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5 Wykorzystywanie katalogów nakładów rzeczowych i publikacji 
cenowych do kosztorysowania robót budowlanych 

5.1 Wprowadzenie 

Ustalanie nakładów rzeczowych na wykonanie określonego zadania jest 
wynikiem analizy czasu pracy i składu zespołu skierowanego do wykonania zadania 
oraz potrzeb materiałowych. Jest przedmiotem normowania procesów budowlanych, 
tzw. norm ilościowych. Określają one przeciętną ilość nakładów niezbędną do 
wykonania jednostki produkcji dobrej jakości, zgodnie z ustalonymi zasadami 
technicznymi, w przeciętnych warunkach organizacyjnych, przy prawidłowo ustalonym 
procesie technologicznym, racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami 
produkcji i prawidłowych warunkach środowiska pracy. Normy ilościowe często 
nazywane są również normami jednostkowymi lub normami nakładów cenników 
czynników produkcji R, M, S, czyli robocizny, materiałów i sprzętu. Do kalkulacji 
kosztów, oprócz nakładów na wykonanie, potrzebne są również ciągle uaktualniane 
cenniki czynników produkcji R, M, S, robót budowlanych i elementów budowli o różnym 
stopniu scalenia. Baza danych o cenach czynników produkcji jest skorelowana z bazami 
danych Katalogów nakładów rzeczowych (KNR), umożliwiając tym samym wycenę 
nakładów rzeczowych na wykonanie określonych procesów budowlanych. 

5.2 Analiza katalogów nakładów rzeczowych1 

W budownictwie wyróżniamy nakłady rzeczowe robocizn (R), materiałów (M) 
i sprzętu (S). 

 Normy nakładów robocizny określają liczbę roboczogodzin dla wszystkich 
czynności wymienionych w poszczególnych opisach robót oraz 5% rezerwy na 
czynności pomocnicze. 

Normy nakładów materiałów (M) określają ilości wyszczególnionych rodzajów 
materiałów wyrobów lub prefabrykatów do wykonania robót w normowanym procesie 
budowlanym, wraz z uwzględnieniem ubytków i odpadów powstających w czasie ich 
wbudowywania. W ilości materiałów uwzględnia się również ilości materiałów 
pomocniczych. 

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

                                                                 
 
 
1 Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, Warszawa 2012 
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Normy ilościowe są skatalogowane w tzw. Katalogach nakładów rzeczowych. 

Opracowane w nich normy nakładów dotyczą robót o określonych parametrach 
technicznych, założonej technologii wykonania oraz ustalonych warunkach 
technicznych i organizacyjnych wykonawstwa budowlanego.  

Normy nakładów rzeczowych powszechnie wykorzystywane są przy: 

 opracowaniu szczegółowych kosztorysów; 

 określeniu potrzeb siły roboczej i sprzętu; 

 ustaleniu zestawów brygad roboczych i sprzętu; 

 ustalaniu wysokości wynagrodzenia przy pracy akordowej; 

 opracowaniu harmonogramów (planowaniu robót w czasie); 

 bieżącej kontroli postępu robót na placu budowy. 

Normy nakładów rzeczowych są podstawą komputerowego wspomagania 
zarządzania produkcją budowlaną. Tworzą one bazy danych KNR użyteczne 
w: kosztorysowaniu robót, harmonogramowaniu produkcji budowlanej, zarządzaniu 
zasobami. 

 

Rysunek 5.1 Widok bazy danych KNR 

Źródło: opracowanie własne 

Normy nakładów rzeczowych na wykonanie procesów budowlanych zmieniają 
się wraz z wprowadzaniem nowych technologii. Bazę KNR uzupełnia się o nakłady na 
nowe technologie, na nowe stosowane materiały i koryguje nakłady na robociznę 
i sprzęt z uwagi na wprowadzanie nowego sprzętu. 
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Z norm zawartych w KNR można korzystać w kalkulacji dla robót i warunków ich 
wykonania identycznych lub bardzo zbliżonych. Przy założeniach odbiegających od 
przyjętych w katalogach, przy wykonywaniu nowych rodzajów robót (nieujętych jeszcze 
w katalogach) lub robót różniących się zestawem czynności składowych, zachodzi 
konieczność opracowania nowych norm poprzez analizę indywidualną nakładów 
rzeczowych. 

Analizy indywidualne norm nakładów rzeczowych można prowadzić na drodze: 

 wykorzystania odpowiednich wielkości z katalogów, kierując się metodą analogii, 
interpolacji lub ekstrapolacji; 

 odpowiedniej zmiany któregokolwiek składnika nakładów rzeczowych podanych 
w katalogu; 

 sporządzenia szczegółowych analiz rodzaju i ilości czynników produkcji 
potrzebnych do wykonania jednostki przedmiarowej określonych robót. 

O wyborze sposobu i podstawy ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych 
decydują postanowienia złożeń lub danych wyjściowych do kosztorysowania. 

Dla katalogów aktualnie nie ma przepisów, które nakazywałyby je stosować. 
Stosuje się je na zasadzie wyboru. Istnieje jedynie 11 katalogów Kosztorysowych norma 
nakładów rzeczowych (KNNR) obowiązujących w kosztorysach inwestorskich w sferze 
zamówień publicznych. Aktualnie na rynku jest ponad 200 różnych rodzajów katalogów 
i ciągle ich przybywa z uwagi na wprowadzane coraz to nowe technologie 
w budownictwie i nowe materiały. 

Ustalenie nakładów rzeczowych według katalogów jest łatwe. Gdyby jednak 
zaszła potrzeba kalkulowania indywidualnego, okazałoby się to bardzo pracochłonne. 
Szczególne kalkulowanie nakładów rzeczowych robocizny na kompleksowe procesy 
budowlane charakteryzuje się: 

 dużą ilością pozycji normowych – 20 lub więcej; 

 specyficznymi jednostkami miary produkcji dla poszczególnych elementów 
procesu roboczego, które poważnie różnią się od końcowej jednostki miary 
produkcji badanego kompleksowego procesu; 

 zróżnicowanym udziałem poszczególnych pozycji normowych, obok pozycji 
decydująco rzutujących na wielkość nakładów robocizny jest szereg pozycji 
o nieznacznym udziale w końcowym rozliczeniu. 

Przy kalkulowaniu nakładów rzeczowych robocizny kosztorysowej niezbędne 
jest: 

 określenie nazwy procesu budowlano-montażowego, dla którego ustala się 
nakłady rzeczowe robocizny; 

 ustalenie pełnego zakresu robót dla danego kompleksowego procesu, bazując na: 
warunkach wykonania i odbioru, katalogach norm pracy oraz na dostępnych 
scalonych normach pracy; 
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 przyjęcie dla danego kompleksowego procesu budowlano-montażowego końcowej 
jednostki miary produkcji z zaleceniem zastosowania jednostek przyjmowanych 
w katalogach nakładów rzeczowych. 

W przypadku, gdy określona robota ujęta jest w więcej niż jednym 
równorzędnym KNR, należy zastosować ten, który odpowiada jej najbardziej pod 
względem charakteru robót. 

Przy przyjęciu robocizny, wyliczonej na podstawie Katalogów norm pracy (KNP), 
robociznę kosztorysową z uwagi na rodzaj roboty i robotników można podzielić 
następująco: 

 robotnicy zajęci bezpośrednio tylko kierowaniem i obsługą maszyn, sprzętu 
budowlanego i środków transportu technologicznego (maszyniści, operatorzy, 
kierowcy itp.); 

 robotnicy bezpośrednio wykorzystujący maszyny budowlane, np. przy montażu 
prefabrykowanych elementów – żurawie; robotnicy przygotowujący materiały 
i kontenery z materiałami przy podawaniu ich żurawiem do stanowiska 
roboczego; 

 robotnicy pracujący przy różnego rodzaju urządzeniach (giętarki do gięcia 
zbrojenia, gilotyny do cięcia zbrojenia itp.) oraz robotnicy posługujący się przy 
wykonywaniu mechanicznymi narzędziami (elektronarzędzia). 

W pierwszym przypadku etatowa obsługa maszyn budowlanych i środków 
transportu technologicznego jest liczona w wartości kosztorysowej pracy sprzętu 
(S) i nie uwzględnia się jej w nakładach rzeczowych robocizny bezpośredniej. 

Nakłady pracy robotników wymienionych w trzecim przypadku ustala się na 
podstawie norm pracy. Przy określaniu nakładów rzeczowych w kalkulacji 
kosztorysowej należy stosować współczynnik 1,05 z tytułu robót uzupełniających 
i nieprzewidzianych. 

Nakłady pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego (S) podaje się 
w maszynogodzinach. Dla wielu maszyn i sprzętu budowlanego wydajności są 
zamieszczone w katalogach pracy maszyn i sprzętu budowlanego. Jednak w szeregu 
maszyn pracujących w różnych warunkach nakłady pracy można ustalać na podstawie 
norm pracy uwzględniających konkretne warunki jego pracy. 

Ustalenie nakładów pracy sprzętu musi być też obliczone na podstawie norm 
robocizny. W takim przypadku czas pracy sprzętu wylicza się na podstawie normy pracy 
zespołu robotników obsługiwanego przez dany sprzęt. 

Wówczas czas efektywnej pracy sprzętu można ustalić, dzieląc normę pracy 
zespołu przez liczbę robotników w zespole. 

Do tak wyliczonej liczby maszynogodzin stosuje się współczynnik wykorzystania 
sprzętu. 

Wykorzystanie odpowiednich wielkości z katalogów, kierując się metodą 
analogii, prowadzi do wielu błędów. Jeśli, poszukując normatywu, znajduje się jakąś 
analogię, to de facto można dojść do wniosku, że zakres rzeczowy podany w tym 
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normatywie odpowiada potrzebom roboty kalkulowanej. Podawanie w tej sytuacji 
szczegółowej tabeli doprowadza do wielu błędów, bo zwalnia od zmiany normatywu. 

Kosztorysant powinien znać technologię wykonywanych robót i znać technologię 
podaną w katalogu, ponieważ nie ma obligatoryjnych przepisów do wycen, a to on 
odpowiada za poprawność kalkulacji. 

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 Katalogów nakładów 
rzeczowych zostanie omówione w dalszej części kursu w następnym module. 

Wyróżnia się szereg katalogów wykorzystanych w kosztorysowaniu robót, takich 
jak: 

 KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych; 

 KNK: Katalog Norm Kosztorysowych; 

 KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych; 

 KNR-W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB; 

 NNRNKB: Uzupełnienia do KNR; 

 KNR 901: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS; 

 KNR AT: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT; 

 KNR BC-03: Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów SCHOMBURG 
INDUTEC; 

 KNR BC-01. Roboty budowlane w systemie YTONG; 

 KNR BC-02. Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG; 

 KNR SEK: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD; 

 KNR K: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN; 

 KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych; 

 KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych; 

 KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB; 

 KNP: Katalog Norm Pracy; 

 BISTYP: Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH; 

 BISTYP: Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH; 

 KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych; 

 KJNZMB: Katalog Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych; 

 NZCPB: Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej; 

 KPRR: Katalog Pracochłonności Robót Remontowych; 
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 TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich; 

 KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych; 

 ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne; 

 ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych; 

 KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych; 

 Katalog norm czasu dla prac leśnych. 

5.3 Analiza cenników do kosztorysowania robót budowlanych2 

Do prawidłowego wykonania kosztorysu, oprócz nakładów rzeczowych, 
niezbędne są: ceny materiałów budowlanych, cena robocizny, sprzętu, wskaźniki 
kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku bądź też ceny jednostkowe robót.  

Ceny te, np. ceny robocizny, sprzętu, jak i wskaźniki Kp zysku i Kz możemy 
otrzymać z analiz własnych, ale również z publikacji cenowych. 

 Ceny materiałów również możemy otrzymać z zapytań ofertowych, ale także 
z publikacji cenowych. 

Na rynku jest szereg publikacji obrazujących stawki robocizny, materiałów 
i sprzętu, a także Kp, Z i Kz. Ceny te podawane są jako minimalne, średnie, maksymalne, 
określane są również w rozbiciu na poszczególne regiony. 

Publikacją cen jednostkowych trudni się wiele firm w Polsce (SEKOCENBUD, 
ORGBUD, BISTYP itd.). Formy tych opracowań i ich zakresy są różne. 

Publikacje te służą zarówno do wykonywania kosztorysów metodą uproszczoną, 
jak i szczegółową. Ponieważ nie obowiązują żadne przepisy do kosztorysowania 
z zastrzeżeniem zamówień publicznych, więc zasadą jest analiza własna cen, a później 
publikacji cenowych. Analizując czy wyliczając stawkę roboczogodziny, należy wziąć 
pod uwagę wszystkie składniki, a w szczególności: 

 płace zasadnicze; 

 premie regulaminowe; 

 płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe); 

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

 obligatoryjne obciążenia płac; 

 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ale można skorzystać ze 
stawek podanych w cennikach). 

                                                                 
 
 
2 Plebankiewicz E., Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2007 
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 Ceny materiałów również można wziąć z cen 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, szczególnie wartość 
materiałów mających zasadniczy wpływ na cenę. 

Ceny nabycia materiałów mogą być ustalone na podstawie: 

 kalkulacji własnej wykonawcy robót lub zamawiającego (inwestora); 

 publikowanych informacji o cenach materiałów (np. publikacje BISTYP 
Informacyjny cennik materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych oraz 
stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu); 

 dwustronnych negocjacji przy nieprzetargowych trybach zlecania robót. 

Kalkulacja własna zamawiającego lub wykonawcy polega na określeniu cen 
materiałów z różnych dostępnych źródeł, np. według faktur zakupu, cenników i ofert 
producentów oraz dostawców z ewentualnym doliczeniem kosztów zakupu. Negocjacje 
dotyczą uzgodnienia podstaw ustalania cen materiałów, np. ustalenie konkretnego 
producenta materiału lub hurtowni, która będzie realizowała dostawy. 

Sposób ustalania cen materiałów powinien być określony przez zamawiającego 
w założeniach wyjściowych do kosztorysowania lub uzgodniony między stronami 
w protokole danych wyjściowych do kosztorysowania. 

W występujących na rynku cennikach do kosztorysowania robót istnieją różne 
poziomy agregacji cen. 

Wyróżniamy cenniki do: kosztorysowania szczegółowego, uproszczonego 
i szacowania kosztów inwestycji. 

 Cenniki do kosztorysowania szczegółowego są stosowane przy wszelkiego 
rodzaju kosztorysach, a przede wszystkim przy sporządzaniu: kosztorysów 
powykonawczych, inwestorskich i ofertowych oraz w zamówieniach publicznych, jeżeli, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., 
niemożliwe jest ustalenie ceny jednostkowej robót z rynku, w tym z zawartych 
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.  

Cenniki do kosztorysowania uproszczonego stosowane są przede wszystkim: 
w zamówieniach publicznych, przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich 
i ofertowych, a także powszechnie w kalkulacji kosztorysowej, gdy źródłem 
finansowania są środki prywatne. 

Cenniki do szacowania kosztów inwestycji stosowane są głównie do: szacowania 
kosztów inwestycji na etapie jej planowania, bez względu na źródło finansowania 
inwestycji, przy sporządzaniu wartości kosztorysowej inwestycji WKI w zamówieniach 
publicznych, przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wydawnictwa na rynku polskim: ORGBUD-SERWIS, SEKOCENBUD oraz 
INTERCENBUD i wiele innych. 
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Rysunek 5.2 Wydawnictwo ORGBUG 

Źródło: http://www.orgbud.pl/serwis/strony/bazy_cenowe.php 

 

Rysunek 5.3 Wydawnictwo SEKOCENBUD 

Źródło: http://www.sekocenbud.pl/wydawnictwa/wydawnictwa-sekocenbud/informacje-o-cenach-
czynnikow-produkcji-rms/) 

 

 

http://www.orgbud.pl/serwis/strony/bazy_cenowe.php
http://www.sekocenbud.pl/wydawnictwa/wydawnictwa-sekocenbud/informacje-o-cenach-czynnikow-produkcji-rms/
http://www.sekocenbud.pl/wydawnictwa/wydawnictwa-sekocenbud/informacje-o-cenach-czynnikow-produkcji-rms/
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