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Kurs: Kosztorysowanie w budownictwie cz. 1 

6 Wykorzystywanie katalogów nakładów rzeczowych i publikacji 
cenowych do kosztorysowania robót budowlanych, cz. 2  

6.1 Zastosowanie katalogów nakładów rzeczowych do kosztorysowania robót 
budowlanych 

Katalogi nakładów rzeczowych to podstawowy zbiór norm nakładów rzeczowych 
wykorzystywany do wyceny kosztu robót. W praktyce, po zapoznaniu się 
z dokumentacją projektową i danymi wyjściowymi do kosztorysowania, należy najpierw 
określić rodzaj odpowiednich katalogów1. 

Katalogi nakładów rzeczowych wykorzystywane są powszechnie przy: 
opracowywaniu kosztorysów szczegółowych i uproszczonych, określeniu zasobów siły 
roboczej, sprzętu i materiałów do wykonania robót, ustaleniu wynagrodzenia 
robotników przy rozliczaniu akordowym, opracowywaniu harmonogramów robót, 
a także bieżącej kontroli postępu robót. 

Normy nakładów rzeczowych podane w katalogach nakładów rzeczowych są 
podstawą komputerowego wspomagania zarządzania produkcją budowlaną.  

6.2 Zastosowanie katalogów do sporządzania kosztorysów szczegółowych 

Mimo zmian, jakie nastąpiły na rynku budowlanym po wprowadzeniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w dalszym ciągu publikacje takie jak: Katalogi nakładów 
rzeczowych (KNR), Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (KNNR) i inne są 
powszechnie wykorzystywane przy opracowywaniu kosztorysów, zwłaszcza metodą 
szczegółową. 

Przy opracowywaniu tych kosztorysów na potrzeby inne niż zamówienia należy 
dostosować się do danych wyjściowych kosztorysowania, ustalonych między 
zamawiającym a wykonawcą. Jednak tutaj bez żadnych ograniczeń stosuje się Katalogi 
nakładów rzeczowych. 

Opracowanie kosztorysu metodą szczegółową bez znajomości nakładów 
robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz odpowiadających technologii przyjętych 
przy realizacji robót budowlanych jest raczej niemożliwe. 

Biorąc pod uwagę nakłady robocizny, materiałów i sprzętu z katalogów 
z uwzględnieniem cen jednostkowych produktów i usług, otrzymuje się cenę, a także 
zasoby niezbędne do realizacji robót. 

Poniższy przykład przedstawia, jak korzystać z KNR w sposób tradycyjny, ręczny. 
Zostaną w nim wykonane obliczenia zasobów potrzebnych do wykonania 25 m3 ściany 
oporowej grubości 20 cm. Tabela KNR została umieszczona w załączniku. 

Ścianie grubości 20 cm odpowiada kol 3: 

                                                                 
 
 
1 
http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Matla_Kocot_Renata/katalog_nakadw_rzeczow
ych__knr.html 

http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Matla_Kocot_Renata/katalog_nakadw_rzeczowych__knr.html
http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Matla_Kocot_Renata/katalog_nakadw_rzeczowych__knr.html
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 robocizna 25 m3 x 55,50 r-g/m3 = 1387,5 r-g; 

 materiały: 

− beton 25 m3 x 1,02 = 25,50 m3; 

− drewno okrągłe na stemple budowlane 25 x 0,039 m3 = 0,98 m3; 

− deski iglaste obrzynane grubość 19–25 mm kl. III 25 x 0,054 m3 = 1,35 m3; 

− deski iglaste obrzynane grubość 28–45 mm kl. III 25 x 0,078 m3 = 1,95 m3; 

− krawędziaki iglaste kl. II 25 x 0,008 = 0,20 m3; 

− gwoździe budowlane okrągłe gołe 25 x 1,10 kg = 27,50 kg; 

− klamry ciesielskie 25 x 1,60 kg = 40,0 kg; 

− śruby, podkładki i nakrętki 25 x 1,70 kg = 42,50 kg; 

 sprzęt:  

− przenośnik taśmowy 10 m 25 x 0,42 m-g = 10,50 m-g; 

− środek transportowy 25 x 0,21 m-g = 5,25 m-g. 

Przemnażając teraz poszczególne elementy (robociznę, rodzaj materiałów 
i maszyn) przez ceny jednostkowe i sumując wszystkie nakłady, otrzymuje się koszty 
bezpośrednie wykonania tej ścianki. 

Poniżej zostanie pokazany ten sam przykład, ale z wykorzystaniem programu 
komputerowego Norma Pro. Po otworzeniu aplikacji wybieramy z menu pozycję Plik – 
„Nowy” (rysunek 6.1.) i „Nazwę kosztorysu”, po wpisaniu odpowiedniego elementu 
zatwierdzamy go, klikając „OK” (rysunek 6.2). Następnie otwiera się okno z katalogami 
norm i baz cen jednostkowych pozycji i obiektów (rysunek 6.3). Klikamy „Katalogi 
norm” i pokazuje się nam okno z katalogami (rysunek 6.4). W następnych oknach 
wpisujemy i akceptujemy kolejno: opis podkatalogu, opis pozycji, wariant ręczny, 
a następnie ilość materiału (w naszym przypadku jest to 25). Na końcu ukazuje się okno 
z interesującymi nas nakładami rzeczowymi na wykonanie 25 m3 ściany oporowej cześci 
pionowej (rysunek 6.9). 
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Rysunek 6.1 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – I  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6.2 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – II  

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6.3 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – III  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6.4 Sporządzanie KNR w programie komputerowym – IV  

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 6.5 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – V  

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6.6 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – VI  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6.7 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – VII  

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6.8 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – VIII  

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6.9 Sporządzanie KNR w programie komputerowym Norma Pro – IX  

Źródło: opracowanie własne 
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Cel, zarówno przy ręcznym, jak i komputerowym obliczeniu nakładów 
rzeczowych, został osiągnięty. 

6.3 Zastosowanie katalogów do sporządzania kosztorysów inwestorskich 
i zamówień publicznych 

Kosztorysy inwestorskie w zamówieniach publicznych, w odróżnieniu od 
wszystkich innych rodzajów kosztorysów, są prawnie normowane Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. regulującym metody i podstawy 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę określenia wartości 
zamówienia na roboty budowlane. 

W rozporządzeniu, w sposób ogólny, definiuje się i stosuje pojęcie „katalogi”, 
które oznacza publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe. Zgodnie z §1 pkt 6 
przedmiar robót wchodzący w zakres kosztorysu inwestorskiego ma obowiązkowo 
zawierać m.in. wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych2. 

Zgodnie z §3 ust. 2 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 oraz kalkulacje szczegółowe3. 

Zgodnie z §5 ust. 1 przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych, dla 
potrzeb szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych, należy stosować między innymi 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz 
metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych 
w katalogach4. 

W kosztorysie inwestorskim można uznać za zgodne z obowiązującym 
rozporządzeniem, dopuszczalne i właściwe, odpowiednie stosowanie katalogów, w tym 
KNR, polegające na: 

 wskazaniu w przedmiarze, a także w kosztorysowej kalkulacji uproszczonej – 
metoda wymagana rozporządzeniem – KNR (numer katalogu, wydanie, tablica 
i kolumna), dla którego jest określona w publikacji cena jednostkowa; w tym 
przypadku należy podać dodatkowo dane dotyczące publikacji, np. ICRB 
(Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Budowlanych) ORGBUD-SERWIS IV kw. 
2010 r.; 

 wskazaniu w przedmiarze KNR (numer katalogu, wydanie, tablica i kolumna) jako 
podstawy do przyjęcia nakładów rzeczowych przy kalkulacji szczegółowej ceny 
jednostkowej; 

                                                                 
 
 
2 http://www.bzg.pl/node/821  
3
 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. 04. 
130,1389 
4 http://www.bzg.pl/node/821  

http://www.bzg.pl/node/821
http://www.bzg.pl/node/821
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 opisie robót pozycji przedmiarowych oraz opisie pozycji w kosztorysie, zgodnym 
z opisem dla wskazanej podstawy KNR; 

 wskazaniu w kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej (stanowiącej załącznik 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia) KNR jako podstawy normatywnej 
kalkulacji. 

Nie ma obowiązku korzystania z KNR w trakcie procedury przetargowej, lecz są 
w chwili obecnej wykorzystywane na różnych etapach procedur udzielania zamówień 
publicznych.  

Dla uproszczenia wskazać można trzy z nich: 

 sporządzanie przedmiaru robót; 

 sporządzanie kosztorysu inwestorskiego przez zamawiającego; 

 kalkulowanie ceny przez wykonawcę. 

Sporządzenie przedmiaru robót ułatwiają katalogi nakładów rzeczowych. Ustawa 
Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek sporządzenia opisu 
przedmiotu zamówienia publicznego. Jest to podstawowa informacja, jaką udostępnia 
się wykonawcom w SIWZ. 

Przedmiar robót to zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych5. 

Posługiwanie się konkretnymi KNR i wpisanie do tabeli przedmiaru opisów robót 
wskazanych w tych katalogach nie oznacza, że wykonawcy będą zobowiązani do 
sporządzenia kalkulacji kosztorysowej, zgodnie z wymienioną podstawą normatywną, 
lub też posłużenia się specyficznymi technologiami właściwymi dla danego producenta 
– wydawcy KNR. 

Wykonawcy, dokonując kalkulacji ceny oferty, mogą w pełni wykorzystać 
możliwości katalogów. To od nich bowiem zależy, którymi z katalogów posłużą się 
w procesie kalkulacji ceny oferowanych przez nich robót budowlanych. 

Jeszcze raz należy przypomnieć, że wskazanie przez zamawiającego 
w przedmiarze robót określonych KNR nie wiąże wykonawców. Posługiwanie się KNR 
w tym zakresie przez zamawiającego ma jedynie charakter pomocniczy. W chwili 
obecnej bardzo często zamawiający włączają do SIWZ adnotację o niewiążącym 
charakterze wybranych przez nich katalogów, co uznać należy za pożądaną praktykę. 

Panująca obecnie swoboda w korzystaniu z wszelkiego rodzaju normatywów 
pozwala na korzystanie z dowolnych katalogów z nakładami również tam, gdzie 
źródłem finansowania są środki publiczne. 

Zastosowanie cenników do kosztorysowania robót budowlanych 

                                                                 
 
 
5
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  Dz. U. 2013.1129 
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Do prawidłowego wykonania kosztorysu, oprócz nakładów rzeczowych 
niezbędne są ich ceny oraz koszty jednostkowe robót. 

Ceny materiałów można otrzymać z zapytań ofertowych, ale także z publikacji 
cenowych. Publikacje te służą zarówno do wykonywania kosztorysów metodą 
uproszczoną, jak i szczegółową. Ponieważ nie obowiązują żadne przepisy dotyczące 
kosztorysowania z zastrzeżeniem zamówień publicznych – zasadą jest analiza własna 
cen, a później publikacje cenowe. 

Ceny materiałów można otrzymać z kwot podanych w odpowiedziach zawartych 
w zapytaniach ofertowych, jak również z publikacji cenowych. 

Wartość materiałów stanowi zazwyczaj największy składnik kosztu robót 
budowlanych, więc dokładne ustalenie ich ceny jest bardzo ważne. Sposób ustalania cen 
materiałów powinien być określony przez zamawiającego w założeniach wyjściowych 
do kosztorysowania lub uzgodniony między stronami w protokole. 

W występujących na rynku cennikach do kosztorysowania robót istnieją różne 
poziomy agregacji cen. Cenniki te dzieli się na: szczegółowe, uproszczone i szacowania 
kosztów inwestycji. Wydawnictwa, które specjalizują się w ich redagowaniu i publikacji 

to m.in. ORGBUD-SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD. 

Bazy cen wydawane są co kwartał. Publikowane cenniki wykorzystuje się 
zarówno przy kosztorysach szczegółowych, jak i uproszczonych. 

Sposób korzystania z cenników jest prosty. Do programu komputerowego należy 
wczytać ten, z którego chce się skorzystać. Robi się to tylko raz. Póżniej, po wczytaniu 
przedmiaru, zaznacza się cennik, z którego chce się korzystać. Następnie należy wybrać 
„Aktualizuj ceny”, a kwoty wczytywane są do kosztorysu. Sposób korzystania z cennika 
przedstawiono na przykładzie programu Norma Pro. 

Rysunek 6.10 Sposób korzystania z cennika w programie Norma Pro– I  
Źródło: opracowanie własne 
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Mając nakłady rzeczowe wyliczone w poprzednim rozdziale, należy wybrać 
z menu ceny (rysunek 6.10). Następnie trzeba kliknąć na „Wybór cennika” i interesujący 
nas cennik kosztorysu. Po akceptacji aktualizacji wyświetlają się kolejne okna dla 
poszczególnych nakładów rzeczowych. 

Rysunek 6.11 Sposób korzystania z cennika w programie Norma Pro – II 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6.12 Sposób korzystania z cennika w programie Norma Pro – III 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6.13 Sposób korzystania z cennika w programie Norma Pro – IV 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6.14 Sposób korzystania z cennika w programie Norma Pro – V 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6.15 Sposób korzystania z cennika w programie Norma Pro – VI 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela pokazuje, że koszt bezpośredni wykonania ściany oporowej części 
pionowej o objętości betonu 25 m3 wynosi 26 969,58 zł. W tabeli widoczne jest również 
rozbicie na poszczególne rodzaje nakładów R, M i S. Gdyby podstawić pozostałe 
wskaźniki do kosztorysu Kp (koszty pośrednie), Kz (koszty zakupu), Zysk (Z) można 
otrzymać cenę kosztorysową wykonania robót netto (bez VAT). 

Inne cenniki, np. INTERCENBUD również zawierają ceny nakładów rzeczowych 
a sposób korzystania z nich jest podobny. W cennikach znajdują się ceny: średnie, 
minimalne, maksymalne, również w rozbiciu na regiony. 

W kosztorysowaniu robót budowlanych, oprócz wydawnictw cenowych, można 
skorzystać również z cenników producentów materiałów, cenników hurtowni 
otrzymanych na zapytania ofertowe itp. Należy pamiętać, że nie ma możliwości 
opracowania kosztorysu bez zastosowania cennika na materiały budowlane. Podobnie 
jest ze sprzętem. 
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