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7 Ustalenie założeń do kosztorysowania 

7.1 Wprowadzenie 

Następnym etapem po przygotowaniu przedmiaru robót jest sporządzenie 
kosztorysu na roboty budowlane. Przed przystąpieniem do stworzenia kosztorysu 
należy ustalić kilka danych, które mają wpływ na cenę.  

7.2 Charakterystyka elementów wchodzących w skład kosztów 

Koszty bezpośrednie stanowią zasadniczą część kosztów, tj. ponad 3/4 wartości 
kosztorysu. Składają się na nie: 

 robocizna bezpośrednia; 

 narzuty na płace; 

 materiały zasadnicze; 

 materiały pomocnicze i ubytki; 

 koszty zakupu materiałów; 

 środki sprzętowo-transportowe niezbędne do realizacji robót. 

Z wyżej wymienionych największy udział w kosztach bezpośrednich mają 
materiały wraz z kosztami zakupów. Udział robocizny i sprzętu jest znacznie mniejszy, 
stąd koszty pośrednie wynikające z robocizny i sprzętu, a także zysk kalkulacyjny są 
o wiele mniejsze. Trudno jest podać jakiś ścisły procentowy udział poszczególnych 
składników w kosztach, bo zależy to od wielu czynników. 

Na strukturę tę ma wpływ m.in. rodzaj robót. Struktura będzie wyglądała inaczej 
w przypadku robót żelbetowych, inaczej drogowych, a jeszcze inaczej robót 
instalacyjnych. Wpływ ma również region kraju (zróżnicowanie pod względem kosztów 
robocizny, innych kosztów pośrednich, a także ceny materiałów). 

Koszty pośrednie są następnym elementem kosztów. Zostaną one omówione 
w dalszej części materiałów, w osobnym podrozdziale. 

Koszty zakupu to nic innego, jak koszty zakupu materiałów i ich transportu na 
budowę z załadunkiem i rozładunkiem. Kształtują się one na poziomie kilku procent. 
Liczy się je na podstawie wartości materiałów. 

Zysk kalkulacyjny określa sam wykonawca. Zakłada, jaki zysk chce osiągnąć na 
budowie, o ile nie zostanie on określony w danych wyjściowych do kosztorysowania. 
Zysk liczony jest na podstawie kosztów robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich, czyli 
wedle wzoru R + S + Kp(R) +Kp(S). 
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Koszty realizacji robót winny być na budowie monitorowane. Pozwoli to na 
korektę ewentualnych błędów, np. zmianę organizacji pracy, a nawet zmianę 
materiałów. 

Analizując szczegółowo te koszty, można zapobiec ewentualnym stratom na 
budowie, na bieżąco podejmując właściwe działania. Szczegółowa analiza po 
zakończonej budowie daje również pełny obraz kosztów i w kalkulacji następnych 
podobnych robót pozwoli na jeszcze właściwszą wycenę robót.  

7.3 Ustalenie danych wyjściowych do kosztorysowania1 

W kosztorysowaniu ważnym elementem jest ustalenie danych wyjściowych. 
W kosztorysach do przetargu dane wyjściowe będą wynikać z założeń do wyceny, jakie 
podane są w SIWZ. Przy innych wycenach, np. kosztorysów powykonawczych to 
zamawiający uzgadnia z wykonawcą, jak ma być wykonany kosztorys. Narzuca 
podstawę wyceny robót, ustala, co może być bazą do zastosowania cen materiałów 
i sprzętu, jakie składniki R, Kp, Kz i zysk przyjąć do kalkulacji. Dane wyjściowe do 
kosztorysowania uzgadniane są między wykonawcą i zamawiającym w formie 
protokołu. 

Przykładowe dane wyjściowe do kosztorysowania: 

 jako podstawę wyceny należy przyjąć katalog KNNR;  

 kosztorys sporządza się jako szczegółowy według danych składników; ceny 
materiałów należy przyjąć w kosztorysie bez kosztów zakupu, według średnich 
cen materiałów SEKOCENBUD w III kwartale 2013 r.; 

 koszt zakupu materiałów należy ująć narzutem do wszystkich produktów; 

 przy kalkulacji ceny jednostkowej należy przyjąć: 

− koszt roboczogodziny R – 12 PLN/r-g,  

− koszty pośrednie Kp – 55% od R i S, 

− koszty zakupu Kz – 5% od M (wszystkie), 

− zysk Z – 15% od (R+KpR) +(S+KpS). 

7.4 Określenie nakładów rzeczowych robocizny, materiału i sprzętu 

Nakłady rzeczowe, oprócz założeń do kosztorysowania, są podstawą do 
sporządzenia kosztorysów. Nakłady te – robociznę, materiały i sprzęt przyjmuje się 
z katalogów nakładów rzeczowych, szerzej omówionych w poprzednich modułach. 
W przypadku sporządzania kosztorysów za pomocą komputera jest to o tyle ułatwione, 
że wszystkie dostępne katalogi nakładów rzeczowych są już zamieszczone w programie 
kosztorysowym. Należy wpisać tylko podstawę wyceny, czyli numer katalogu, tabelę 
i kolumnę, a program sam przyporządkuje nakłady. 

                                                                 
 
 
1 Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2005 
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Nakłady rzeczowe dzieli się na robociznę (R), materiały (M) i sprzęt (S).  

Normy nakładów robocizny (R) określają liczbę roboczogodzin dla wszystkich 
czynności, wymienionych w szczegółowych opisach robót normowanego procesu 
budowlanego oraz 5% rezerwy na czynności pomocnicze. 

Normy nakładów materiałów (M) określają ilości: wyszczególnionych rodzajów 
produktów, wyrobów lub prefabrykatów, a także maszyn i urządzeń montowanych na 
stałe w obiekcie, zużywanych do wykonania robót w normowanym procesie 
budowlanym, z uwzględnieniem ubytków i odpadów powstających w procesie 
wbudowania. W nakładach materiałów uwzględnia się również ilości materiałów 
pomocniczych (innych), według zasad podanych w normach. 

Normy nakładów pracy sprzętu (S) i środków transportu technologicznego 
określają liczbę maszynogodzin jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania 
robót ujętych w normowanym procesie budowlanym, z uwzględnieniem przestojów 
wynikających z procesu technologicznego. 

Normy nakładów pracy (ludzi i maszyn) nie powinny być utożsamiane 
z normami wydajności. Norma nakładów pracy to przeciętna liczba godzin pracy 
robotników, maszyn (zasobów czynnych), niezbędna do wykonania jednostki produkcji. 
Norma wydajności robotnika, maszyny, brygady określa przeciętną ilość produkcji 
wykonanej przez: robotnika, maszyny, brygady w jednostce czasu. 

Z norm zawartych w KNR można korzystać w kalkulacji dla robót i identycznych 
lub bardzo zbliżonych warunków ich wykonania. 

Prześledźmy jeszcze raz ten proces, tym razem na przykładzie kosztorysowania 
w programie Norma Pro. 

Przykład: 

Obliczenie nakładów rzeczowych na wykonanie stropu Ackermana o powierzchni 
10 x 12 m. Grubość płyty nadbetonu – 4 cm. Zbrojenie okrągłe – średnica 6 mm w ilości 
np. 120 kg i zbrojenie żebrowane o średnicy 12 mm w ilości 450 kg. Beton B-25. Pustaki 
30 x 19,5 x 18 cm. 

Po otworzeniu programu Norma Pro należy kliknąć w menu na KNR. W oknie 
wyboru katalogów należy zaznaczyć katalogi norm. Po wyświetleniu katalogów 
zawartych w programie trzeba wyszukać katalog konstrukcje budowlane i wybrać 
konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne. Następnie trzeba odnaleźć pozycję ze 
stropami Ackermana, interesujący nas rodzaj stropów i rodzaj pustaków. W oknie trzeba 
wybrać dodatek za każdy 1 cm grubości płyty i wpisać potrzebną grubość płyty 4 cm. 
Przykład ten obrazują poniższe rysunki. 



 

 
 

 
5 

 
Kurs: Kosztorysowanie w budownictwie cz. 1 

Rysunek 7.1 Wybór katalogu norm w programie Norma Pro – I  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 7.2 Wybór katalogu norm w programie Norma Pro – II 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7.3 Wybór katalogu norm w programie Norma Pro – III  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 7.4 Wybór rozdziału w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 7.5 Wybór tabeli w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7.6 Wybór kolumny w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 7.7 Modyfikacja pozycji w programie Norma Pro – I  

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7.8 Modyfikacja pozycji w programie Norma Pro – II  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 7.9 Wstawianie obmiaru do pozycji w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 
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Na rysunku 7.9 widoczny jest opis pozycji ze zmienioną grubością płyty z 3 na 4 
cm. W tym miejscu należy wprowadzić liczbę jednostek obmiarowych. Zgodnie 
z podanym przykładem trzeba wpisać 10 x 12 i zaakceptować.  

Podobnie należy postąpić w przypadku pozycji dotyczących zbrojenia gładkiego 
fi – 6 mm i zbrojenia żebrowanego f – 12 mm.  

Poniżej umieszczone zostało zestawienie nakładów rzeczowych R, M, S na 
wykonanie tego stropu: 

Rysunek 7.10 Nakłady rzeczowe – robocizna w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 7.11 Nakłady rzeczowe – materiały w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7.12 Nakłady rzeczowe – sprzęt w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

Jak widać, ustalenie nakładów rzeczowych z wykorzystaniem katalogów 
nakładów rzeczowych zawartych w komputerowych programach kosztorysowych jest 
proste. 

7.5 Ustalenie kosztów pośrednich 

W robotach budowlanych oprócz kosztów związanych bezpośrednio 
z wykonawstwem robót, występują także koszty, których nie można bezpośrednio 
skalkulować i przypisać do określonej jednostki produkcji. 

Są to różne wydatki związane z utrzymaniem budowy i przedsiębiorstwa, takie 
jak płace zarządu i pracowników umysłowych przedsiębiorstwa, koszty eksploatacji 
i zużycia urządzeń zagospodarowania placu budowy itp. Większość tych kosztów jest 
znana tylko w całości, ponieważ nie zależą one bezpośrednio od wielkości produkcji, 
więc nazywa się je kosztami pośrednimi lub ogólnymi. 

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że koszty pośrednie 
w kosztorysowaniu to składnik ceny kosztorysowej obejmujący wydatki ogólne budowy 
i nakłady pieniężne zarządu. Składniki te nie są bezpośrednio kalkulowane 
w kosztorysie, lecz uwzględniane w wyliczeniu ceny kosztorysowanej jako jeden 
z narzutów kosztorysu. Koszty pośrednie i inne narzuty kosztorysu stanowią 
komplementarne dopełnienie dla kosztów bezpośrednich kalkulowanych bezpośrednio 
w kosztorysie na podstawie nakładów i cen jednostkowych. 

Na koszty pośrednie składają się dwa główne składniki: 

 koszty ogólne budowy; 

 koszty zarządu.  

Koszty ogólne budowy związane są z organizacją i kierowaniem ogólną obsługą 
produkcji budowlano-montażowej na danej budowie. Są to koszty ponoszone 
w odniesieniu do danej, konkretnej budowy, a nie objęte kosztami bezpośrednimi 
w jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej. Wyróżnić można następujące grupy kosztów: 

Koszty ogólne budowy, w ich skład przykładowo wchodzą: 
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 płace i narzuty na płace stałego personelu budowy, obejmujące: 

− płace i narzuty na płace personelu jednostki ewidencyjnej, nieliczone 
w kosztach bezpośrednich robocizny, m.in. płace kierownictwa budowy, 
personelu magazynów budowy, straży przemysłowej; 

− płace i narzuty na płace pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu 
zakończonego obiektu do przekazania, np. za sprzątanie, porządkowanie 
otoczenia itp.; 

− płace i narzuty na płace dozoru geodezyjnego oraz na inne badania dotyczące 
całej budowy; 

 wynagrodzenie osobowe o charakterze ogólnym. 

Koszty zarządu, w ich skład wchodzą przykładowo: 

 płace i narzuty na płace pracowników zarządu, przy tym narzuty obejmują: składki 
na rzecz ZUS, podatek od płac, odpisy na zakładowe fundusze socjalny 
i mieszkaniowy; 

 koszty delegacji i przejazdów pracowników zarządu przedsiębiorstwa; 

 koszty eksploatacji samochodów służbowych na rzecz zarządu; 

 koszty biurowe i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia jako odpisy 
amortyzacyjne budynków i lokali administracyjnych, zużycie materiałów 
i przedmiotów nietrwałych na cele administracyjne, środki czystości oraz energia 
obca, opłaty: telekomunikacyjne i pocztowe, komunalne, skarbowe, ubezpieczenia 
majątkowe itp.; 

 koszty finansowe, w tym odsetki bankowe; 

 koszty usług bytowych na budowie; 

 pozostałe koszty zarządu, np. porady prawne, koszty sądowe, arbitrażowe itp. 

Koszty pośrednie w kalkulacji kosztorysowej można ustalić na podstawie: 

 preliminarza tych kosztów uwzględniającego koszty ogólne danej budowy oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa; 

 wskaźnika kosztów pośrednich według informacji własnych wykonawcy lub 
wytycznych zamawiającego, a dla kosztorysu inwestorskiego według źródeł 
przyjętych przez autora kosztorysu inwestorskiego. 

7.5.1 Metoda preliminarzowa ustalania kosztów 

Preliminarz kosztów sporządza się, uwzględniając łącznie wszystkie obiekty 
i roboty objęte umową i zlokalizowane na tym samym placu budowy albo biorąc pod 
uwagę poszczególne rodzaje robót. Jeżeli w ramach jednej umowy wykonuje się kilka 
obiektów powtarzalnych lub o bardzo zbliżonym zakresie, to preliminarz kosztów 
ogólnych może dotyczyć jednego obiektu reprezentanta. Okres, dla którego oblicza się 
koszty ogólne budowy przyjmuje się według harmonogramu realizacji budowy. Jak 
widać, jest to dokładna, ale i bardzo pracochłonna metoda określania kosztów 



 

 
 

 
12 

 
Kurs: Kosztorysowanie w budownictwie cz. 1 

pośrednich. Wymaga przeprowadzenia skrupulatnej kalkulacji wszystkich nakładów 
pieniężnych, stanowiących składnik kosztów pośrednich w całym przedsiębiorstwie. 

7.5.2 Metoda wskaźnikowa ustalania kosztów2 

Metoda wskaźnikowa polega na uwzględnieniu w kosztorysie narzutu kosztów 
pośrednich określonego procentowo w odniesieniu do robocizny i sprzętu: 

Kpj = Wkp (Rj+Sj)/100% 
 
gdzie: 

Kpj – koszty pośrednie; 
Wkp – wskaźnik kosztów pośrednich; 
Rj – koszt robocizny; 
Sj – koszt pracy sprzętu. 

Z powyższego wynika, że wskaźnik kosztów pośrednich można określić ze wzoru: 

Wkp = Kb+Kz/R+S * 100% 
 
gdzie: 

Wkp – wskaźnik kosztów pośrednich; 
Kb – koszty ogóle budowy; 
Kz – koszty zarządu; 
R – koszty robocizny; 
S – koszty pracy sprzętu. 

Wskaźnik kosztów pośrednich w metodzie wskaźnikowej ustalany jest na 
podstawie informacji własnych zamawiającego i wykonawcy albo w wyniku negocjacji 
lub innych informacji. 

W praktyce wykonawca i inwestor mogą określić sposób ustalania kosztów 
pośrednich. Wykonawca może, za zgodą inwestora, stosować własne wskaźniki kosztów 
pośrednich lub wykorzystać informacje zawarte w specjalistycznych publikacjach 
dotyczących cen robót budowlanych, do jakich należą publikacje kosztorysowe BISTYP. 

7.6 Literatura 

7.6.1 Literatura obowiązkowa 

 Bryl B., Kosztorysowanie w budownictwie, Wydaw. Akademii Rolniczej, Wrocław 
2004; 

 Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, 
Warszawa 2005. 

                                                                 
 
 
2 Bryl B., Kosztorysowanie w budownictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2004 
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 Plebankiewicz E., Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, Wydaw. 
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