
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE 

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2013 R. 

 
 
 

Nakłady inwestycyjnea
 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. 

W 2013 r. nakłady inwestycyjne ogółu jednostek gospodarki narodowej w województwie 
świętokrzyskim osiągnęły wartość 4948,2 mln zł (w cenach bieżących) i były o 23,8% mniejsze niż rok 
wcześniej. Udział województwa w sumie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki  
z całego kraju wyniósł 2,1% (w 2012 r. – 2,7%). Na jednego mieszkańca naszego regionu przypadało 
3895 zł poniesionych nakładów. Wynik ten był gorszy niż średnio w kraju, gdzie było to 6004 zł. 

Z nakładów ogółem sektor publiczny zrealizował 37,7%, a sektor prywatny – 62,3%. Na 
przestrzeni roku udział jednostek publicznych uległ obniżeniu. W 2012 r. na sektor ten przypadało 
40,2% łącznych nakładów. 

W porównaniu z 2012 r. w największym stopniu zwiększyły się wydatki inwestycyjne  
w sekcji informacja i komunikacja – o 25,7%, administracji publicznej i obronie narodowej; 
obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – o 24,3% oraz administracji i działalności 
wspierającej – o 9,7%.  

Mniejsze niż rok wcześniej kwoty wydatkowano m. in. w: górnictwie i wydobywaniu – o 70,2%, 
budownictwie (o 47,3%), oraz transporcie i gospodarce magazynowej – o 38,5%.  

 
 
 
 
 
 
 
a 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, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, 
-   maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem), 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).  

 
Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją 

inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. 
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Najwięcej środków na inwestycje przeznaczyły jednostki przemysłowe – 38,7% ich łącznej 
kwoty w województwie. Pomimo  wzrostu nakładów w przetwórstwie przemysłowym udział nakładów 
zrealizowanych przez jednostki przemysłowe nieco się obniżył w skali roku (w 2012 r. wyniósł 41,8%). 
Wpłynął na to przede wszystkim znaczny spadek nakładów w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną gaz, parę wodną i gorącą wodę. Poza przemysłem stosunkowo duże inwestycje 
poczyniły także podmioty należące do sekcji transport i gospodarska magazynowa – 15,5%, obsługa 
rynku nieruchomości – 12,9% oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych – 7,9% ogółu 
nakładów. 

 

 
 

W 2013 r. wartość nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących w przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność gospodarczą (według lokalizacji inwestycji), w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób wyniosła 2706,5 mln zł. (o 5,5% mniej niż w 2012 r.). 
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Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych pochodziły przede wszystkim ze 
środków własnych inwestora – 75,6% (w 2012 r. – 78,7%). Kredyty i pożyczki krajowe zasiliły 11,8% 
inwestycji (przed rokiem – 8,2%), a środki pochodzące bezpośrednio z zagranicy i środki budżetowe 
odpowiednio: 3,5% i 4,0% (w 2012 r. – 3,4% i 3,3%). Inne źródła stanowiły 3,8% wszystkich nakładów 
(przed rokiem 4,6%). 

Przedsiębiorcy jednostek średnich i dużych najczęściej inwestowali w maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia. Środki przeznaczane na zakup i modernizację parku maszynowego zwiększyły 
się na przestrzeni roku o 6,5%. W efekcie tego wzrostu, odsetek funduszy na ten cel zwiększył się do 
56,1% ogółu środków. Spadek w relacji do roku poprzedniego odnotowano przede wszystkim  
w kwocie środków na środki transportu (o 25,7%), a w relatywnie mniejszej skali w przeznaczanych na 
budynki i budowle (o 5,1%). Ich udział w 2013 r. wyniósł odpowiednio 6,1% i 36,8%. 

 

 
 

Na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących w 2013 r. najwięcej wydały firmy  
w Kielcach – 26,5% i w powiecie staszowskim – 21,4% oraz sandomierskim – 8,8% ogółu 
poniesionych nakładów, a najmniej przeznaczyły firmy w powiatach: kazimierskim (0,2%), 
pińczowskim (1,2%) i opatowskim (1,9%). 

Na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej podmioty gospodarki 
narodowej mające siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego wydatkowały w 2013 r. kwotę 
817,1 mln zł. Była ona o 8,6% wyższa niż rok wcześniej. 

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska wyniosły 737,4 mln zł i były o 7,0% wyższe niż 
w 2013 r. Stanowiły one 6,8% krajowych nakładów poniesionych na ten cel. Odsetek ten nie zmienił 
się przy tym  w stosunku do roku poprzedniego. 

W kwocie nakładów na ochronę środowiska wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód 
stanowiły 25,2% (w 2012 r. – 34,4%), na ochronę powietrza 66,2% (przed rokiem – 54,1%), a na 
gospodarkę odpadami 5,6% (w 2012 r. – 9,6%). W przekroju terytorialnym zdecydowanie najwięcej 
wydano w powiecie staszowskim (65,7%). W kolejnym pod tym względem powiecie kieleckim było to 
już tylko 6,1%. 

Znaczna część, bo 76,3% środków przeznaczonych na ochronę środowiska pochodziło  
ze środków własnych inwestora. Udział środków z zagranicy wyniósł 14,2%, funduszy ekologicznych – 
4,3% a kredytów i pożyczek krajowych – jedynie 3,6%. 
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W 2013 r. wydatki związane z gospodarką wodną wyniosły 79,8 mln zł i były o 25,8% wyższe 
od uzyskanych rok wcześniej. Stanowiły one 2,6% krajowych wydatków poniesionych na ten cel. 
Udział Świętokrzyskiego w nakładach na gospodarkę wodną w Polsce zwiększył się na przestrzeni 
roku. Dla porównania w 2012 r. wyniósł 2,3% efektów krajowych. 

Ponad połowę (52,8%) wydatków na gospodarkę wodną przeznaczono na ujęcia  
i doprowadzenia wody. Na obwałowania przeciwpowodziowe wydano 24,4% łącznej kwoty  
w województwie, na zbiorniki i stopnie wodne – 10,2%, na budowę i modernizację stacji uzdatniania 
wody – 8,6%, a na regulację i zabudowę rzek i potoków górskich – 3,1%. Największy udział w ogólnej 
kwocie nakładów poniesionych na gospodarkę wodną miały powiaty: sandomierski (26,5%), kielecki 
(18,3%) i jędrzejowski (12,1%), najmniejszy zaś powiat buski i starachowicki (po 0,3%). 

 

 

 

Środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną pochodziły w 35,9% ze środków 
własnych inwestora, 27,1% stanowiły środki z budżetu województwa, 20,1% – środki z zagranicy,  
a 14,5% kredyty i pożyczki krajowe. 

 
Tabl. 1  Nakłady inwestycyjnea według form własności 

Wyszczególnienie 
2012 2013 

w tys. zł (ceny bieżące) 

OGÓŁEM ..................................................   6492455 4948247 

   

Sektor publiczny ....................................... 2607966 1865784 

Sektor prywatny .....................................  3884489 3082463 

w tym własność   

prywatna krajowa...............................  1832829 1877045 

zagraniczna .......................................  1002815 854840 

mieszana ...........................................  88738 55555 

a Według lokalizacji inwestycji. 
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Tabl. 2  Wartość nakładów inwestycyjnycha według sektorów i sekcji 

Wyszczególnienie 
a - ogółem 

             b - sektor prywatny 

2012 2013 
2012 = 100 

w tys. zł (ceny bieżące) w odsetkach 

OGÓŁEM ..................................................   6492455 4948247 100,0 76,2 

sektor publiczny ...............................   2607966 1865784 37,7 71,5 

sektor prywatny ................................  3884489 3082463 62,3 79,4 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo ............................................... a 181935 176724 3,6 97,1 

b 134856 145649 2,9 108,0 

Przemysł ................................................ a 2715832 1917106 38,7 70,6 

b 2145506 1511325 30,5 70,4 

Budownictwo .......................................... a 183178 96468 1,9 52,7 

b 156156 92592 1,9 59,3 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych .................................... a 441658 389208 7,9 88,1 

b 441383 389037 7,9 88,1 

Transport i gospodarka magazynowa .... a 1248637 768530 15,5 61,5 

b 113527 115395 2,3 101,6 

Zakwaterowanie i gastronomia .............. a 55199 53095 1,1 96,2 

b 53648 51327 1,0 95,7 

Obsługa rynku nieruchomości ................ a 660198 639323 12,9 96,8 

b 604551 615186 12,4 101,8 

Działalność, profesjonalna, naukowa, 
techniczna .............................................. a 71333 69337 1,4 97,2 

b 56690 28900 0,6 51,0 

Administrowanie i działalność 
wspierająca ............................................ a 70181 76999 1,6 109,7 

b 16409 9096 0,2 55,4 

Administracja publiczna i obrona  
narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne ..................... a 160851 199915 4,0 124,3 

b 126 126 0,0 100,0 

Edukacja ................................................ a 204703 160311 3,2 78,3 

b 8725 7722 0,2 88,5 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ... a 198903 178356 3,6 89,7 

b 35936 28772 0,6 80,1 

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją ............................... a 181040 129932 2,6 71,8 

b 7389 2899 0,1 39,2 

a Według lokalizacji inwestycji. 
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Tabl. 3  Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwacha na nowe obiekty majątkowe, rozbudowę  

             i modernizację w 2013 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

z tego z ogółem 

sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

w tys. zł (ceny bieżące) w odsetkach 

OGÓŁEM .................................  2706549 615615 2090934 22,7 77,3 

Podregion kielecki ................  1449165 414578 1034587 15,3 38,2 

kielecki ................................  182186 55777 126409 2,1 4,7 

konecki ................................   186724 73088 113636 2,7 4,2 

ostrowiecki ..........................  138227 29387 108840 1,1 4,0 

skarżyski .............................  122631 71579 51052 2,6 1,9 

starachowicki .......................  103073 10642 92431 0,4 3,4 

Miasto na prawach powiatu: 

Kielce ..................................  716324 174105 542219 6,4 20,0 

Podregion sandomiersko-
jędrzejowski ..........................  1257384 201037 1056347 7,4 39,0 

buski ....................................  148542 59746 88796 2,2 3,3 

jędrzejowski .........................  87524 11610 75914 0,4 2,8 

kazimierski ..........................  5409 1163 4246 0,0 0,2 

opatowski ............................  51115 8386 42729 0,3 1,6 

pińczowski ...........................  32074 5483 26591 0,2 1,0 

sandomierski .......................  237632 35959 201673 1,3 7,5 

staszowski ...........................  578518 28983 549535 1,1 20,3 

włoszczowski .......................  116570 49707 66863 1,8 2,5 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, według lokalizacji inwestycji. 
 
 
Tabl. 4  Środki finansowe na realizację inwestycjiab 

Wyszczególnienie 
 

2012 2013 
2012 =100 

w tys. zł 

OGÓŁEM ..................................................   3104098 2837392 91,4 

Środki własne .........................................  2443573 2144326 87,8 

Środki budżetowe ..................................  103931 113487 109,2 

Kredyty i pożyczki krajowe .....................  254475 334670 131,5 

Środki bezpośrednio z zagranicy ...........  104752 100503 95,9 

Inne źródła .............................................  144239 107740 74,7 

Nakłady nie sfinansowane .....................  53128 36666 69,0 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Według siedziby inwestora 
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Tabl. 5  Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwachab  według rodzajów 

Wyszczególnienie 
a - 2013 
b – 2012 

Ogółem 

w tym 

budynki  
i  

budowle 

maszyny, 
urządzenia 
techniczne  
i narzędzia 

środki 
transportu 

w tys. zł (ceny bieżące) 

OGÓŁEM ................................................ a 2271721 836643 1275338 139709 

b 2476917 881839 1364166 188004 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo ............................................... a 36628 29708 3522 2600 

b 51454 40605 7338 2648 

Przemysł ................................................ a 1470549 367401 1041275 44344 

b 1670033 453064 1120149 58816 

Budownictwo .......................................... a 109503 85667 14698 8947 

b 97196 68630 18195 10249 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych .................................... a 228159 78363 115826 33251 

b 209800 83327 91929 33332 

Transport i gospodarka magazynowa .... a 56001 8668 6706 40622 

b 85276 14049 15527 55688 

Zakwaterowanie i gastronomia .............. a 33167 23097 9270 749 

b 28182 20397 7001 139 

Obsługa rynku nieruchomości ................ a 59859 53524 5220 796 

b 33025 30894 1613 513 

Działalność, profesjonalna, naukowa, 
techniczna .............................................. a 14020 7819 4413 1788 

b 31428 12221 2363 16844 

Administrowanie i działalność 
wspierająca ............................................ a 71222 66055 4373 794 

b 61102 52140 6244 2533 

Edukacja ................................................. a 3587 214 1670 1317 

b 5035 2091 975 1330 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ... a 156784 95658 58545 2581 

b 160724 77405 78379 4735 

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją ............................... a 16083 11779 4110 194 

b 19326 12962 6159 205 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Według siedziby inwestora 
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Tabl. 6  Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2013 r. 

Wyszczególnienie 

Ogółem 

w tym 

ochrona 
powietrza 

atmosferycznego 
i klimatu 

gospodarka 
ściekowa 

i ochrona wód 

gospodarka 
odpadami, 
ochrona 

i przywrócenie 
wartości 

użytkowej gleb 
oraz wód 

podziemnych 
i powierzchnio-

wych 

w tys. zł (ceny bieżące) 

OGÓŁEM .................................  737361,8 488462,2 185853,0 43133,2 

Podregion kielecki ................  158815,2 10409,6 129219,9 13766,0 

kielecki ................................  44652,3 5194,1 33807,7 5591,7 

konecki ................................   30715,5 190,0 28055,1 2470,4 

ostrowiecki ..........................  20501,7 - 16614,1 3887,6 

skarżyski .............................  33652,7 418,0 27302,9 1801,4 

starachowicki .......................  14633,6 4607,5 9376,1 - 

Miasto na prawach powiatu: 

Kielce ..................................  14659,4 - 14064,0 14,9 

Podregion sandomiersko-
jędrzejowski ..........................  578546,6 478052,6 56633,1 29367,2 

buski ....................................  35807,4 - 9091,8 20293,6 

jędrzejowski .........................  13326,8 4222,8 8683,2 16,0 

kazimierski ..........................  2913,0 250,0 2652,0 11,0 

opatowski ............................  25807,2 4457,3 8449,1 8517,8 

pińczowski ...........................  4809,9 66,2 2558,7 330,0 

sandomierski .......................  6097,5 250,0 5766,4 - 

staszowski ...........................  484621,9 468128,3 15175,0 198,8 

włoszczowski .......................  5162,9 678,0 4256,9 - 
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Tabl. 7  Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej w 2013 r. 

Wyszczególnienie 

Ogółem 

w tym 

ujęcia 
i doprowa-

dzenia wody 

obwałowania 
przeciw-

powodziowe 

zbiorniki 
i stopnie 
wodne 

budowa 
i modernizacja 

stacji 
uzdatniania 

wody 

w tys. zł (ceny bieżące) 

OGÓŁEM .................................  79775,2 42126,4 19475,8 8114,1 6891,0 

Podregion kielecki ................  32101,7 22372,0 2,6 1729,9 6559,0 

kielecki ................................  14577,4 12348,8 - 1681,3 7,3 

konecki ................................   1528,2 1528,2 - - - 

ostrowiecki ..........................  3677,0 3106,8 2,6 - - 

skarżyski .............................  6487,0 75,6 - 48,6 6362,8 

starachowicki .......................  275,7 13,0 - - - 

Miasto na prawach powiatu: 

Kielce ..................................  5556,4 5299,6 - - 188,9 

Podregion sandomiersko-
jędrzejowski ..........................  47673,5 19754,4 19473,2 6384,2 332,0 

buski ....................................  223,0 117,1 105,9 - - 

jędrzejowski .........................  9660,1 9660,1 - - - 

kazimierski ..........................  6617,2 196,1 - 6384,2 - 

opatowski ............................  6154,5 5306,1 131,9 - - 

pińczowski ...........................  - - - - - 

sandomierski .......................  21151,5 1580,7 18982,7 - - 

staszowski ...........................  1971,7 998,8 252,7 - 332,0 

włoszczowski .......................  1895,5 1895,5 - - - 
 


