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TABL. 3/184/.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACHa WEDŁUG SEKCJI  
 (ceny bieżące) 
 INVESTMENT OUTLAYS IN ENTITIESa BY SECTIONS (current prices) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Nakłady na nowe obiekty majątkowe  
oraz ulepszenie istniejących 

Outlays on new fixed assets and  
improvements of existing capital asset items 

Nakłady inwe- 
stacyjne na 

zakup używa-
nych środków 

trwałych 
w mln zł 

Investment  
outlays on 

purchase of 
fixed assets 

from  
second-hand 

in mln zl 

ogółem 
total 

w tym  
z importu 
of which 

from import w odsetkach 
in percent 

w mln zł     
in mln zl 

O G Ó Ł E M ................................. 2005 2906,2 251,3 x 243,2 
T O T A L 2008 4123,6 223,3 x 522,1 
  2009 3546,3 388,1 100,0 366,7 
   w tym:     
   of which:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo ............................................     1,7 0,0 0,0 0,2 

Agriculture, forestry and fishing     

Przemysł ...............................................    1483,8 216,9 55,9 92,0 
Industry     

górnictwo i wydobywanie .....................     9,4 0,0 0,0 2,8 
mining and quarrying     
przetwórstwo przemysłowe .................   655,0 165,3 42,6 75,7 
manufacturing     
wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę Δ .................................    608,5 50,3 13,0 8,7 

 electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply      

dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja Δ ..  210,9 1,6 0,4 4,8 

water supply; sewerage, waste man-
agement and remediation activities     

Budownictwo .........................................    124,2 48,5 12,5 24,0 
Construction     

Handel;  naprawa pojazdów 
samochodowych Δ ...............................     691,2 25,1 6,5 140,5 

Trade; repair of motor vehicles Δ      

Transport i gospodarka magazynowa  ...   102,5 10,1 2,6 15,2 
Transportation and storage     

Zakwaterowanie i gastronomia Δ ............   111,4 0,0 0,0 17,3 
Accommodation and catering Δ     

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
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TABL. 3/184/.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACHa WEDŁUG SEKCJI  
 (ceny bieżące) (dok.) 
 INVESTMENT OUTLAYS IN ENTITIES BY SECTIONSa (current prices)(cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Nakłady na nowe obiekty majątkowe  
oraz ulepszenie istniejących 

Outlays on new fixed assets and  
improvements of existing capital asset items 

Nakłady inwe- 
stacyjne na 

zakup 
używanych 

środków 
trwałych 
w mln zł 

Investment  
outlays on 

purchase of 
fixed assets 

from  
second-hand 

in mln zl 

ogółem 
total 

w tym  
z importu 
of which 

from import 
w odsetkach 

in percent 
w mln zł     
in mln zl 

Informacja i komunikacja .......................     65,1 12,6 3,2 3,5 
Information and communications      

Działalność finansowa i ubezpieczenio-
wa .......................................................     170,7 36,4 9,4 6,1 

Financial and insurance activities     

Obsługa  rynku nieruchomości Δ .............    137,3 14,2 3,7 6,4 
Real estate activities     

Działalność profesjonalna, naukowa 
 i techniczna ........................................     57,0 4,8 1,2 7,3 

Professional, scientific and technical 
activities     

Administrowanie i działalność wspiera-
jąca Δ  ..................................................    348,0 0,3 0,1 11,8 

Administrative and support service 
activities     

Edukacja................................................     22,4 - - 0,4 
Education     

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna ............................................     115,0 15,2 3,9 9,5 

Human health and social security     

Działalność związana z kulturą,   
rozrywką i rekreacją ............................     112,2 3,6 0,9 2,0 

Arts, entertainment and 
recreation     

Pozostała działalność usługowa ............     3,5 0,0 0,0 0,6 
Other service activities     

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 
a Data concern economic entities employing more than 9 persons. 
 
 
 
 
 


