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TABL. 4 (114). PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWAa (ceny bieżące)
CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTIONa (current prices)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2018 2019

SPECIFICATIONw mln zł    
in million PLN

O G Ó Ł E M 4749,8 4436,2 5873,2 5768,1 T O T A L
W tym podmioty o liczbie pracujących  

powyżej 9 osób 2393,9 2050,5 2561,7 2696,2
Of which entities employing more than  

9 persons
budowa budynkówΔ 766,6 706,0 836,1 831,3 construction of buildings
budowa obiektów inżynierii lądowej  

i wodnejΔ 874,5 712,0 913,4 960,1 civil engineering
roboty budowlane specjalistyczne 752,9 632,5 812,3 904,8 specialised construction activities

a Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa świętokrzyskiego, siłami własnymi (bez podwykonawców).
a Realised by enterprises which have a seat of board in the świętokrzyskie voivodship, with own resources (without subcontractors participation).

WYKRES 2 (69). PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWAa WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH (ceny bieżące)

CHART 2 (69). CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTIONa BY TYPE OF CONSTRUCTIONS 
(current prices)

a Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa świętokrzyskiego, siłami własnymi 
(bez podwykonawców). Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9.
a Realised by enterprises which have a seat of board in the świętokrzyskie voivodship, with own resources (without 
subcontractors participation). Data concern economic entities employing more than 9 persons.
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Rurociągi, linie telekomunika-
cyjne i elektroenergetyczne  
Pipelines, communication 
and electricity lines

Infrastruktura transportu 
Transport infrastructure

Budynki niemieszkalne
Non-residential buildings

Budynki mieszkalne
Residential buildings

WYKRES 2 (xx) STRUKTURA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJa

                           WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (ceny bieżące)
CHART 2 (xx)    STRUCTURE OF CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTIONa

                          BY TYPE OF CONSTRUCTIONS (current prices)

a Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa świętokrzyskiego, siłami własnymi (bez podwykonawców). 
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Realised by enterprises which have a seat of board in the świętokrzyskie voivodship, with own resources (without subcontractors participation). 
Data concern economic entities employing more than 9 persons.

TABL. 5 (115). PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWAa WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH (ceny bieżące)
CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTIONa BY TYPE OF CONSTRUCTIONS  
(current prices)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem
Total

Roboty 
o charakterze 
inwestycyjnym
Works with an 

investment  
character

Roboty 
o charakterze 
remontowym 
i pozostałe
Works with 

a restoration 
character and 
other works

SPECIFICATION

w mln zł    
in million PLN

O G Ó Ł E M 2010 2393,9 1629,5 764,5 T O T A L
2015 2050,5 1414,9 635,6
2018 2561,7 2066,8 494,9
2019 2696,2 2187,6 508,6

Budynki 1271,6 1021,1 250,4 Buildings
budynki mieszkalne 444,8 377,3 67,5 residential buildings
budynki niemieszkalne 826,8 643,9 182,9 non-residential buildings

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1424,7 1166,5 258,2 Civil engineering works
w tym: of which:

infrastruktura transportu 889,0 . . transport infrastructure
rurociągi, linie telekomunikacyjne  

i elektroenergetyczne 375,6 346,6 29,0
pipelines, communication  

and electricity lines

a Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa świętokrzyskiego, siłami własnymi (bez podwykonawców). 
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Realised by enterprises which have a seat of board in the świętokrzyskie voivodship, with own resources (without subcontractors participation). 
Data concern economic entities employing more than 9 persons.


