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INFORMACJE SYGNALNE 

22.12.2020 r. Nakłady na środki trwałe  
w województwie świętokrzyskim w 2019 r. 
 

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej w 2019 r. według lokalizacji inwestycji 
wyniosła 6185,1 mln zł (w cenach bieżących) i w 
porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 8,4%. 
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce 
narodowej w 2019 r. według siedziby jednostki lokalnej 
wyniosła 101376,0 mln zł (w bieżących cenach 
ewidencyjnych) i w relacji do 2018 r. zwiększyła się  
o 3,7%. 

 

Nakłady inwestycyjne  

W 2019 r. nakłady inwestycyjne ogółu jednostek gospodarki narodowej w województwie świę-
tokrzyskim osiągnęły wartość 6185,1 mln zł (w cenach bieżących) i były o 8,4% większe niż rok 
wcześniej. Udział województwa w sumie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez jed-
nostki z całego kraju, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 1,9%. Na jednego mieszkańca woje-
wództwa świętokrzyskiego przypadało 4999 zł poniesionych nakładów (w kraju – 7885 zł ). 

Z nakładów ogółem sektor publiczny zrealizował 46,0%, a sektor prywatny – 54,0%. Na prze-
strzeni roku udział jednostek publicznych uległ znacznemu zwiększeniu. W 2018 r. na sektor 
ten przypadało 39,9% łącznych nakładów. 

W sektorze prywatnym dominowała własność krajowa, na którą przypadało 62,6% ogółu na-
kładów na środki trwałe w tym sektorze. Drugą pod tym względem pozycją była własność za-
graniczna (19,2%). 

Tablica 1.  Nakłady inwestycyjne a według form własności (ceny bieżące) 

a Według lokalizacji inwestycji. 

 

W porównaniu z 2018 r. w największym stopniu zwiększyły się wydatki inwestycyjne w sekcji 
administrowanie i działalność wspierająca (o 102,4%), pozostała działalność usługowa 
(o 62,1%) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (o 46,7%). Mniejsze niż rok wcześniej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

w mln zł  

Ogółem 5706,3 6185,1 

Sektor publiczny  2275,1 2846,3 

Sektor prywatny  3431,2 3338,8 

w tym własność:   

prywatna krajowa 2110,1 2089,6 

zagraniczna 649,3 640,6 

mieszana 85,3 67,7 

   108,4 
 

Dynamika wartości nakła-
dów inwestycyjnych w go-
spodarce narodowej 

W 2019 r. wartość nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej zwiększyła się  
o 8,4%, przy czym wzrost do-
tyczył jedynie sektora pu-
blicznego. W sektorze prywat-
nym odnotowano spadek 
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kwoty wydatkowano m.in. w: zakwaterowaniu i gastronomii (o 35,4%), administracji publicz-
nej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 25,5%) oraz bu-
downictwie (o 21,7%). 

Najwięcej środków na inwestycje przeznaczyły jednostki zajmujące się przede wszystkim 
przetwórstwem przemysłowym (20,7%). Udział zrealizowanych przez nie nakładów zmniejszył 
się jednak znacznie w skali roku (w 2018 r. wyniósł 24,9%). Poza przetwórstwem przemysło-
wym stosunkowo duże inwestycje poczyniły także podmioty należące do sekcji transport i go-
spodarska magazynowa (19,4% ogółu nakładów), obsługa rynku nieruchomości (10,0%) oraz 
handel; naprawa pojazdów samochodowych (6,4%).  

Tablica 2.  Nakłady inwestycyjne a według sekcji (ceny bieżące) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

2018 = 100 

w mln zł  w odsetkach 

Ogółem  5706,3 6185,1 100,0 108,4 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 206,4 177,9 2,9 86,2 

Przemysł 2121,3 2338,6 37,8 110,2 

w tym przetwórstwo przemysłowe 1418,0 1282,0 20,7 90,4 

Budownictwo 159,7 125,1 2,0 78,3 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych 380,6 393,5 6,4 103,4 

Transport i gospodarka magazynowa 990,5 1201,0 19,4 121,3 

Zakwaterowanie i gastronomia 43,3 28,0 0,5 64,6 

Informacja i komunikacja 41,6 44,6 0,7 107,3 

Obsługa rynku nieruchomości 654,7 621,2 10,0 94,9 

Działalność, profesjonalna, naukowa, 
techniczna 41,3 35,6 0,6 86,1 

Administrowanie i działalność wspiera-
jąca 46,0 93,1 1,5 202,4 

Administracja publiczna i obrona  
narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne  264,0 196,6 3,2 74,5 

Edukacja 307,7 350,2 5,7 113,8 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 244,6 358,8 5,8 146,7 

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją 174,0 184,5 3,0 106,0 

a Według lokalizacji inwestycji. 

 

W 2019 r. wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność gospodarczą (według lokalizacji inwestycji), w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób wyniosła 2388,7 mln zł (o 6,1% więcej niż w 2018 r.).  

W przekroju powiatów najszybciej rosły nakłady w powiecie kazimierskim, w którym w 2019 r. 
były ponad pięciokrotnie większe niż rok wcześniej. Wysoki wzrost wystąpił także w staszow-
skim (o 68,4%). W zajmującym pod tym względem kolejne miejsce powiecie pińczowskim 
wzrost był wyraźnie mniejszy i wyniósł 17,3%. Największy spadek nakładów w skali roku odno-
towano natomiast w powiatach: jędrzejowskim (o 36,5%), opatowskim (o 27,3%) i koneckim  
(o 19,7%).  
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Na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących w 2019 r. najwięcej wydały firmy  
w Kielcach (28,0% ogółu poniesionych nakładów) oraz w powiatach starachowickim (11,6%)  
i staszowskim (10,7%), a najmniej przeznaczyły firmy w powiatach: pińczowskim (1,9%), a także 
kazimierskim i opatowskim (po 2,7%).  

W większości powiatów największe środki wydatkowano w przemyśle. Największy udział prze-
mysłu w wartości nakładów przedsiębiorstw odnotowano w opatowskim (88,6% ) i staszow-
skim (84,9%). Wyjątek stanowił powiat kazimierski, w którym dominował transport i gospo-
darka magazynowa (77,7% ogółu nakładów). 

Tablica 3.  Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach a na nowe obiekty majątkowe, rozbu-
dowę i modernizację w 2019 r. (ceny bieżące) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 

W tym 

przemysł 

budownic-
two 

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych 

transport  
i gospo-

darka ma-
gazynowa 

razem 

w tym-
przetwór-

stwo 
przemy-

słowe 

w mln zł  

Ogółem 2956,6 1971,9 1243,6 79,4 300,1 219,0 

Podregion kielecki 1946,3 1266,0 890,3 71,2 253,6 89,4 

kielecki 242,2 147,9 75,8 18,0 24,5 14,7 

konecki  125,5 96,7 85,6 1,3 3,8 3,1 

ostrowiecki 240,1 194,7 157,6 1,0 18,3 6,5 

skarżyski 167,6 121,5 32,8 2,7 2,3 26,1 

starachowicki 343,0 275,4 249,4 19,1 5,2 24,9 

Miasto na prawach powiatu 
Kielce 827,8 429,7 289,1 29,0 199,4 14,1 

Podregion sandomiersko-ję-
drzejowski 1010,3 705,9 353,3 8,2 46,5 129,7 

buski 102,9 41,3 10,7 0,3 13,0 14,8 

jędrzejowski 84,2 66,9 56,6 3,2 2,0 4,5 

kazimierski 80,9 12,9 11,8 ─ 3,6 62,9 

opatowski 80,3 71,1 59,5 0,2 0,7 1,9 

pińczowski 57,0 30,2 17,9 1,2 17,1 2,5 

sandomierski 139,3 97,5 60,0 0,4 2,8 19,3 

staszowski 317,8 269,7 26,5 1,7 4,2 0,7 

włoszczowski 147,8 116,2 110,4 1,3 3,1 23,0 

a Według lokalizacji inwestycji. 

 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 r. w woje-
wództwie świętokrzyskim wyniosły 2389 zł. Najwyższą wartość nakładów inwestycyjnych na  
1 mieszkańca odnotowano w powiecie staszowskim (4414 zł) i w Kielcach (4240 zł), a wyższa 
niż przeciętnie w województwie była także w starachowickim (3814 zł), włoszczowskim  
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(3275 zł) i kazimierskim (2399 zł). Najniższa wartość wystąpiła w powiatach jędrzejowskim  
(982 zł) i kieleckim (1148 zł). 

Mapa 1. Nakłady inwestycyjne a w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca według powiatów w 2019 r. 

 
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według lokalizacji 
inwestycji. 

 

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim, w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób, zrealizowały w 2019 r. inwestycje o wartości 2956,6 mln zł (o 7,8% więcej 
niż przed rokiem). Do realizacji zadań inwestycyjnych wykorzystywane były przede wszystkim 
środki własne inwestora – 78,6%. Ich udział zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim, 
gdy wyniósł 75,4%. Kredyty i pożyczki krajowe zasiliły 7,4% ogółu inwestycji (przed rokiem 
11,5%), a środki pochodzące bezpośrednio z zagranicy i środki budżetowe odpowiednio: 3,0% 
i 3,8% (w 2018 r. – 2,7% i 4,9%). W ciągu roku obniżył się udział nakładów niesfinansowanych 
(z 1,7% do 0,7%).  

Wykres 1.  Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach a według źródeł finansowania (ceny bie-
żące) 

 

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według siedziby 
inwestora. 

Głównym źródłem finansowa-
nia nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach były, 
podobnie jak przed rokiem, 
środki własne  
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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 9,8%. Wzrost ten był nieco szybszy niż nakładów ogółem. 
W efekcie odsetek funduszy na ten cel osiągnął 58,1% ogółu środków (wobec 57,1% przed ro-
kiem). Wolniejszy wzrost w relacji do roku poprzedniego odnotowano w kwocie środków 
przeznaczanych na budynki i budowle (o 4,1%) oraz w wydatkach na środki transportu  
(o 6,8%). Ich udziały w 2019 r. był mniejsze niż przed rokiem i wyniosły odpowiednio 32,1% 
oraz 9,3%. 

Wykres 2.  Struktura nakładów inwestycyjnych a w przedsiębiorstwach według rodzajów (ceny 
bieżące) 

 
 
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według siedziby 
inwestora. 
 

Środki trwałe 

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej województwa świętokrzyskiego 
według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. wyniosła 101376,0 mln zł i stanowiła 2,4% wartości 
brutto środków trwałych w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 3,7%.  

Z ogólnej wartości brutto środków trwałych na sektor publiczny przypadało 41973,8 mln zł,  
a prywatny – 59402,2 mln zł. Udział jednostek sektora publicznego w wartości ogółem wzrósł 
z 41,1% do 41,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast udział sektora prywatnego 
obniżył się z 58,9% do 58,6%.  

Największą część majątku trwałego na koniec 2019 r. posiadały podmioty specjalizujące się  
w transporcie i gospodarce magazynowej (19,3%), a następnie w przetwórstwie przemysło-
wym (18,9%), obsłudze rynku nieruchomości (16,9%) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie  
i rybactwie (6,1%).  

Wzrost wartości brutto środków trwałych w skali roku odnotowano w większości sekcji go-
spodarki narodowej, w tym największy w: administracji publicznej i obronie narodowej; obo-
wiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 18,0%), administrowaniu i działalności wspiera-
jącej (o 11,4%) oraz edukacji (o 10,9%), natomiast spadek wystąpił jedynie w dwóch sekcjach – 
zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,8%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej, technicz-
nej (o 1,9%). 

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w 2019 r. według siedziby jednostki 
lokalnej wyniosła 41501,0 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych) i w skali roku zwiększyła 
się o 2,5%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w końcu 2019 r. w województwie świętokrzyskim 
wyniosła 33,6 tys. zł. Najwyższą wartością brutto środków trwałych na 1 mieszkańca odnoto-
wano w: Kielcach (64,1 tys. zł) oraz powiatach: ostrowieckim (47,2 tys. zł), starachowickim  
(38,9 tys. zł) i włoszczowskim (37,9 tys. zł), natomiast najniższą w powiatach kazimierskim  
(4,1 tys. zł) i opatowskim (8,1 tys. zł). 

 

 

Spośród głównych grup naj-
szybciej zwiększały się na-
kłady na maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia. Wol-
niej rosły środki przeznaczane 
na budynki i budowle oraz 
środki transportu 

Wartość brutto środków trwa-
łych w 2019 r. wyniosła 
101376,0 mln zł i w odniesie-
niu do 2018 r. zwiększyła się  
o 3,7% 
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Tablica 4. Wartość brutto środków trwałych a w gospodarce narodowej według sektorów i sekcji 
(bieżące ceny ewidencyjne)  
Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

w mln zł  w odsetkach 

Ogółem  97723,7 101376,0 100,0 

sektor publiczny 40192,5 41973,8 41,4 

sektor prywatny 57531,2 59402,2 58,6 

w tym:    

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 6056,0 6190,1 6,1 

Przemysł 31269,3 32510,4 32,1 

w tym przetwórstwo przemysłowe 18471,5 19199,8 18,9 

Budownictwo 1699,7 1855,1 1,8 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych 5269,7 5583,2 5,5 

Transport i gospodarka magazynowa 19453,6 19601,7 19,3 

Zakwaterowanie i gastronomia 884,1 841,6 0,8 

Informacja i komunikacja 1305,1 1331,5 1,3 

Obsługa rynku nieruchomości 16931,3 17166,6 16,9 

Działalność, profesjonalna, naukowa, 
techniczna 788,9 774,3 0,8 

Administrowanie i działalność wspiera-
jąca 605,3 674,5 0,7 

Administracja publiczna i obrona  
narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne  3852,6 4544,3 4,5 

Edukacja 3455,6 3832,0 3,8 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3661,2 3816,4 3,8 

Działalność związana z kulturą,  
rozrywką i rekreacją 1909,5 2054,7 2,0 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej i jej rodza-
jem działalności. 
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Wykres 3. Wartość brutto środków trwałych a w gospodarce narodowej według sekcji  
(bieżące ceny ewidencyjne) 
Stan w dniu 31 grudnia 

 

a Podziału środków trwałych według sekcji PKD 2007 dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej i jej ro-
dzajem działalności. 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło da-
nych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o za-
mieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

Wydział Współpracy z Mediami  
Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04   
e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 
www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Kielcach 
Dyrektor Agnieszka Piotrowska-Piątek 
Tel: 41 249 96 00 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek  
Tel: 695 255 011 

 

Powiązane opracowania 

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL - Inwestycje i środki trwałe  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Nakłady inwestycyjne 
Środki trwałe 

file://///vmfkie01/WOBR_zasoby/Sygnalne/Sygnalne%202020/Budżety%20JST/obslugaprasowa@stat.gov.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/223,pojecie.html
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