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8 Zastosowanie programów komputerowych do sporządzania 
kosztorysów 

W dobie komputeryzacji odchodzi się już zupełnie od żmudnego, ręcznego 
liczenia kosztorysu. Nie trzeba już mieć kilkudziesięciu katalogów, kalkulatora na 
biurku, szukać istniejących rodzajów robót w katalogach i określać z nich nakłady, 
a później dzwonić do hurtowni i szukać cen materiałów, jak to miało miejsce dawniej. 

8.1 Programy do wyliczenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia 
kosztorysów i wycen metodą uproszczoną 

W zależności od producenta i od tego, jak chce się wykonywać kosztorys, istnieje 
szereg programów do wyliczania wartości robót. Programy te, o wysokim stopniu 
scalenia, pozwalają na wycenę inwestycji na bazie rynkowych cen jednostkowych. 

Wśród programów do sporządzania wycen inwestycji oraz kosztorysów 
inwestorskich przy zastosowaniu metody uproszczonej, opartej na rynkowych cenach 
jednostkowych możemy wymienić: 

 FOBOS WKI – jest programem do wyliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji 
(WKI). Umożliwia on również: sporządzenie kosztorysów inwestorskich 
i oferowanych metodą uproszczoną, obliczanie wartości planowanych kosztów 
robót budowlanych i prac projektowych. Program może zostać zastosowany 
również do przygotowywania wszelkiego rodzaju wycen metodą uproszczoną, 
opartą na rynkowych cenach jednostkowych. Współpracuje on m.in. z bazą 
cenową e-BISTYP1; 

 Program Viking firmy Athenasoft.  

                                                                 
 
 
1 http://www.arante.pl/fobos-wki.html 

http://www.arante.pl/fobos-wki.html
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Rysunek 8.1 Interfejs programu Viking 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźniki cenowe można wprowadzać na podstawie osobnych kalkulacji, wycen 
własnych lub dowolnych wydawnictw, poprzez wpisanie konkretnej wartości 
w odpowiednie pole. Można też korzystać z cenników dołączonych do bazy programu. 
Program współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku cennikami robót, obiektów 
i pozycji uproszczonych. Dodatkową zaletą programu jest to, że może wczytywać 
rzeczywiste dane kosztowe z kosztorysów sporządzonych wcześniej, za pomocą 
programów takich jak: Norma Pro, Zuzia, Seko, Winbud, Rodos itp. Istnieje też 
możliwość wykorzystania w tworzonej wycenie fragmentów, pochodzących 
z wykonanej wcześniej wyceny podobnej inwestycji. 

8.1.1 Programy do kosztorysowania metodą szczegółową  

Programami do kosztorysowania metodą szczegółową można sporządzić 
również kosztorys uproszczony poprzez sporządzenie najpierw kosztorysu 
szczegółowego, a później jego wydruk w wersji uproszczonej ofertowej. Sporządzanie 
kosztorysów szczegółowych, jak również operowanie programami różnych 
producentów, nie sprawia trudności, ponieważ są one podobne do siebie. Różnią się 
jedynie interfejsem i wydrukami. 

Program Norma Pro  

To prawdopodobnie najbardziej znany program skierowany do wymagających 
kosztorysantów. Umożliwia tworzenie kosztorysów metodą: szczegółową, uproszczoną 
i mieszaną. Posiada zaawansowane funkcje pozwalające na: sporządzanie kosztorysów 
wariantowych, złożonych i porównawczych oraz tworzenie pozycji scalonych. Zawiera 
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pełną bazę katalogów typu: KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych. Norma 
Pro umożliwia tworzenie kosztorysów zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce 
i Unii Europejskiej. Daje możliwość zapisu kosztorysu w standardzie XML, czytanym 
przez wiele aplikacji i umożliwiającym integrację procesu kosztorysowania z różnymi 
systemami zarządzania firmą. Współpracuje z programem do planowania 
i harmonogramowania MS Project i systemem do zarządzania firmą budowlaną Capital, 
a także z aplikacjami: Viking, ATHExcel, CAD Rysunek, Stawka 2, Wykopy. 

Praca z programem jest prosta, a dzięki intuicyjnemu menu stworzenie 
kosztorysu zajmuje niewiele czasu. Przyczynia się do tego także pełna i rozbudowana 
baza katalogów. 

Wiele możliwości i przydatnych funkcji powoduje, że program jest bardzo 
atrakcyjnym narzędziem dla każdego kosztorysanta. Szczególnie przydatnymi funkcjami 
są: możliwość współpracy z dostępnymi na rynku bazami katalogowymi, możliwość 
tworzenia kosztorysów złożonych i wariantowych, a także import danych obmiarowych 
z innych aplikacji. 

Program Zuzia 

Program Zuzia jest szybki w działaniu, prosty w obsłudze, otwarty na inne 
systemy i możliwości wymiany danych w wielu formatach. Program stworzono do 
kosztorysowania: robót budowlanych, budowlano-montażowych, instalacyjnych, 
drogowych i telekomunikacyjnych. Współpracuje z MS Excel i posiada rozbudowane 
możliwości eksportu do Excela kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami. Zuzia ma 
także możliwość importu danych zapisanych w Excelu. 

Baza Katalogów rzeczowych wraz z założeniami i opisami robót zawiera obecnie 
ponad 300 katalogów i jest standardowo dołączona do programu. Wiele z nich to 
katalogi branżowe, m.in. katalogi Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów 
Remontowych Energetyki czy nowe wydania katalogów opracowane przez WACETOB, 
IRM, INSTAL, ORGBUD2. 

Rysunek 8.2 Interfejs programu Zuzia 

Źródło: opracowanie własne 

                                                                 
 
 
2 http://www.zuzia.com.pl/program-do-kosztorysowania/program/  
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Informacje o katalogach, ich roku wydania i wydawcy są dostępne podczas pracy 
z programem, jak również w formie drukowanego raportu. Wprowadzane nowe katalogi 
są opracowywane i sukcesywnie udostępniane użytkownikom. Istnieje możliwość 
zawężenia bazy do wybranych katalogów oraz tworzenie własnych katalogów 
z możliwością wprowadzenia założeń, opisów robót, nakładów. Pełne informacje 
z katalogów: opisy robót, uwagi czy założenia ogólne i szczegółowe można uzyskać na 
ekranie, bez potrzeby sięgania po wydania książkowe. Wyszukiwanie informacji 
w katalogach odbywa się przez wpisanie jednego lub kilku słów i trwa zaledwie kilka 
sekund, po których na ekranie wyświetlane są wszystkie tablice zawierające wpisane 
przez użytkownika słowa3. Użytkownicy programu Zuzia mogą eksportować 
i importować posiadaną bazę katalogów pomiędzy sobą. Import cenników jest możliwy 
z: BISTYP, ORGBUD, SEKOCENBUD, INTERCENBUD. 

Program Rodos  

Prostota i czytelność, a jednocześnie duża funkcjonalność to podstawowe cechy 
programu Rodos. Posiada możliwość generowania różnego rodzaju tabel, które to 
ułatwiają: przygotowywanie materiałów ofertowych do przetargów, tworzenie 
dokumentacji inwestycji według procedur FIDIC, a także generowanie zestawień 
materiałów dla działów zamówień. W programie jest możliwy zapis wydruków 
w formacie XLS (Excel). 

W zależności od potrzeb i zawartości kosztorysu (liczba i szerokość kolumn) 
w programie Rodos dokonujemy ustawienia prezentacji i wydruków, realizowanych 
później w Excelu. Eksportowane zestawienia są w pełni sformatowane dla przejrzystej 
prezentacji na wydrukach w formacie A4, zarówno w poziomym, jak i pionowym 
układzie strony4. 

                                                                 
 
 
3 http://www.zuzia.com.pl/program-do-kosztorysowania/program/  
4 http://www.rodos.com.pl/  

http://www.zuzia.com.pl/program-do-kosztorysowania/program/
http://www.rodos.com.pl/
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Rysunek 8.3 Interfejs programu Rodos 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 8.4 Zapis wydruków w Excelu 

Źródło: opracowanie własne 
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8.2 Wprowadzenie danych z przedmiaru robót do programu komputerowego 

Wprowadzenia przedmiaru robót do programu kosztorysowego można wykonać 
na kilka sposobów. Dobrym przykładem, który zostanie omówiony, jest 
najpopularniejszy program Norma Pro.  

Przedmiar do programu Norma Pro można wprowadzić w sposób następujący: 

 wprowadzenie pozycja po pozycji ręcznie, z dodaniem poszczególnych pozycji 
przedmiaru i wpisaniem numeru katalogu, tablicy i kolumny, a następnie, w 
oknie, ilości jednostek; 

 import danych z pliku PDF, o ile plik był zapisany wcześniej programem Norma 
Pro; 

 import z pliku zapisanego jako ATH2 (XML); 

 import z plików zapisanych w Excelu; 

 import przedmiarów z plików PDF, zawierających zeskanowane wydruki. 

Importy z plików znacznie przyspieszą wprowadzenie przedmiaru. Przy dużej 
liczbie pozycji wprowadzanie ręczne numeru katalogu, tablicy, kolumny oraz ilości 
jednostek jest bardzo pracochłonne5. 

Wprowadzenie pozycja po pozycji z wpisaniem podstawy wyceny: 

 wprowadzenie pozycja po pozycji, z wpisaniem numeru, tablic i ilości jednostek.  

Aby wprowadzić przedmiar robót z tabeli poniżej, należy: 

Rysunek 8.5 Przedmiar przykładowy 

Źródło: opracowanie własne 

 otworzyć program Norma Pro; 

                                                                 
 
 
5 http://www.do-kosztorysowania.pl/  
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Rysunek 8.6 Interfejs programu Norma Pro po otwarciu 

 Źródło: opracowanie własne 

 z menu wybrać „Plik”. Otworzy się następujące okno:  

Rysunek 8.7 Wybór kosztorysu w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 wybrać „Nowy” i przejść do kolejnego okienka; 
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Rysunek 8.8 Nazwa kosztorysu w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 w polu nr 1 oznaczonym na czerwono należy wpisać nazwę kosztorysu, np. taką 
jak przy rysunku 8.9 – przykład 1: kosztorys – i kliknąć „OK” (pole nr 2 oznaczone 
czerwonym kolorem) – widać to w oknie poniżej. Następnie należy kliknąć na 
„KNR”; 

Rysunek 8.9 Dodawanie pozycji KNR w programie Norma Pro 

 Źródło: opracowanie własne 
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 należy przejść do okna, które widać poniżej: 

Rysunek 8.10 Dodawanie podstawy wyceny w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 następnie w okienku „Podstawa” trzeba skasować „Katalogi norm” i wpisać własny 
katalog z numerem tabeli (KNR 2-02 0502 04), po czym zaakceptować operację 
klawiszem „Enter” na klawiaturze; 

Rysunek 8.11 Dodawanie tabeli w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 ukaże się następujący widok okna: 
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Rysunek 8.12 Wybór wariantu materiału w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 należy wybrać jeden z wariantów, np. emulsja asfaltowa, podświetlając go tak, jak 
na załączonym obrazku i kliknąć „OK”. Otworzy się okno widoczne poniżej:  

Rysunek 8.13 Modyfikacja materiału w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 należy wybrać „Wstaw bez zmian”; 
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Rysunek 8.14 Pozycja kosztorysowa w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 należy wpisać w pole zaznaczone kolorem czerwonym i liczbą 1 ilość jednostek. 
W tym przypadku jest to 50, następnie trzeba kliknąć „OK" (2). Dzięki temu 
pozycja jest wprowadzona i są przypisane do niej nakłady rzeczowe, co ilustruje 
obrazek zamieszczony poniżej:  

Rysunek 8.15 Widok nakładów rzeczowych wprowadzonej pozycji kosztorysowej w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 
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Aby zobaczyć drugi sposób wprowadzania danych, należy zapoznać się 
z prezentacją pt. „Wprowadzanie danych – sposób nr II”.  

Import przedmiaru z pliku PDF 

Jeśli przedmiar był robiony i zapisany jako PDF, można go bez problemu wczytać 
(zaimportować do programu bez zbędnego przepisywania, po kolei pozycja po pozycji). 

W programie Norma Pro wprowadzanie danych z przykładu powyżej wygląda 
następująco: 

 należy otworzyć program Norma Pro. Po kliknięciu na plik ukazuje się lista. Należy 
wybrać „Otwórz” i kliknąć; 

Rysunek 8.16 Otwieranie nowego pliku programem Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 po ukazaniu się okna poniżej należy wybrać „Import z pliku PDF” (1) oraz miejsce 
lokalizacji pliku (2); 
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Rysunek 8.17 Otwieranie pliku do importu w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 należy znaleźć interesujący plik (1) i kliknąć „Otwórz” (2); 
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Rysunek 8.18 Otwieranie pliku PDF w programie Norma Pro  

Źródło: opracowanie własne 

 ukaże się odpowiedni przedmiar robót. Następnie należy wybrać „Opcje” i kliknąć 
na „Kosztorys”; 

Rysunek 8.19 Wybór opcji w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 wyświetli się widoczne niżej okno. Należy wybrać „Kosztorys” i potwierdzić „OK"; 
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Rysunek 8.20 Wybór opcji kosztorysu w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

Powstał w ten sposób interesujący przedmiar z widocznymi tym razem 
nakładami rzeczowymi, podobnie jak przy poprzedniej metodzie wprowadzania. 
Wcześniej trzeba zaznaczyć te same opcje, jak w przykładzie poprzednim, tzn. wariant, 
roztwór asfaltowy, jeśli program zapyta, czy zmienić opis pozycji, klikamy „Nie”. Dalsze 
czynności są identyczne z prezentowanymi w poprzednim przykładzie.  
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Rysunek 8.21 Widok nakładów rzeczowych wprowadzonych pozycji w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

Import z pliku zapisanego jako ATH2 (XML) 

Sposób podejścia jest podobny jak z wczytywaniem pliku PDF. Różnica polega na 
tym, że zamiast pliku PDF wczytujemy plik ATH.  

Import z plików zapisanych w programie Excel 

W tym celu należy użyć programu Abbyy Transformer 3.0., który pokazuje, że 
nawet przy dokumentach o bardzo słabej jakości, np. w przypadku skanów, można 
uniknąć żmudnego procesu wprowadzania pozycji.  

Aby zapoznać się ze sposobem importu danych z plików, należy obejrzeć 
prezentację pt. „Import z plików zapisanych w programie Excel”. 

8.3 Sporządzenie kosztorysu z zastosowaniem programu komputerowego oraz 
informatycznej bazy danych 

  Powyżej przedstawione zostały różne sposoby wprowadzania pozycji 
przedmiarowych do programu kosztorysowego, na przykładzie najpopularniejszego 
programu do kosztorysowania Norma Pro. 

 Jak można było zauważyć, wprowadzając pozycje przedmiarowe można 
wyszukiwać je po nazwach robót objętych pozycją przedmiarową, wpisywać podstawę 
wyceny lub importować przedmiar z różnych plików. Warto pamiętać, że import 
nakładów rzeczowych odbywa się automatycznie.  
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 Z tego wynika, że każdy program kosztorysowy posiada wewnętrzną bazę 
katalogów. Po wpisaniu podstawy wyceny nakładów rzeczowych robocizny, materiałów 
i sprzętu są automatycznie wczytywane do pozycji kosztorysowej. W pozycji kosztorysu 
widać nie tylko normę jednostkową nakładu, ale również ilość do wykonania określonej 
jednostki obmiarowej. 

Dla wykonania kosztorysu potrzebne są ceny jednostkowe nakładów robocizny, 
materiałów i sprzętu. Jeśli cenniki są już wczytane do programu, a wczytuje się dany 
cennik tylko raz, należy wybrać w programie ten, który będzie odpowiedni.  

Cennik, będący już w bazie programu, można wczytać zaraz po otwarciu 
kosztorysu, jeśli przedmiar był wprowadzany, pozycja po pozycji lub później, już po 
wprowadzeniu pozycji. Kiedy cennik zostanie przypisany, zanim zacznie się 
wprowadzać pozycje, zaraz po wprowadzeniu pozycji przedmiaru program od razu 
zacznie wyliczać wartości nakładów rzeczowych dla tej pozycji. 

Ilustruje to poniższy przykład (jest pokazany w Norma Pro, ale tok postępowania 
w innych programach jest podobny): 

 należy otworzyć program kosztorysowy; 

 należy otworzyć „Nowy kosztorys”; 

 pokazuje się okno, z którego należy wybrać zakładkę „Cenniki RMS” i kliknąć „OK"; 

Rysunek 8.22 Utwórz nowy kosztorys w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 pokazuje się okno wyboru cennika; 
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Rysunek 8.23 Wybór cennika z listy w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 po wyborze odpowiedniego cennika (1) należy kliknąć „Wybierz” (2); 
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Rysunek 8.24 Potwierdzenie wyboru cennika w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 

 kolejnym krokiem jest wybór „OK". 

Pokazuje się okno, do którego należy wprowadzać pozycje, a program będzie 
podstawiał ceny z wybranego cennika. Po wprowadzeniu pozycji należy podstawić: 
składniki do kosztorysowania, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu. Po wykonaniu 
wszystkich wyżej wymienionych czynności kosztorys jest gotowy. Poszczególne 
wartości można zmieniać w oknie. Wybór zatwierdza „OK". 
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Rysunek 8.25 Składniki do kalkulacji w programie Norma Pro 

Źródło: opracowanie własne 
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