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2 Sporządzenie rozliczeń robót budowlanych 

2.1 Dobór rodzajów kosztów – analiza przykładowych rodzajów kosztorysów 

2.1.1 Formy rozliczania robót budowlanych 

Strony ustalają w umowie sposób rozliczenia wykonawcy za zrealizowane 
roboty. Funkcjonują dwie podstawowe formy rozliczania się za roboty budowlane: 

 wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe); 

 wynagrodzenie ryczałtowe1. 
 

Istnieje też metoda kombinowana polegająca na tym, że część robót rozlicza się 
w inny sposób. Kodeks cywilny rozróżnia dwa warianty wynagrodzenia kosztorysowego 
w zależności od tego, kto sporządza zestawienie prac do wykonania.  

Kiedy zestawienie sporządza zamawiający, wykonawca może żądać 
odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia kosztorysowego, o ile, 
w toku wykonywania robót budowlanych, zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, 
które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych do wykonania, będących 
podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego2. 

Gdy wykonawca sam sporządził zestawienie planowanych prac, może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, jednak tylko jeśli, mimo zachowania należytej 
staranności, nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. 

Wszystkie rozliczenia robót odbywają się na zasadach określonych w umowie 
z wykonawcą. Zazwyczaj ustala się, że bieżące rozliczenia odbywają się co miesiąc. 

Wykonawca sporządza wniosek o płatność z załączeniem miesięcznego wykazu 
wykonanych robót. Jest on sprawdzany i potwierdzany przez odpowiednich 
branżowych inspektorów nadzoru. Następnie zarządzający przygotowuje przejściowe 
świadectwo płatności, które stanowi dokument pozwalający na wystawianie przez 
wykonawcę faktury miesięcznej. 

Rozliczenia elementów lub obiektów ukończonych są dokonywane tylko 
w przypadku, gdy przewiduje to umowa i odbywają się na podstawie odbiorów 
częściowych. Rozliczenie całości robót odbywa się na podstawie odbioru końcowego. 

Przedstawiciele zamawiającego na budowie dokonują rozliczenia zakończonych 
prac na podstawie: odbiorów robót częściowych, końcowych lub ostatecznych. 

Rozliczenia elementów lub obiektów ukończonych są dokonywane tylko 
w przypadku, gdy przewiduje to umowa i odbywają się na podstawie odbiorów 
częściowych. Rozliczenie całości prac odbywa się na podstawie odbioru końcowego. 
Ostateczne rozliczenie wykonania zleconego zadania i zwolnienie wykonawcy od 
wszelkich zobowiązań odbywa się po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. 

                                                                 
 
 
1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 poz. 907 
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 
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Odbioru częściowego dokonuje się w celu przejęcia przez inwestora jakichś 
elementów robót lub obiektów, gdy takie wymaganie znalazło się w umowie. 

Dokonanie rozliczenia prac objętych odbiorem częściowym następuje na 
podstawie sporządzonego przez wykonawcę wykazu robót wykonanych częściowo. 
Rozlicza on wszystkie prace i dotychczasowe płatności wykonanych robót. Wykonawca 
wystawia fakturę na podstawie częściowego świadectwa płatności, sporządzonego 
przez zarządzającego. Zasady prowadzenia częściowych odbiorów określają 
specyfikacje techniczne. 

Przy kontrakcie ryczałtowym wykonawca ponosi znaczne ryzyko. Przy takim 
sposobie rozliczeń wykonawca, na etapie przetargu, załącza do oferty wyceniony wykaz 
elementów robót, który jest załącznikiem do późniejszej umowy między zamawiającym 
a wykonawcą. 

Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od 
obmiaru robót i innych kosztów, jakie poniósł wykonawca. 

2.1.2 Odstąpienie od umowy 

W praktyce może zdarzyć się tak, że strony odstępują od umowy. W takim 
przypadku rozliczenia odbywają się w sposób następujący: 

 wykonawca wykonuje inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia 
i jej wyniki dostarcza zarządzającemu budową; 

 na podstawie wyników inwentaryzacji zarządzający wystawia świadectwo 
płatności, obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów 
i urządzeń, które nie nadają się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące 
podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury; 

 koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy3. 

Może od niej odstąpić zarówno zamawiający, jak i wykonawca, o ile zachodzą ku 
temu przesłanki. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym. Wykonawca może 
zerwać umowę, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy jej postanowienia. 

2.1.3 Podstawowe naruszenia umowy 

 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się m.in. następujące przypadki: 

 wykonawca bez upoważnienia ze strony zarządzającego wstrzymuje roboty na 
okres dłuższy niż 28 dni; 

 zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na 
okres dłuższy niż 28 dni; 

                                                                 
 
 
3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 poz. 907 
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 firma zamawiającego lub wykonawcy popada w stan likwidacji lub stan upadłości; 

 wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

 wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone aktem oskarżenia. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozliczeń budowlanych, należy 
zapoznać się z prezentacją pt. „ Rozliczenia budowlane”.  

2.2 Podział kosztów 

2.2.1 Podział kosztów według rodzajów 

Podział kosztów jest różny w zależności od przyjętych kryteriów podziału. 
 
Według rodzajów kosztów dzielimy je na: 

 amortyzację; 

 zużycie materiałów i energii, usługi obce; 

 podatki i opłaty; 

 wynagrodzenia; 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; 

 pozostałe koszty rodzajowe4. 
 

Według rodzajów działalności dzielimy je na: 

 koszty działalności produkcyjnej (wytwórczej); 

 koszty działalności usługowej; 

 koszty działalności handlowej5. 
 
Według związku kosztów z procesem produkcji dzielimy je na: 

 koszty podstawowe; 

 koszty ogólne. 

                                                                 
 
 
4 Grzyl B., Kosztorysowanie robót budowlanych, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011 
5 Grzyl B., Kosztorysowanie robót budowlanych, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011 
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2.2.2 Główny podział kosztów 

Główny podział kosztów występujących w procesie budowlanym to: 

 koszty bezpośrednie; 

 koszty pośrednie. 

2.2.3 Koszty bezpośrednie 

Na koszty bezpośrednie (Kb) składają się: 

 koszty robocizny (R) niezbędnej do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące: płace bezpośrednie, płace uzupełniające, podatki od płac i koszty 
ubezpieczeń społecznych; 

 koszty materiałów (M) podstawowych i pomocniczych, niezbędnych do 
wykonania danej pozycji przedmiaru; 

 koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego (S), niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu 
na plac budowy oraz jego montażu i demontażu po zakończeniu robót6. 

 
Na koszty pośrednie (Kp) składają się koszty ogólne budowy i koszty zarządu. 

Koszty pośrednie obejmują obsługę procesu produkcyjnego, kierowanie budową 
i całym przedsiębiorstwem, a więc organizację produkcji w przedsiębiorstwie jako 
całości. Kosztów tych nie można bezpośrednio przypisać do konkretnego elementu 
obiektu budowlanego. 

2.2.4 Koszty pośrednie 

Na koszty pośrednie składają się: 

 koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu: kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące: wynagrodzenie tych pracowników 
niezaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, podatki od płac 
i koszty ubezpieczeń społecznych; 

 koszty urządzenia placu budowy, w tym: montażu, demontażu i amortyzacji 
obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, drogi tymczasowe, sieci 
elektryczne i energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania zaplecza budowy i robót; 

 koszty prawidłowego magazynowania materiałów i urządzeń na placu budowy; 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe; 

                                                                 
 
 
6 Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2012 
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 koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym koszty: odzieży i obuwia 
ochronnego, środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych; 

 koszty zakwaterowania i dojazdu na miejsce budowy; 

 koszty obsługi geodezyjnej budowy; 

 opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy; 

 koszty tymczasowej organizacji ruchu; 

 koszty badań jakości materiałów i robót przewidzianych w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 koszty odbiorów, np. kominiarskiego i rozruchu technologicznego; 

 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy; 

 koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu budowy; 

 opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały, sprzęt; 

 wszystkie inne koszty mogące wystąpić przy wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa7. 

 
W kosztorysach uwzględnia się również zysk wykonawcy. Powinien on 

uwzględniać ryzyko wykonawcy, wynikające ze zmiennej wydajności pracy, 
uzależnionej od: pory roku i warunków atmosferycznych, zmienności cen materiałów 
budowlanych i paliw, kradzieży i zniszczeń występujących na budowie. 

2.3 Kosztorysy budowlane i ich rodzaje 

Kosztorys jest podstawowym opracowaniem niezbędnym do przygotowania 
każdej inwestycji do realizacji. Dokument ten jest ważny dla inwestora i wykonawcy. 

Kosztorysy dzielą się na: 

 kosztorys inwestorski; 

 kosztorys ofertowy; 

 kosztorys zamienny; 

 kosztorys powykonawczy. 

                                                                 
 
 

7 Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2012 
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Rysunek 2.1 Kosztorys 

Źródło: www.fotolia.pl 

 

2.3.1 Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski stanowi dla inwestora podstawę wystąpienia do banku lub 
innej instytucji finansowej o: kredyt bankowy, pożyczkę lub dotację na wykonanie robót. 
Stanowi również podstawę do ubiegania się o środki unijne na realizację inwestycji. 
Określa on koszt, jaki inwestor zamierza ponieść na realizację robót objętych 
dokumentacją projektową. Sporządza się go na zlecenie inwestora na etapie 
projektowania, w oparciu o przedmiar robót. Ułatwia on prowadzenie negocjacji 
cenowych, a w procedurze przetargowej jest on kryterium do wyboru najlepszej oferty 
Jest on podstawą do: ustalenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, wysokości 
wadium i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kosztorysu 
inwestorskiego nie przedkłada się wykonawcy8. 

Obowiązek posiadania kosztorysu inwestorskiego wynika z art. 33 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Sporządza się go jako kalkulację uproszczoną. Polega to na 
obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów liczby jednostek przedmiarowych 
robót oraz cen jednostkowych robót podstawowych. 

2.3.2 Kosztorys ofertowy 

Kosztorys ofertowy jest sporządzany przez wykonawcę robót. Stanowi on 
kalkulację do ustalania ceny oferty, np. na bazie przedmiaru dostarczonego przez 
zamawiającego. 

                                                                 
 
 
8 Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, KaBe, Krosno 2007 
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Jest on podstawą do: 

 planowania ilości niezbędnych do realizacji zasobów ludzkich, sprzętowych 
i materiałowych; 

 określania przewidywanych wpływów i wydatków w trakcie realizacji budowy dla 
zapewnienia płynności jej finansowania; 

 rozliczenia budowy po jej zakończeniu. 

Chcąc prawidłowo określić sposób obliczenia ceny, zamawiający powinien podać: 

 metodę sporządzenia kosztorysu ofertowego – metoda kalkulacji szczegółowej 
w oparciu o ceny jednostkowe robót bądź metoda kalkulacji uproszczonej 
w oparciu o jednostkowe nakłady rzeczowe i stawki oraz ceny czynników 
produkcji; metodą preferowaną powinna być kalkulacja uproszczona, gdyż jest 
wystarczająca do wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawca nie ma 
obowiązku szczegółowo wypełniać przedmiaru dostarczonego przez 
zamawiającego; 

 formułę kalkulacyjną – dotyczy sposobu liczenia kosztów pośrednich i zysku do 
każdej pozycji kosztorysowej lub znajduje się na końcu kosztorysu bądź jego 
elementu;  

 sposób ustalania cen materiałów, kosztów pośrednich i zysku – zamawiający 
określa, czy ceny materiałów mają być liczone z kosztami zakupów, czy naliczone 
osobno, czy koszty pośrednie i zysk powinny być podane kwotowo, czy obliczone 
metodą wskaźnikową ze wskazaniem podstaw ich naliczenia; 

 zasady obliczania ilości robót – są istotne przy sporządzaniu kosztorysu 
powykonawczego na podstawie obmiaru wykonanych robót; 

 podstawy dokumentacyjne obliczenia ceny – mogą tu występować warianty, 
w których podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być: 

− przekazany wykonawcy przedmiar robót i projekt budowlany; 

− przekazany wykonawcy przedmiar robót; 

− przekazany wykonawcy projekt budowlany; 

− opracowany przez wykonawcę przedmiar robót (w przypadku 
wynagrodzenia ryczałtowego lub zamówienia z wolnej ręki); 

 opracowany przez wykonawcę przedmiar robót przekazany wykonawcy przez 
zamawiającego – pełni tylko rolę informacyjną (w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego lub zamówienia z wolnej ręki); 

 poziom agregacji robót – jeżeli zamawiający nie przekazuje przedmiaru robót, 
w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, wówczas powinien podać wykaz 
robót, które w kalkulacji będą nośnikami cen, np. zagospodarowanie terenu, stan 
zerowy, stan surowy, stolarka, stan wykończeniowy wewnętrzny, instalacje, 
przyłącza itp.  
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Właściwe opracowanie kosztorysu ofertowego zależne jest od poprawności 
przygotowania odpowiednich dokumentów przez zamawiającego. 

2.3.3 Kosztorys zamienny 

W trakcie realizacji robót budowlanych na skutek zmiany technologii bądź ilości 
wykonywanych robót udokumentowanych obmiarem występują roboty zamienne. 
Kosztorys sporządzony na te roboty to kosztorys zamienny. Może stanowić podstawę do 
ustalania zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę 
robót. Zmiana ceny jest możliwa tylko wówczas, gdy taką możliwość przewiduje umowa. 
Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego jest zawsze kosztorys ofertowy. 
Składniki ceny kosztorysowej, takie jak robocizna, wysokość narzutów, powinny być 
takie same jak w kosztorysie ofertowym, zaś ilość robót do wyliczenia powinna wynikać 
z obmiaru wykonanych robót9. 

2.3.4 Kosztorys powykonawczy 

Kosztorys powykonawczy służy wykonawcy do ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i jest sporządzany przez wykonawcę po 
wykonaniu prac w celu ustalenia wynagrodzenia za te roboty. Rozliczenie robót 
kosztorysem powykonawczym stosuje się wtedy, kiedy ich zakres do wykonania jest 
trudny do określenia na etapie zawierania umowy. Szczególnie często występuje przy 
robotach remontowych. Wszędzie tam, gdzie występuje taka sytuacja, w umowie między 
zamawiającym a wykonawcą zawiera się zapis, że rozliczenie nastąpi kosztorysem 
powykonawczym. Na etapie podpisywania umowy negocjowane są składniki do wyceny 
robót, tj. stawka robocizny, koszty pośrednie, koszty zakupu materiałów, zysk, a ceny 
materiałów i sprzętu w oparciu o cennik, jaki będzie stosowany do kalkulacji. Ilość robót 
przyjmuje się do kosztorysu na bazie obmiaru zrealizowanych robót sporządzanych 
przez wykonawcę a zatwierdzonych przez zamawiającego10. 

2.4 Rodzaje kalkulacji 

Kalkulacje dzielą się na: 

 kalkulacje uproszczone; 

 kalkulacje szczegółowe. 

                                                                 
 
 
9 Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, KaBe, Krosno 2007 
10Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, KaBe, Krosno 2007 
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Rysunek 2.2 Kalkulacje 

Źródło: www.fotolia.pl 

2.4.1 Kalkulacja uproszczona 

Kalkulacja uproszczona polega na wyliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy 
iloczynów jednostek przedmiarowych robót i cen jednostkowych robót podstawowych 
z uwzględnieniem podatku VAT. 

Wyliczenie ceny w oparciu o kalkulację uproszczoną przedstawia się 
następująco: 

Wk = ∑ L • Cj 

Ck = ∑ L • Cj + VAT 

gdzie: 

Wk – wartość kosztorysowa robót; 

Ck – cena kosztorysowa; 

L – liczba jednostek przedmiarowych robót; 

Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej;  

VAT – podatek od towarów i usług. 

 

Q = Rj + Mj + (Kzj) + Sj + Kpj + Zj 

gdzie: 

Rj – wartość kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową robót; 

Mj – wartość kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową robót; 

 

file://10.0.0.22/network/work/6075_KOWEZIU/work/tresci_po_korekcie/51_KwB1/www.fotolia.pl
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Kzj – koszty zakupu na jednostkę przedmiarową robót; 

Sj – wartość przedmiarowa pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót; 

Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; 

Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót. 

2.4.2 Kalkulacja szczegółowa 

Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy 
iloczynu: liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych 
i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku VAT. 

W tej metodzie kalkulacji istnieją dwie formuły liczenia w zależności od liczenia 
kosztów pośrednich zysku i podatku VAT. 

Formuła I – Narzuty liczy się od kosztów jednostkowych i oblicza dla każdej pozycji 
według wzoru: 

 
Ck = ∑ L • (n • c + Kpj + Zj) + VAT 

 
gdzie: 

n – jednostkowe nakłady rzeczowe (R, M, S); 

c – ceny jednostkowe nakładów rzeczowych (R, M, S). 
 

Koszty bezpośrednie: 

 R – robocizna; 

 M – materiały; 

 S – sprzęt. 

 
Narzuty:  

 Kp – koszty pośrednie; 

 Z – zysk, inne; 

 VAT – podatek od towarów i usług. 

 
Formuła II – Narzuty liczone są działami lub na końcu według wzoru: 
 

Ck = ∑ (L • n • c) + Kp + Z+ VAT 
 

Formuła ta nie jest dopuszczalna w zamówieniach publicznych. 
 



 

 
 

 
12 

 
Kurs: Kosztorysowanie w budownictwie cz. 1 

 
 

Aby dowiedzieć się więcej na temat kosztorysów, należy zapoznać się 
z poniższym materiałem zamieszczonym na:  
http://www.youtube.com/watch?v=pNK5xPHPRv8 

2.4.3 Przykłady kosztorysów 

Tabela 2.1 Przykłady kosztorysów  

Źródło: http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/12835-tk39.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pNK5xPHPRv8
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/12835-tk39.html
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Tabela 2.2 Przykład kosztorysu 

Źródło: http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/8573-ada_a.html 

 

 

http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/8573-ada_a.html
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