
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Oddział w Katowicach

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

Termin przekazania: 
- raz w miesiącu do 20. dnia kalendarzowego 

miesiąca następującego po miesiącu 
sprawozdawczym;

- raz w kwartale do 20. dnia kalendarzowego 
miesiąca następującego po ostatnim miesiącu 
kwartału sprawozdawczego - działy III, V, VI

2 3 4

1

wyrobiska górnicze  - poziome 2

wyrobiska górnicze - pionowe 3

zakłady przeróbki mechanicznej węgla 4

ochrona środowiska 5

pozostałe inwestycje 6

7

obudowy zmechanizowane 8

maszyny urabiające 9

urządzenia transpotrowe 10

pozostałe inwestycje 11

12

13

2 3 4

1

środki własne 2

kredyty i pożyczki 3

dotacje budżetowe 4

dotacje MN i SW 5

leasing finansowy 6

inne 7

1
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 

suma w. 02 - 07
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Dział II. Źródła finansowania inwestycji

Wyszczególnienie

[tys. zł]

Udział finansowania do ogółu 
finansowania nakładów

 [%]
w miesiącu

 ……………
narastająco od poczatku 

roku

1
BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE 

suma w. 02 - 06
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te
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ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR 
INWESTYCYJNYCH 

suma w. 08 - 11

z 
te

go

NAKŁADY INWESTYCYJNE  OGÓŁEM 
suma w. 01 i 07

Nakłady CAPEX
(wypełnia wyłącznie spółka)

Statystyczny numer identyfikacyjny - REGON

za m-c ……………..2021 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
443) 

Dane pozyskiwane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych
opracowań.

Dział I. Nakłady inwestycyjne

Wyszczególnienie

[tys. zł]

Udział nakładów do ogółu nakładów 
inwestycyjnych 

[%] 
w miesiącu
…………... narastająco od początku 

roku

MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH,  ul..Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
(wypełniają kopalnie węgla kamiennego i spółki)

G-09.7

Sprawozdanie
o inwestycjach w górnictwie węgla 

kamiennego
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w tym budynki i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 112) 4

5

w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226) 6
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w tym zespoły komputerowe (rodzaj 226) 8
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pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej 
zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
wartości niematerialne i prawne

Wartość przekazanych na majątek środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych

1
NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (suma w. 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13)

z 
te

go

grunty (grupa 0)

budynki i lokale (grupa 1)

obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)

środki transportu (grupa 7)

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, 
budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe

Dział V. Klasyfikacja nakładów inwestycyjnych i wartość przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych (wypełnia wyłącznie spółka)

Wyszczególnienie
[tys. zł]

w kwartale narastająco od 
początku roku

1
NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓŁEM

z 
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go

inwestycje odtworzeniowe

ulepszenie środka trwałego

inwestycje rozwojowe

RAZEM (suma w. 01, 04, 10, 11, 12, 13, 14)

Dział IV. Nakłady poniesione na inwestycje według ich charakteru

Wyszczególnienie

[tys. zł] Udział nakładów do 
ogółu nakładów 
inwestycyjnych 

[%] 
w miesiącu narastająco od 

początku roku

z 
te

go kombajny

strugi

z 
te

go

przenośniki zgrzebłowe ścianowe

przenośniki zgrzebłowe podścianowe

przenośniki taśmowe

kolejki podwieszane, spągowe, ciągniki

lokomotywy spalinowe dołowe

Maszyny i urządzenia przeróbcze związane ze wzbogacaniem i przeróbką węgla

Urządzenia chłodnicze przodkowe (klimatyzatory)

Urządzenia odpylające, wentylatory

Stacje transformatorowe, kompaktowe, szafy rozdzielcze, wyposażenie pól

Urządzenia urabiające (suma w. 15 - 16)

Urządzenia transportowe (suma w. 05 - 09)

Dział III. Nakłady poniesione na zakup i modernizację ważniejszych grup maszyn i urządzeń                                                                                                                                               

Wyszczególnienie
[tys. zł]

w kwartale narastająco od 
początku roku

1
Obudowy zmechanizowane (suma w. 02 - 03)

z 
te

go modernizacja

zakup nowych



[tys. zł]

2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dział VI. Wieloletnie inwestycje realizowane w  budownictwie inwestycyjnym                                                                                                                                                                  

Wyszczególnienie
Wartość kosztorysowa rok rozpoczęcia 

inwestycji czasokres realizacji

[tys. zł]

kwartał narastająco od początku 
roku

1

Uwagi: Dane ilościowe wykazywać w liczbach całkowitych (bez znaku po przecinku), a procenty z jednym miejscem po przecinku.



Dział VII. Wskaźniki techniczne

N
r 

w
ie

rs
za

J.m
.

miesiąc narastająco od 
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………………………………
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)
*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

…………...………………………
(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)*
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Liczba przodkozmian 
normalnych z produkcją

Liczba przodkodni normalnych z 
produkcją

Średnia dzienna liczba ścian 

Średnia dzienna długość frontu 
ścianowego czynnego

Wydobycie węgla handlowego ze 
ścian ogółem

Wydobycie węgla handlowego ze 
ścian normalnych
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Popęd przodków z produkcją

Średnia dzienna liczba przodków 
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Średnia dzienna liczba przodków 
z produkcją
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urobku węglowego
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Objaśnienia 
do formularza G-09.7 

 
Sprawozdanie G-09.7 – Dział I, II, III, IV, V i VI jest sprawozdaniem z zakresu inwestycji 

w górnictwie węgla kamiennego wypełnianym przez wszystkie podmioty wydobywające węgiel 
kamienny i prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD 2007* do grupy 05.1. 
Działy I, II oraz IV sprawozdania sporządzane są w cyklu miesięcznym oraz w rachunku narastającym, 
raz w miesiącu. Działy III, V i VI sprawozdania sporządzane są w cyklu kwartalnym oraz w rachunku 
narastającym. Dział IV prezentuje wysokość nakładów inwestycyjnych wydatkowanych w okresie 
sprawozdawczym na inwestycje odtworzeniowe, ulepszenie środków trwałych oraz inwestycje 
rozwojowo-modernizacyjne.  

Dział VII dotyczy wskaźników technicznych frontu eksploatacyjnego w górnictwie węgla 
kamiennego i wypełniany jest przez wszystkie podmioty wydobywające węgiel kamienny i prowadzące 
działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD 2007 do grupy 05.1. Dział VII sprawozdania 
sporządzany jest w cyklu miesięcznym oraz w rachunku narastającym, raz w miesiącu do 20 dnia 
kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. 

Sprawozdanie G-09.7 składa spółka (dział: I, II, III, IV, V, VI, VII) oraz kopalnie (działy I, II, III, 
IV, VI, VII) węgla kamiennego wchodzące w skład spółki. 

Do wartości nakładów na środki trwałe zalicza się poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady 
na nabycie (w tym również zakup środków trwałych niewymagających montażu) bądź wytworzenie 
(montaż) dla własnych potrzeb środków trwałych, nakłady na środki trwałe w budowie (nie zakończone, 
tj. na przyszłe środki trwałe), nakłady na ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję 
i modernizację) własnych środków trwałych, na ulepszenie obcych środków trwałych oraz inne nakłady 
związane z budowa środka trwałego, tzw. pierwsze wyposażenie – wraz z kosztami ponoszonymi przy 
ich nabyciu, tj. kosztami transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, ceł itp. – 
niezależnie od źródeł finansowania. 

W przypadku wspólnej budowy środka trwałego przez kilku inwestorów, nakłady powinny być 
wykazywane w zakresie całej budowy tylko w sprawozdaniach realizującego budowę, tzw. „inwestora 
głównego”. Inwestorzy, którzy biorą w kosztach budowy, nie wykazują wnoszonych udziałów jako 
zrealizowanych nakładów. 

Podmioty, które nie mogą odliczyć podatku VAT i podatek ten jest wliczany do wartości środka 
trwałego – wykazują nakłady łącznie z podatkiem VAT. Również pozostałe podmioty, w przypadku, gdy 
podatek VAT zwiększy wartość ujętego w ewidencji księgowej środka trwałego, podają wartość łącznie 
z podatkiem VAT. 

Dział I. Nakłady inwestycyjne 

Wysokość nakładów inwestycyjnych należy podać z dokładnością do 0,1 tys. zł na postawie 
wystawionych faktur. Wielkości procentowe podaje się z dokładnością do 0,1%. 
Wiersz 1 – stanowi sumę wysokości nakładów w budownictwie inwestycyjnym; 

Wiersze 2 – 3 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych na wyrobiska górnicze, odpowiednio 
pionowe i poziome; 

Wiersz 4 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych w zakładach przeróbki mechanicznej 
węgla; 

 
* Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. 
U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). 



Wiersz 5 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane 
w dziedzinie ochrony środowiska, z wyłączeniem nakładów poniesionych na rekultywację 
i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych; 

Wiersz 6 – należy podać wysokość nakładów w pozostałych dziedzinach budownictwa inwestycyjnego, 
nie wymienionych w wierszach od 2 do 5; 

Wiersz 7 – stanowi sumę nakładów związanych z zakupami gotowych dóbr inwestycyjnych na zakupy 
wymienione w wierszach 8 – 11; 

Wiersze 08 – 11 – należy podać nakłady odpowiednio dla zakupów w zakresie obudów 
zmechanizowanych, maszyn urabiających, urządzeń transportowych i pozostałych maszyn i urządzeń nie 
zaliczonych do w/w grup; 

Wiersz 12 – stanowi sumę nakładów inwestycyjnych w budownictwie inwestycyjnym i związane 
zakupami gotowych dóbr inwestycyjnych, suma wierszy 1 i 7. 

Wiersz 13 – obejmuje nakłady inwestycyjne ogółem, wyrobiska ruchowe oraz inne zaliczane zgodnie 
z polityką rachunkowości podmiotu do kategorii nakładów CAPEX; wiersz ten wypełnia się wyłącznie 
w sprawozdaniu spółki. 

Dział II. Źródła finansowania inwestycji 

Wysokość nakładów inwestycyjnych należy podać z dokładnością do 0,1 tys. zł na postawie 
wystawionych faktur. Wielkości procentowe podaje się z dokładnością do 0,1%. 
Wiersz 1 – stanowi sumę nakładów inwestycyjnych finansowanych z poszczególnych źródeł 
wymienionych w wierszach 2 – 7; 

Wiersze 2 – 7 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych finansowanych odpowiednio 
w poszczególnych źródłach finansowania. Nakłady inwestycyjne ogółem z działu 1 wiersz 12 powinny 
być zgodne z nakładami w dziale 2 wiersz 1. 

Dział III. Nakłady poniesione na zakup i modernizację ważniejszych grup maszyn 

Wysokość nakładów inwestycyjnych należy podać z dokładnością do 0,1 tys. zł na postawie 
wystawionych faktur. Wielkości procentowe podaje się z dokładnością do 0,1%. 

Pozycje od 1 do 17 należy podać zgodnie z zamianowaniem wierszy, w cyklu kwartalnym oraz 
w rachunku narastającym, przy czym: 
Wiersz 1 – stanowi sumę poniesionych nakładów podanych w wierszu 2 oraz 3 

Wiersz 4 – stanowi sumę nakładów wykazanych w wierszach od 5 do 9 

Wiersz 14 – stanowi sumę poniesionych nakładów podanych w wierszu 15 oraz 16 

Wiersz 17 – należy podać razem wysokość nakładów poniesionych na zakup i modernizację maszyn 
i urządzeń wykazanych w wierszach 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14. 

Dział IV. Nakłady poniesione na inwestycje według ich charakteru 

Wysokość nakładów inwestycyjnych należy podać z dokładnością do 0,1 tys. zł na postawie 
wystawionych faktur. Wielkości procentowe podaje się z dokładnością do 0,1%. 
Wiersz 1 – stanowi sumę nakładów inwestycyjnych podanych w wierszach od 2 do 4 

Wiersz 2 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych na inwestycje odtworzeniowe. Poprzez 
inwestycje odtworzeniowe należy rozumieć inwestycje polegające na zastępowaniu zużytych lub 
przestarzałych składników majątkowych nowymi, których celem jest zapobieżenie procesowi „starzenia 
się” majątku i utrzymanie potencjału produkcyjnego. Inwestycje te nie skutkują wzrostem zdolności 
produkcyjnych spółki i są realizowane na istniejącym majątku. 

Wiersz 3 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych na ulepszenie środków trwałych. Poprzez 
ulepszenie środka trwałego należy rozumieć inwestycje realizowane na istniejącym majątku 



i umożliwiające m.in. zmniejszenie kosztów produkcji (wytwarzania), poprawę efektywności bądź 
intensyfikację produkcji (np. zwiększenie sprawności stosowanych maszyn i urządzeń), intensyfikację 
produkcji lub poprawę jakości produktów. Ulepszony środek trwały to środek, który wskutek 
przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji powiększył swą wartość użytkową 
w odniesieniu do stanu z dnia przyjęcia do użytkowania, mierzoną: okresem używania, zdolnością 
produkcyjną, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków i kosztami ich 
eksploatacji. 

Wiersz 4 – należy podać wysokość nakładów inwestycyjnych na inwestycje rozwojowe. Poprzez 
inwestycje rozwojowe należy rozumieć inwestycje, których celem jest zwiększenie: zdolności 
produkcyjnej spółki, jej potencjału, efektywności (sprawności) oraz bezpieczeństwa pracy systemu 
górniczego  i polegają na tworzeniu nowych, nieistniejących dotychczas składników majątku.  

Dział V. Klasyfikacja nakładów inwestycyjnych i wartość przekazanych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych (wypełnia wyłącznie spółka) 

Pozycje od 1 do 14 należy podać zgodnie z zamianowaniem wierszy, w cyklu kwartalnym oraz 
w rachunku narastającym, przy czym: 

Wiersz 1 – stanowi sumę nakładów inwestycyjnych ogółem podawanych w wierszach 2, 3, 5, 07, 9, 10, 
12, 13 

Dział VI. Wieloletnie inwestycje realizowane w budownictwie inwestycyjnym 

Wiersze 1 – 20 – podaje się wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w ramach budownictwa, dla 
których określa się wartość kosztorysową, rok rozpoczęcia inwestycji, planowany okres realizacji 
inwestycji w latach oraz wykonanie zadania w okresie sprawozdawczym.  

Dział VII. Wskaźniki techniczne  

Wiersz 1 – wykazuje się wielkość wydobycia urobku węglowego ogółem, w kolumnie 4 w kwartale 
sprawozdawczym, a w kolumnie 5 narastająco od początku roku; 

Wiersz 2 – wykazuje się wielkość wydobycia urobku węglowego z robót eksploatacyjnych; 

Wiersz 3 – wykazuje się wielkość wydobycia węgla handlowego ogółem; 

Wiersz 4 – wykazuje się wielkość wydobycia węgla handlowego w dni powszednie; 

Wiersz 5 – wykazuje się wielkość wydobycia węgla handlowego z robót eksploatacyjnych; 

Wiersz 6 – wykazuje się wielkość wydobycia węgla handlowego; 

Wiersz 7 – wykazuje się liczbę dni kalendarzowych ogółem; 

Wiersz 8 – wykazuje się liczbę dni pracy powszednich z wydobyciem; 

Wiersz 9 – wykazuje się liczbę pozostałych dni pracy z wydobyciem; 

Wiersze 10 i 11 – wykazuje się w poszczególnych rodzajach chodników popęd w metrach wszystkich 
chodników, z wyłączeniem popędu chodników uzyskanych wraz z postępem ścian i ubierek, z których 
urobek zaliczony został do urobku przodków wybierkowych; 

Wiersze 12 do 15 – wykazuje się w poszczególnych rodzajach chodników odpowiednio średnią dzienną 
liczbę przodków ogółem oraz przodków z produkcją; 

Wiersze 16 i 17 – wykazuje się w poszczególnych rodzajach ścian liczbę przodkozmian normalnych  
z produkcją; 

Wiersze 18 i 19 – wykazuje się w poszczególnych rodzajach ścian liczbę przodkodni normalnych  
z produkcją; 

Wiersze 20 i 21 – wykazuje się średnią dzienną liczbę ścian czynnych; 

Wiersze 22 i 23 – wykazuje się średnią dzienną długość frontu ścianowego czynnego; 



Wiersze 24 i 25 – wykazuje się wydobycie węgla handlowego ogółem ze ścian; 

Wiersze 26 i 27 – wykazuje się wydobycie węgla handlowego ogółem ze ścian normalnych. 
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