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4 Rozróżnienie rodzajów kosztorysów oraz przestrzeganie zasad ich 
sporządzania 

4.1 Wprowadzenie 

Materiał nauczania umieszczony w tym module zawiera najważniejsze, ujęte 
w dużym skrócie, treści dotyczące rodzajów kosztorysów budowlanych. Pozwoli 
opanować wiedzę dotyczącą kosztorysów robót budowlanych. Dowiemy się, jak dzielą 
się kosztorysy, a także, jakich zasad musimy przestrzegać przy ich sporządzaniu. Dla 
gruntownego pogłębienia wiedzy zalecamy nie poprzestać na zawartych tutaj 
informacjach, ale sięgnąć również do innych źródeł informacji, a przede wszystkim do 
literatury zamieszczonej na końcu. 

4.2 Pojęcie kosztorysu budowlanego i cel jego sporządzenia 

Aby dowiedzieć się, czym jest kosztorys budowlany oraz w jakim celu się go 
sporządza, należy przejść do prezentacji. 

4.3 Podział kosztorysów 

Spotykamy się z różnymi podziałami i nazwami kosztorysów w zależności od ich: 
dokładności, zakresu rzeczowego, przeznaczenia. Kosztorysy dzielimy: 

 ze względu na dokładność rozróżnia się: 

− kosztorysy uproszczone, 

− kosztorysy szczegółowe; 

 ze względu na zakres rzeczowy rozróżnia się: 

− kosztorysy inwestycji – obejmujące wszystkie roboty i nakłady; 

− kosztorysy obiektów – obejmujące całość kosztów obiektów; 

− kosztorysy robót – podające koszt wykonania określonych robót; 

 ze względu na przeznaczenie rozróżnia się: 

− kosztorys wstępny – pozwala zoptymalizować koszty budowy i daje wstępną 
informację o wartości robót budowlanych. Odpowiedź na pytanie, ile będzie 
kosztowała budowa czy remont jest cenną informacją dla osób planujących 
zaciągnięcie kredytu – będzie to podstawowa informacja potrzebna do 
ustalenia zdolności kredytowej przez bank. Jest także narzędziem 
pozwalającym zoptymalizować koszty budowy i uzyskać informację czy 
projekt jest dostosowany do budżetu, jakim dysponujemy; 

− kosztorys inwestorski – to dokument określający szacunkową wartość 
przedmiotu zamówienia na podstawie cen rynkowych takiego samego lub 
podobnego składnika majątkowego albo przy wykorzystaniu publikowanych 
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przez GUS i wszelkich innych dostępnych wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej. Jest on podstawą do ustalenia potrzebnych środków 
i oceny efektywności oraz wyboru najkorzystniejszej ceny oferowanej przez 
wykonawców; 

− kosztorys ofertowy – to dokument zawierający wyliczenia (szczegółowe bądź 
uproszczone) ceny, za jaką wykonawca jest gotów wykonać przedmiot 
zamówienia na warunkach określonych przez inwestora, wyszczególnionych 
w zaproszeniu do składania ofert; 

− kosztorys dodatkowy – jest dokumentem ustalającym wartość – cenę 
wykonania – dodatkowego składnika aktywów bądź robót dodatkowych, 
wynikających z modyfikacji dokumentacji czy zmian w projekcie składnika 
objętego pierwotną umową, a koniecznym dla osiągnięcia zamierzonego celu; 

− kosztorys powykonawczy – jest dokumentem określającym rzeczywiste 
koszty wykonania i przysługujące wynagrodzenie wykonawcy, znajdujące 
wiarygodne potwierdzenie w: dokumentacji technicznej, książce obmiaru, 
dzienniku budowy, z uwzględnieniem robót dodatkowych. Kosztorys 
powykonawczy jest sporządzany z wykorzystaniem podstaw i zasad, na 
których opracowano kosztorys ofertowy lub zapisanych w umowie 
w warunkach, kiedy strony umówiły się o wynagrodzenie kosztorysowe; 

− kosztorys zamienny – dokument opracowywany w przypadku określenia 
w umowie zmiany ustalonego wynagrodzenia za wykonanie robót z powodu 
zwiększenia ustalonego w umowie zakresu rzeczowego robót lub zmian 
wprowadzonych przez zleceniodawcę w dokumentacji technicznej. Stanowi 
podstawę do zmiany ceny uzgodnionej w umowie, jeżeli zachodzą 
uzgodnione przesłanki do zmiany ceny umownej. Kosztorys sporządza 
wykonawca przed wykonaniem zmienionego zakresu robót jako propozycję 
zmian kosztorysu ofertowego. 
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Tabela 4.1 Podział kosztorysów 

Źródło: opracowanie własne 

4.4 Metody sporządzania kosztorysów 

Metody kosztorysowania muszą być zgodne ze standardami kosztorysowania 
zawartymi w następujących aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 
poz. 907); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
nr 130, poz. 1389); 

 Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych (Dz. U. 202 poz. 2072); 

 Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie stosowania kodów CPV dla 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających na terenie EU (Dz. U. EU. 
213/2008). 

Według wyżej wymienionych aktów prawnych przy sporządzaniu kosztorysu 
należy uwzględnić informacje pochodzące z następujących źródeł: 

 dokumentacja projektowa + opis techniczny + przedmiar; 

 protokół danych wyjściowych do kosztorysowania; 

 specyfikacja techniczna; 
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 cennik poszczególnych czynników produkcji; 

 przepisy dotyczące podatku VAT; 

 symbole CPV pochodzące ze Wspólnego Słownika Zamówień. 

4.5 Podstawy opracowania kosztorysów 

4.5.1. Podstawa do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są1: 

 dokumentacja projektowa; 

 przedmiar robót lub protokół typowania robót; 

 specyfikacja istotnych warunków technicznych wykonania i odbioru robót; 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

 ceny jednostkowe robót obejmujące koszty bezpośrednie: robocizny, materiałów, 
pracy sprzętu i środków transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, 
przyjęte na podstawie analiz rynkowych; 

 jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w wybranych przez zamawiającego 
katalogach lub ustalone na podstawie kalkulacji indywidualnej, opracowanej 
zgodnie z określonymi zasadami; 

 ceny jednostkowe czynników produkcji: robocizny (R), materiałów (M), pracy 
sprzętu i środków transportu technologicznego (S), przyjęte przez autora 
kosztorysu na podstawie badania rynku; 

 koszty pośrednie i zysk, przyjęte przez autora kosztorysu na podstawie badania 
rynku; 

 obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od 
towarów i usług (VAT). 

4.5.2. Podstawy do sporządzania kosztorysu ofertowego 

Podstawą do sporządzania kosztorysu ofertowego jest: 

 dokumentacja projektowa; 

 przedmiar robót w układzie kosztorysowym lub protokół; 

 typowania robót; 

 specyfikacje istotnych warunków technicznych wykonania i odbioru robót; 

                                                                 
 
 
1
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004 r. nr 130, poz. 1389) 
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 założenia lub dane wyjściowe do kosztorysowania; 

 ceny jednostkowe robót obejmujące koszty bezpośrednie: robocizny, materiałów, 
pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, przyjęte 
przez oferenta; 

 jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w wybranych przez wykonawcę 
katalogach albo katalogach wskazanych przez zamawiającego, a w razie braku 
w nich nakładów – w innych katalogach lub ustalone na podstawie kalkulacji 
indywidualnej opracowanej zgodnie z określonymi zasadami; 

 ceny jednostkowe czynników produkcji (R, M, S) ustalone przez wykonawcę robót 
na podstawie własnej kalkulacji lub publikacji cenowych; 

 koszty pośrednie oraz wielkość zysku kalkulacyjnego proponowane przez 
wykonawcę robót, uzgodnione przez strony lub wzięte z publikacji cenowych; 

 obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od 
towarów i usług (VAT). 

4.5.3. Podstawy do sporządzania kosztorysu dodatkowego 

Podstawą do sporządzania kosztorysu dodatkowego są: 

 ustalenia umowne dopuszczające wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub 
wynikające z formuły wynagrodzenia kosztorysowego; 

 dokumentacja budowy, w tym m.in. dokumentacja projektowa, przedmiar; 

 dokumentacja robót w układzie kosztorysowym i protokół konieczności; 

 kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe wraz z aneksem do umowy. 

4.5.4. Podstawy do sporządzania kosztorysu powykonawczego 

Podstawą do sporządzania kosztorysu powykonawczego jest: 

 dokumentacja budowy, która obejmuje: dokumentację projektową, dzienniki 
budowy i księgi obmiarów, protokoły odbiorów; 

 protokół danych wyjściowych do kosztorysowania; 

 ceny jednostkowe robót – w metodzie uproszczonej – zapisane w kosztorysie 
ofertowym; 

 jednostkowe nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe czynników produkcji (R, M, S), 
koszty pośrednie i zysk w wartościach zapisanych w kosztorysie ofertowym lub 
w wysokościach uzgodnionych w umowie; 

 obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od 
towarów i usług (VAT). 

4.5.5. Podstawy sporządzenia kosztorysu zamiennego 

Podstawę sporządzenia kosztorysu zamiennego stanowią: 
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 dokumentacja budowy uzasadniająca konieczność zmian: dziennik budowy, 
protokół konieczności, projekt aneksu do umowy, przedmiar robót 
i, w uzasadnionych, szczególnych przypadkach, księga obmiaru; 

 kosztorys ofertowy w części dotyczącej cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych ich cen i narzutów. 

4.6 Zasady opracowania kosztorysów 

Jeśli chcemy mówić o zasadach tworzenia kosztorysów, musimy się odnieść do 
konkretnego rodzaju kosztorysu. Zasady tworzenia kosztorysów inwestorskich są 
uregulowane prawnie. Jeśli chodzi o kosztorysy ofertowe, na dzień dzisiejszy nie ma 
takiego rozporządzenia, które by jasno określało zasady jego sporządzania. 

4.6.1. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego2 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, będącego podstawą do szacowania 
wartości robót, jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Kosztorys inwestorski powinien obejmować: 

 stronę tytułową zawierającą: 

− nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów 
Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji; 

− nazwę i adres zamawiającego; 

− nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys; 

− imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, 
a także ich podpisy; 

− wartość kosztorysową robót; 

− datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 

 ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz 
z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

 przedmiar robót; 

 kalkulację uproszczoną; 

 tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego 
zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 

                                                                 
 
 
2 Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, Dz. U. 202 poz. 2072 
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kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych 
rodzajów robót; 

 załączniki: 

− założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

− kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 
rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników 
narzutów kosztów pośrednich i zysk. 

Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, 
polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót 
jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen 
jednostkowych bez podatku od towarów i usług według wzoru:3 

 

gdzie: 

Wk – wartość kosztorysowa robót; 

L – liczba jednostek przedmiarowanych robót; 

Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej. 

Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń 
i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

 ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym 
danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych 
publikacji; 

 kalkulacje szczegółowe. 

Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości 
poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz 
doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku według wzoru4: 

 

gdzie: 

Cj – cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej; 

n – jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy 
sprzętu – ns; 

c – cena czynników produkcji: robocizny – Cr, ceny materiałów – Cm, ceny pracy 
sprzętu – Cs; 

                                                                 
 
 
3 Bryl B., Kosztorysowanie w budownictwie, Wydaw. Akademii Rolniczej, Wrocław 2004 
4 Bryl B., Kosztorysowanie w budownictwie, Wydaw. Akademii Rolniczej, Wrocław 2004 
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n · c – koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, obliczane według 
wzoru:  

; 

Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; 

Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót. 

Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich według wzoru5: 

 

gdzie: 

Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; 

Wkp – wskaźnik narzutu kosztów pośrednich podany w %; 

Rj – koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót; 

Sj – koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót. 

Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy 
jego naliczania. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować 
w kolejności: 

 analizę indywidualną; 

 kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach 
oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych 
w katalogach. 

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

 analizę własną; 

 dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje. 

Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. 

Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej. 

Podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do 
kosztorysowania. 

Jednostkowe nakłady rzeczowe, ustalone na podstawie analizy indywidualnej, 
powinny uwzględniać w przypadku: 

                                                                 
 
 
5 Bryl B., Kosztorysowanie w budownictwie, Wydaw. Akademii Rolniczej, Wrocław 2004 
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 robocizny – liczbę roboczogodzin dotyczącą wszystkich czynności, które są 
wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych wyszczególnionych 
pozycji kosztorysowych oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze; 

 materiałów – ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub 
prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych 
wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków 
i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; 

 pracy sprzętu – liczbę maszynogodzin pracy wymienionych jednostek 
sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych 
pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu 
technologicznego. 

Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy 
własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz 
koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: 

 płace zasadnicze; 

 premie regulaminowe; 

 płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe); 

 płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki 
chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); 

 obligatoryjne obciążenia płac; 

 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Rysunek 4.2 Opracowanie kosztorysów 

Źródło: http://pl.fotolia.com/id/40319010  

W cenach jednostkowych materiałów i maszynogodzin pracy sprzętu, ustalonych 
na podstawie analizy własnej, nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. W cenach 
jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub 
transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, 
uwzględniające: koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę 
i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie. 

 

http://pl.fotolia.com/id/40319010
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4.6.2. Zasady sporządzania kosztorysu ofertowego6 

Należy zaznaczyć, iż przepisy prawa na dzień dzisiejszy nie regulują zasad 
sporządzania kosztorysów przez wykonawców. Rodzaje, forma i treści kosztorysów, 
techniki i metody kalkulacji są pojęciami ściśle związanymi z zasadami ustalania 
wynagrodzenia za roboty budowlane. Niemniej wszelkie kwestie związane 
z rozumieniem i znaczeniem tych zwrotów wymagają porozumień stron poczynionych 
w ramach swobody kontraktowania wynikającej z Kodeksu cywilnego. 

Jak w takim razie prawidłowo sporządzić kosztorys ofertowy w zamówieniach 
publicznych? Odpowiedź jest jedna – zgodnie z wytycznymi zamawiającego, pamiętając 
o tym, że nieprawidłowe jego sporządzenie może stanowić podstawę do odrzucenia 
oferty oraz, że tego dokumentu nie da się uzupełnić po terminie składania ofert. Ponadto 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w trakcie opracowywania oferty należy 
zadawać pytania zamawiającemu. 

Jak wiemy, koszty robót budowlanych wpływają na kształtowanie się wartości 
robocizny, materiałów oraz sprzętu, a także koszty pośrednie i zysk. 

W pierwszej kolejności należy określić koszty wszystkich materiałów, jakie 
będzie musiał ponieść wykonawca w celu wykonania zamówienia, zwracając szczególną 
uwagę na dokładną wycenę tych materiałów, które „generują” wartość kosztorysu. 

Najlepszym rozwiązanie jest wprowadzanie do kosztorysu ofertowego właściwej 
ceny uzyskanej z ofert hurtowni, z uwzględnieniem wszystkich przynależnych 
wykonawcy upustów. Szczególnie, jak wspomniano wyżej, analizujemy ceny tych 
materiałów, które stanowią w kosztorysie znaczną wartość. 

Po ustaleniu rzeczywistej wartości materiałów w podobny sposób ustalamy 
wartość sprzętu. 

Wysokość stawki robocizny kosztorysowej jest ważnym czynnikiem 
cenotwórczym. W publikacjach cenowych jest przeważnie zaniżona, dlatego najlepiej 
samemu przeanalizować koszty ponoszonych na budowach i zarobków pracowników 
i kalkulowanie tej stawki. 

Wychodząc od stawki, jaką na budowie zarabia robotnik, doliczając do tej 
wartości: podatek od dochodów osobistych, składki ZUS, urlopy, płatne dni wolne od 
pracy, świadczenia z funduszu socjalnego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 
nam dojdziemy do stawki za godzinę. Jest to około 50% więcej niż płacimy robotnikowi 
na budowie. Ten sposób kalkulacji stawki jest najbardziej odpowiedni, jednak 
przeważnie przyjmuje się ten obliczony na bazie analiz rynku w danym rejonie. 

Nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu przyjmujemy z publikacji, 
a konkretnie z katalogów nakładów rzeczowych, w których są one podane są dla danego 
rodzaju roboty. 

Koszty pośrednie również należałoby przyjmować z kosztów wynikających 
z prowadzonej księgowości, ale często się zdarza, że przyjmujemy je z publikacji 
cenowych. Podobnie wygląda sprawa z przyjmowanym do kalkulacji zyskiem. Zdarza 
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się, że zarówno koszty pośrednie, zysk, jak i wymienione wcześniej koszty zakupu 
uzgadniane są pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Koszty pośrednie w kalkulacji przyjmujemy od robocizny bezpośredniej 
i sprzętu, a zysk od: robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich. 

Przy opracowywaniu kosztorysów ofertowych do zamówień realizowanych 
zgodnie z PZP należy stosować się do wytycznych opracowania kosztorysu ofertowego 
zawartego w SIWZ publikowanego w ogłoszeniu o przetargu. 

Przykładowy kosztorys budowlany znajduje się na stronie: http://lipinscy-
projekty.pl/uploads/kosztorys.pdf. 
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