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INFORMACJE SYGNALNE 

22.05.2020 r. Dynamika produkcji budowlano-montażowej  
w kwietniu 2020 roku1 
  
 

Według wstępnych danych produkcja budowlano-
montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na 
terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane 
o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu br. 
była niższa o 0,9% w porównaniu z analogicznym 
okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 17,4%) oraz 
wyższa o 2,3% w stosunku do marca 2020 roku (przed 
rokiem wzrost o 7,1%).  

 

 

Tablica 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)  

 

 

 Nazwa skrócona według PKD 2007. 

 

W stosunku do kwietnia ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej za-
obserwowano w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
(o 9,3%). Zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jedno-
stek zajmujących się budową budynków (o 8,9%) oraz wykonujących roboty budowlane spe-
cjalistyczne (o 4,8%).  

 

                                                           

1 Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób, których przeważający 
rodzaj działalności zaliczono do sekcji F „Budownictwo” według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 
(PKD 2007). 
2 Dane z uwzględnieniem informacji ostatecznych o produkcji i cenach w marcu oraz meldunkowych w kwiet-
niu. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

IV 2020  I-IV 2020 2  

III 2020=100 IV 2019=100 I-IV 2019=100 

BUDOWNICTWO 102,3 99,1 106,3 

Budowa budynków  93,6 91,1 102,6 

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej  116,5 109,3 111,2 

Roboty budowlane specjalistyczne 94,6 95,2 105,1 

 99,1 
Dynamika produkcji budow-
lano-montażowej w porówna-
niu z kwietniem ub. roku 

 

W porównaniu z kwietniem 
2019 r. wzrost wartości produk-
cji budowlano-montażowej od-
notowano wśród jednostek, 
których podstawowym rodza-
jem działalności była budowa 
obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej 
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W porównaniu z marcem 2020 roku zwiększenie wartości robót zanotowano w jednostkach 
specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 16,5%. Wartość 
produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w przedsiębiorstwach realizujących roboty 
związane z budową budynków o 6,4% i wykonujących roboty specjalistyczne o 5,4%.  

W okresie styczeń-kwiecień 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., największy 
wzrost (11,2%) wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w przedsiębiorstwach, 
których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wod-
nej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót spe-
cjalistycznych (5,1%) oraz budową budynków (2,6%). 

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w kwietniu br. 
była niższa o 5,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. 
wzrost o 14,1%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 6,7% 
(w 2019 r. wzrost o 24,1%). 

W okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wzrost wartości robót inwestycyjnych, w odniesieniu 
do tego samego okresu 2019 roku, wyniósł 5,0%, zaś remontowych 8,8% (wobec wzrostów 
analogicznych robót o 8,8% i 15,3% w 2019 r.). 

 

Wykres 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 
2015=100)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu br. (w cenach stałych) w porównaniu 
do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 106,8. 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-
montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,3% w porównaniu z analogicznym mie-
siącem ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z marcem 2020 roku. 

 

 

                                                           

3 Dane meldunkowe dla miesiąca kwietnia 2020 r. 
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Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 

Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych (niewyrównana sezonowo)  

Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo) 

Sprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym 

Sprzedaż robót budowlanych o charakterze remontowym i pozostałych 
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