%

15,8%

60,3%
39,7%

4,3%

27,4%

2,8%

7,7%
16,5%

22,0%

19,3%

2008 2009

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



 

 
 
Według stanu w dniu 31 XII 2009 r. wartość brutto 

środków trwałych w przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność gospodarczą (według siedziby jednostki 
lokalnej rodzaju działalności), w których liczba pracują-
cych przekracza 9 osób, wynosiła 70,2 mld zł i stanowiła 
54,3% majątku w gospodarce narodowej (przed rokiem 
54,8%). 

W tej grupie podmiotów stopień zużycia środków 
trwałych wyniósł 42,7% i w porównaniu z 2008 r. zmniej-
szył się o 0,3 pkt proc. Największe zużycie majątku trwa-
łego wykazały jednostki zaliczane do sekcji: informacja 
i komunikacja – 55,3%, opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna – 51,0% oraz pozostała działalność usługowa      
– 50,7%. Najmniejsze zużycie wykazały jednostki zali-
czane do sekcji: działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją – 26,6%, administrowanie i działalność wspie-
rająca – 27,8%, zakwaterowanie i gastronomia – 31,7% 
oraz transport i gospodarka magazynowa – 31,8%.  

Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu war-
tości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach 
w województwie pomorskim wykazała, że w końcu 2009 r. 
najwyższą wartość brutto środków trwałych zanotowano 
w przedsiębiorstwach działających na terenie miast na 
prawach powiatu: Gdańska – 28754,5 mln zł (40,9% 
ogółu w województwie), Gdyni – 11836,3 mln zł (analo-
gicznie 16,9%) oraz na terenie powiatu kwidzyńskiego     
– 4848,6 mln zł (6,9%). Natomiast najniższą wartość 
brutto środków trwałych zanotowano wśród jednostek działających na terenie powiatów nowodworskiego – 305,3 mln zł, (0,4% ogółu woje-
wództwa), sztumskiego – 532,2 mln zł (odpowiednio 0,8%) oraz kościerskiego – 843,3 mln zł (1,2%). 

Tabl. 2. Wartość brutto środków trwałych a) według sekcji (bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 XII  

Sekcje  
2008 2009 

ogółem w mln zł 
sektor publiczny sektor prywatny 

w % ogółem 

O G Ó Ł E M  ......................................................................  122736,1 129361,9 39,7 60,3 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .......................  5706,6 5573,7 18,7 81,3 
Przemysł  ............................................................................  33105,0 35470,5 37,2 62,8 

w tym przetwórstwo przemysłowe  .................................  21429,4 22459,8 16,9 83,1 
Budownictwo  .....................................................................  5562,3 3636,9 23,7 76,3 
Handel, naprawa pojazdów samochodowych ∆  ................  9104,4 9924,1 1,3 98,7 
Transport i gospodarka magazynowa  ...............................  19335,1 21286,2 73,8 26,2 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆ ........................................  1565,5 1897,5 9,6 90,4 
Informacja i komunikacja  ...................................................  4829,4 3779,2 5,4 94,6 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ........................  1567,5 1711,0 15,6 84,4 
Obsługa rynku nieruchomości ∆ .........................................  25924,4 28471,9 19,9 80,1 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .............  1038,5 1156,9 33,3 66,7 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ....................  1261,8 1337,9 13,4 86,6 
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne  ............................................  5581,4 6007,9 99,6 0,4 
Edukacja  ............................................................................  4066,2 4408,7 94,8 5,2 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...............................  2176,7 2397,9 80,5 19,5 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją   ......  1312,2 1693,5 82,9 17,1 
Pozostała działalność usługowa  ........................................  599,1 608,1 2,4 97,6 

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

11836,4 - 28754,5

4848,7 - 11836,3

2136,3 - 4848,6

1018,4 - 2136,2

305,3 - 1018,3

a) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, 
   podziału środków trwałych dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.
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Wartość brutto środków trwałych
na 1 mieszkańca w zł

Wartośc brutto środków trwałych w mln zł

a)
WARTOŚĆ  BRUTTO  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH

W  PRZEDSIĘBIORSTWACH    WEDŁUG  POWIATÓW  W  2009  R.
(bieżące ceny ewidencyjne)

Stan w dniu 31 XII

Sopot

słupski

bytowski

chojnicki
człuchowski

kartuski

starogardzki

kościerski

wejherowski

gdański

lęborski

kwidzyński

pucki

sztumskitczewski

nowodworski

malborski

Gdańsk

Gdynia

Słupsk



Nakłady inwestycyjne 
 
W 2009 r. wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) ogółu jednostek gospodarki narodowej w województwie pomorskim 

wyniosła 17,6 mld zł i wzrosła o 25,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział województwa w sumie nakładów inwestycyjnych ponie-
sionych przez jednostki z całego kraju wyniósł 8,1%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa pomorskiego wartość nakładów inwe-
stycyjnych wynosiła 7903 zł (dla Polski 5729 zł). W 2009 r. z ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych województwa 8,1 mld zł przypadało 
na sektor publiczny (46,2% nakładów ogółem, przed rokiem 39,3%), natomiast 9,5 mld zł przypadało na jednostki z sektora prywatnego 
(53,8% nakładów ogółem wobec 60,7% w 2008 r.).  
 

 
Największy wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do 2008 r. odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 172,9%), za-

kwaterowanie i gastronomia (o 130,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 113,3%), pozostała działalność usługowa (o 93,2%), dzia-
łalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 49,0%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 34,0%). Znaczny spadek nakładów inwestycyj-
nych wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 37,9%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 26,6%), handel, naprawa pojazdów samo-
chodowych (o 22,3%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 20,5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W strukturze wartości nakładów inwestycyjnych ogółem w województwie pomorskim w 2009 r. największe nakłady poniosły, podobnie jak 
przed rokiem, jednostki prowadzące działalność przemysłową – 34,8%, zajmujące się transportem i gospodarką magazynową – 19,0% oraz 
obsługujące rynek nieruchomości – 15,0%. 

Z nakładów poniesionych przez jednostki sektora publicznego 54,2% przypadało na działalność przemysłową oraz 19,7% na transport 
i gospodarkę magazynową. Nakłady poniesione w tych sekcjach stanowiły 73,9% nakładów ogółem w sektorze publicznym.  

Z nakładów poniesionych przez jednostki sektora prywatnego najwięcej wydatkowano na działalność w zakresie obsługi rynku nierucho-
mości – 23,1%, transportu i gospodarki magazynowej – 18,5%, przemysłu – 18,1% oraz handlu, naprawy pojazdów samochodowych – 11,9%. 
Nakłady poniesione w tych sekcjach stanowiły 71,6% ogółu nakładów w sektorze prywatnym.  

W 2009 r. wartość nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą (według 
lokalizacji inwestycji), w których liczba pracujących przekracza 9 osób, wynosiła 11,2 mld zł i stanowiła 63,7% wszystkich nakładów ponie-
sionych w gospodarce narodowej (przed rokiem 63,4%). 

Tabl. 3. Nakłady inwestycyjne a) według sektorów własności (ceny bieżące) 

Wyszczególnienie 
2008 2009 

w mln zł 2008 = 100 

O G Ó Ł E M  ........................................................................  13977,9 17583,7 125,8 
Sektor publiczny  ..................................................................  5487,7 8132,4 148,2 
Sektor prywatny  ...................................................................  8490,2 9451,3 99,6 

a) Według lokalizacji inwestycji. 

STRUKTURA  WED UG SEKTORÓW W ASNO CI  I  SEKCJI  NAKŁADÓW  INWESTYCYJNYCH  Ł   Ł Ś   a)

(ceny bieżące)

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Przemysł

Budownictwo

Handel, naprawa pojazdów samochodowych

Transport i gospodarka magazynowa

Obsługa rynku nieruchomości

Pozostałe sekcje

1,8%

34,1%

8,0%
10,3%

15,0%

19,6%

11,2%

53,8%
46,2%

1,1%

34,8%

3,9%
6,4%19,0%

15,0%

19,8%

2008 2009

a) Według lokalizacji inwestycji.

39,3%
60,7%



Analizując poziom wartości nakładów inwestycyjnych w 2009 r., najwyższe nakłady zanotowano w przedsiębiorstwach działających na 
terenie województwa pomorskiego w miastach na prawach powiatu: Gdańsku – 7036,4 mln zł (62,8% ogółu w województwie) i Gdyni            
– 1153,3 mln zł (analogicznie 10,3%) oraz w powiecie wejherowskim – 387,6 mln zł (3,5%). Natomiast najniższą wartość nakładów inwesty-
cyjnych zanotowano wśród przedsiębiorstw z powiatu nowodworskiego – 25,0 mln zł (0,2% ogółu w województwie), sztumskiego – 43,0 mln zł 
(odpowiednio 0,4%) oraz bytowskiego – 71,4 mln zł (0,6%). 
 

 
 
W 2009 r. nakłady inwestycyjne na środki trwałe w grupie 

przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 
9 osób i mających siedzibę na terenie województwa pomor-
skiego, wyniosły 10777,2 mln zł (o 28,9% więcej niż w 2008 r.). 
Nakłady poniesiono głównie na budynki i budowle – 5570,3 mln zł 
(o 28,0% więcej niż przed rokiem). Wzrost nakładów z 2989,0 mln zł 
w 2008 r. do 4537,7 mln zł w 2009 r. (o 51,8%) odnotowano 
w grupie maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Nato-
miast w grupie środki transportu nakłady zmniejszyły się 
o 28,3% w stosunku do roku poprzedniego z 839,5 mln zł 
w 2008 r. do 601,8 mln zł w 2009 r. 

W 2009 r. najwięcej w środki trwałe inwestowały przed-
siębiorstwa przemysłowe (55,2% nakładów ogółem), a ich 
działania skierowane były przede wszystkim na odnowę 
parku maszynowego, gdzie przeważającą część (60,3%) 
nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w tej sekcji prze-
znaczono na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. 
Natomiast jednostki sekcji transport i gospodarka magazyno-
wa (16,1% z nakładów ogółem) większą część (90,5%) na-
kładów inwestycyjnych na środki trwałe przeznaczyły na bu-
dynki i budowle. 
 
 

Tabl. 4. Nakłady inwestycyjne a) według sekcji (ceny bieżące) 

Sekcje  
2008 2009 

ogółem w mln zł 
sektor publiczny sektor prywatny 

w % ogółem 

O G Ó Ł E M  ......................................................................  13977,9 17583,7 46,2 53,8 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .......................  252,5 185,4 12,2 87,8 
Przemysł  ............................................................................  4764,4 6113,3 72,0 28,0 

w tym przetwórstwo przemysłowe  .................................  3604,8 4701,2 70,9 29,1 
Budownictwo  .....................................................................  1115,3 692,1 12,1 87,9 
Handel, naprawa pojazdów samochodowych ∆  ................  1444,6 1122,6 0,1 99,9 
Transport i gospodarka magazynowa  ...............................  1569,1 3346,9 47,8 52,2 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .......................................  134,9 311,4 5,8 94,2 
Informacja i komunikacja  ...................................................  207,5 566,3 0,5 99,5 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ........................  276,5 411,9 6,6 93,4 
Obsługa rynku nieruchomości ∆ .........................................  2101,7 2640,7 17,3 82,7 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .............  181,3 166,4 23,1 76,9 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ....................  439,4 349,3 0,3 99,7 
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne  ............................................  444,3 520,4 99,9 0,1 
Edukacja  ............................................................................  373,6 365,7 90,4 9,6 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...............................  211,1 282,8 71,3 28,7 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją   ......  439,6 465,8 89,4 10,6 
Pozostała działalność usługowa  ........................................  22,1 42,7 21,6 78,4 

a) Według lokalizacji inwestycji. 

a) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, 
    według lokalizacji inwestycji.
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Nakłady inwestycyjne
na 1 mieszkańca w zł

1153,4 - 7036,4

387,7 - 1153,3

187,9 - 387,6

82,6 - 187,8

25,0 - 82,5

Nakłady inwestycyjne w mln zł

a)
NAKŁADY  INWESTYCYJNE  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH

WEDŁUG  POWIATÓW  W  2009  R.
(ceny bieżące)

Sopot

słupski

bytowski

chojnicki

człuchowski

kartuski

starogardzki

kościerski

wejherowski

gdański

lęborski

kwidzyński

pucki

sztumskitczewski

nowodworski

malborski

Gdańsk

Gdynia

Słupsk
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STRUKTURA  NAKŁADÓW  INWESTYCYJNYCH  W  PRZEDSIĘBIORSTWACH  
WEDŁUG   GRUP  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  I   W  2009  R.  (ceny bieżące)SEKCJI 

Budynki i budowle - 51,7%

Maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia - 42,1%

Środki transportu - 5,6%

Pozostałe nakłady - 0,6%

11,3%

28,2%

21,2%

79,0%

4,6%

16,4%

27,7%

21,9%20,8%

29,6%

39,3%

Przemysł
Handel, 
naprawa pojazdów 
samochodowych

Transport i gospodarka
magazynowa

Informacja
i telekomunikacja

Administracja i działalność 
wspierająca

Pozostałe

a)

    a) Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, mających siedzibę
na terenie województwa pomorskiego. 


