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STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

00-023 WARSZAWA, ul. Widok 5/7/9 
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

www.kosztorysowanie.pl 
tel./fax: 22 826 15 67 

__________________________________________________________________________________ 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 4/2013 

NASZE WYDARZENIA: 

Warsztaty kosztorysowe w Szczyrku 

Warsztaty odbyły się w dniach 27-28.09.2013 w hotelu Olimpia LUX w Szczyrku. 
Uczestniczyło w nich prawie 50 osób. Warsztaty zostały dofinansowane przez Zarząd SKB, 
dzięki czemu odpłatność dla uczestników będących członkami SKB stanowiła niewielką 
kwotę. 

 
Referaty zostały wygłoszone przez koleżanki i kolegów z oddziałów: 
� bielskiego:  

- kol. Ryszard Jakubiec, temat: „Podstawy prawne oraz rodzaje opracowań kosztorysowych  

w zamówieniach nie objętych ustawą PZP na roboty budowlane, a wycena robót 

budowlanych” 

- kol. Włodzimierz Cichewicz, temat: „Kosztorysy i wyceny dla instytucji finansujących 

 inwestycje, remonty oraz modernizacje” 

- kol. Wanda Walczak, temat: „Elementy opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane  

niezbędne do wyceny robót budowlanych na wolnym rynku nie objętym ustawą PZP” 

- kol. Jerzy Łakomy, temat: „Pozycje zagregowane, scalone czy pozycje szczegółowe przy  

opracowaniu przedmiarów i kosztorysów -  trudny wybór dla kosztorysanta” 

- mec. Piotr Bożek, temat: „Rozliczanie robót budowlanych w świetle rozpraw sądowych” 
� warszawskiego: 

- kol. Balbina Kacprzyk, temat: „Standardy kosztorysowania robót budowlanych poza 

obszarem zamówień publicznych” 
- kol. Tomasz Pytkowski, temat: „ Publikowane stawki robocizny i narzuty kosztorysowe,  

ich wpływ na ceny jednostkowe robót oraz porównanie do cen rynkowych” 

� krakowskiego: 
- kol. Stanisław Moryc, temat: „Spojrzenie w przyszłość: BIM - Nowoczesna technologia  w 

projektowaniu i kosztorysowaniu. Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów w BIM” 

 

W referacie kol. Ryszarda Jakubca poruszone zostały tematy związane z 
kosztorysowaniem na wolnym rynku nie objętym ustawą PZP. Omówiono przepisy prawne, 
rodzaje kosztorysów oraz wskazano przykłady braku możliwości porozumienia pomiędzy 
wykonawcą a inwestorem przy zastosowaniu rozliczeń w formie kosztorysu 
powykonawczego. Poruszono także funkcje i role jakie powinien pełnić kosztorys, w tym 
inwestorski w procesie inwestycyjnym nie związanym z ustawą PZP. Kol. Ryszard wspomniał 
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także o „uproszczonej” formie projektów budowlano-wykonawczych przekazywanych 
inwestorom przez projektantów oraz „złej jakości” publikacji, podręczników szkolnych i 
akademickich dot. kosztorysowania. 

Następnie kol. Tomasz Pytkowski w  referacie pt.: "Publikowane stawki robocizny i narzuty 
kosztorysowe, ich wpływ na ceny jednostkowe robót oraz porównanie do cen rynkowych" 
omówił aspekty wpływu stawek robocizny na ceny jednostkowe ze szczególnym 
uwzględnieniem zgodności z cenami rynkowymi. Rozważania były prowadzone przy 
założeniu, że kalkulacja jest wykonywana metodą szczegółową przy zastosowaniu katalogów 
nakładów rzeczowych. W dalszej kolejności przedstawiono i omówiono przykładowe stawki 
robocizny publikowane na rynku. Zwrócono uwagę oraz przedyskutowano różnice 
w stawkach robocizny publikowanej dla poszczególnych regionów i miast oraz  przez różnych 
wydawców. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na różne algorytmy stosowane przez 
wydawców do wyliczenia stawek robocizny. Podczas dyskusji na temat referatu stwierdzono, 
że nie należy wiązać w sposób bezpośredni stawki robocizny publikowanej w różnych 
wydawnictwach branżowych z wynagrodzeniem pracowników wykonujących roboty 
budowlano-montażowe. 
       Temat opracowany  przez kol. Włodzimierza Cichewicza to „Kosztorysy i wyceny dla 
instytucji finansujących inwestycje, remonty oraz modernizacje”. Autor w swym wystąpieniu 
przedstawił   sektor bankowo-finansowy zaniedbany przez środowisko kosztorysantów. 
Omówił jaka panuje tam metodyka i sposoby wykonywania kosztorysów. Wskazał na 
konieczne podjęcie natychmiastowych działań, opracowania reguł i procedur obliczania 
wartości robót budowlanych  dla tego sektora, zainteresowanie  instytucji finansowych 
współpracą i polepszeniem  jakości kosztorysów. 
       W pierwszym dniu zajęcia zakończył mecenas Piotr Bożek. Omówił temat „Rozliczenie 
robót budowlanych w świetle rozpraw sądowych”. Prelegent przedstawił w sposób bardzo 
ciekawy (z pewną dozą humoru) kilka przykładów wadliwego rozliczania robót oraz zwrócił 
uwagę na skomplikowany proces rozliczania prac budowanych przy zawieraniu umów 
ryczałtowych, jeżeli dojdzie do zerwania umowy i strony spotkają się na sali sądowej. 
     Następny dzień rozpoczęliśmy od tematu „Pozycje zagregowane, scalone czy pozycje 
szczegółowe przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów – trudny wybór dla 
kosztorysanta”, które przedstawił kol. Jerzy Łakomy.  W swoim wystąpieniu autor zawarł  trzy 
tezy: 

� Mając na uwadze sposoby kosztorysowania w UE – nieuchronność przejścia do 
sporządzania kosztorysów w wyższym, niż to wynika z polskiej bazy nakładów 
rzeczowych stopniu agregacji bazującym na pojęciu „robota podstawowa”. 

� Przejściu na przygotowanie przedmiaru robót w podejściu produktowym, 
wykluczające narzucone w polskiej bazie nakładów rzeczowych podejście procesowo-
zasobowe. 

� Konieczność przygotowania wzorcowych zestawień robót podstawowych 
kompatybilnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
z jednoczesną możliwością kompilacji cen jednostkowych z wykorzystaniem istniejącej 
bazy nakładów rzeczowych. 

Po krótkiej dyskusji o agregacji przystąpiliśmy do następnego tematu przygotowanego 
przez koleżankę Wandę Walczak, która  mówiła nt. „Elementów opisu przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane niezbędne do wyceny robót budowlanych na wolnym 
rynku nie objętym ustawą PZP”.  
       Autorka przypomina, że aby wyliczyć cenę za wykonanie robót budowlanych na wolnym 
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rynku należy uzyskać opis przedmiotu zamówienia: 

� w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

� za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

� zgodny z oczekiwaniami i zamierzeniami inwestora, 

� uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej 
wysokość. 

Tak naprawdę opis robót budowlanych na wolnym rynku regulują wzajemne ustalenia 
pomiędzy Stronami  (inwestor, wykonawca) w formie umowy lub zlecenia .... oraz  Prawo 
Budowlane.  
To Strony określają wzajemnie prawa i obowiązki w formie ustnej lub pisemnej. Na etapie 
wstępnych rozmów, strony świadomie nie podejmują tych zagadnień, co w przypadku 
wystąpienia roszczeń jednej ze stron może doprowadzić do wniesienia pozwu do Sądu. By 
zapobiec niekorzystnym zjawiskom  potrzebny jest precyzyjny i jednoznaczny opis przedmiotu 
zamówienia oraz jednoznaczne udzielanie odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania 
w trakcie prac związanych z wyceną.  

Reasumując – w sektorze prywatnym takie będą elementy opisu przedmiotu zamówienia, o 
jakie osoby sporządzające wyceny będą pytać i żądać przed ostatecznym ustaleniem jego 
ceny! Jak widać jest to temat rzeka. 

          Następnym obszernym tematem przedstawionym przez kol. Balbinę Kacprzyk okazały 
się „Standardy kosztorysowania robót budowlanych poza obszarem zamówień publicznych”. 
Można przyjąć, że standardy kosztorysowania są to wspólnie ustalone zasady 
kosztorysowania robót przez środowisko kosztorysantów lub narzucone przez akty prawne 
lub organizacje. Najbardziej znana publikacja dotycząca zagadnień kosztorysowych, którą 
można traktować jako przewodnik to Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych 
wydane przez SKB w 2005 r. Wymagają one obecnie aktualizacji z uwagi na to, że upłynęło już 
sporo czasu od daty ich opublikowania. Należy je także dostosować do aktualnych potrzeb 
wynikających z większego znaczenia zarządzania kosztami w całym procesie inwestycyjnym.  
Główne cele to, że wpłyną na poprawę współpracy inwestora z wykonawcą, będą jednolitą 
podstawą  dla producentów oprogramowania wspomagającego kosztorysowanie oraz 
pomocne dla Rzeczoznawców przy opracowywaniu ekspertyz i opinii. Podstawowe pytanie na 
które sobie odpowiedzieliśmy to w jakim zakresie  można wykorzystać rozporządzenie z 18 
maja 2004 r. jako podstawę do sporządzania kosztorysów inwestorskich poza zamówieniami 
publicznymi. Autorka uznała, że standardy powinny dotyczyć przynajmniej trzech zagadnień, 
a więc powinny określać: 

� formę i zakres dokumentacji kosztorysowej 
� Przedmiar/obmiar robót 
� Kalkulacje kosztorysowe. 

 
Ostatnim tematem omawianym na tych warsztatach to „Spojrzenie w przyszłość: BIM – 

Nowoczesna technologia w projektowaniu i kosztorysowaniu. Zasady opracowania 
przedmiarów i kosztorysów w BIM”, który przedstawił kol. Stanisław Moryc.  BIM jest to 
technologia ułatwiająca integrację systemów informatycznych wspomagających wszystkie 
cykle życia obiektu tj. od jego projektu przez proces inwestycyjny, aż do zakończenia 
użytkowania. 
   

VI Warsztaty Kosztorysowe SZCZYRK 2013 zakończyły się w bardzo miłej i pogodnej  
atmosferze. Dziękujemy jeszcze raz na łamach biuletynu wszystkim osobom, które przyczyniły 
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się do organizacji warsztatów oraz wygłosiły prelekcje. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
i zapowiedzieli przyjazd na następne szkolenia organizowane przez południowe oddziały SKB 
czyli bielski, krakowski i gliwicki. 

 

Spotkanie SKB Oddział Pozna ń  
 
W dniu 2.10.2013 odbyło się spotkanie członków SKB w Poznaniu.  
Miejsce spotkania:  Sala Rady Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 
Przyrodniczego.    
Przedmiotem szkolenia merytorycznego były nowe technologie w budownictwie. 
 
Wykład I – wykład merytoryczny prowadził mgr inż. Adam Brząkowski – doradca techniczny 
firmy VIEGA. 
Temat spotkania: Nowoczesne techniki instalacyjne zaprasowywania złączek w instalacjach 
gazowych, centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej firmy Viega. 
 
Wykład II – wykład merytoryczny prowadził Maciej Kubanek – Sekretarz Generalny w Polskim 
Związku Producentów i Przetwórców izolacji poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR"  
    
Temat spotkania: Budowa i cechy poliuretanu PUR i PIR. Podstawowe zastosowania w 
budownictwie. Związek SIPUR. 
 
Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i szczegółowym zapoznaniem się z wykładami 

odsyłamy do sprawozdania O/ Poznań zamieszczonego na stronie internetowej w dziale: 

„Informacje z Oddziałów”. 

Spotkanie SKB Oddział Warszawa 

W dniu 21.10.2013 odbyło się spotkanie członków SKB w Warszawie. 

Tematem spotkania było zagadnienie: „Stawka Kosztorysowa Robocizny" wywołane po części 

referatem  oraz dyskusją podczas  warsztatów w Szczyrku. 

Na spotkanie został zaproszony m.in. Andrzej Górniecki  - Prezes Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-

Organizacyjnych Budownictwa „Promocja" Sp. z o.o. , który przybliżył sposoby tworzenia wartości 

stawek robocizny kosztorysowej.   

Poniżej omówienie w/w zagadnienia 
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Andrzej Górniecki 

Stawka Robocizny Kosztorysowej Najczęściej Występująca (Najczęściej 

Stosowana) 

 

Wydawnictwo SEKOCENBUD podaje kilka rodzajów stawek do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

I tak: 

Najpopularniejsze rodzaje: 

Stawka kosztorysowa: netto; brutto;  

Maksymalna; minimalna; średnia 

Terytorialnie: krajowa, regionalna (w województwach i ich stolicach) , najczęściej 

występująca (stosowana) w regionach i ok. 70 wybranych miastach. 

Stawka najczęściej występująca - jest to stawka charakteryzująca określone miejsce, 

określony region.  

Oznacza to, że w  konkretnym mieście (regionie) cieszy się ona dużą popularnością co 

oznacza, że jest najczęściej występującą w badanych przez Respondentów systemu 

SEKOCENBUD kosztorysach – wynika to w sposób bezpośredni z zapotrzebowania na roboty 

budowlane w danym regionie, mieście. Te określenia (miasto, region) stosujemy zamiennie, 

gdyż tak to wynika z badań realizowanych przez naszych Respondentów. 

Aby konkretna stawka robocizny kosztorysowej znalazła się w wydawnictwie (w grupie 

stawek) musi zaistnieć najpierw w kosztorysie, a kosztorys z tą stawką jest akceptowalny 

przez Zamawiającego. 
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Badania stawek robocizny kosztorysowej prowadzimy w 16 regionach oraz dla 6 rodzajów 

robót. Dane statystyczne pobieramy w 74 różnych miastach i miejscowościach. Miasta z 

których pobierane są dane poprzez Respondentów  zamieszczamy w zeszycie IRS – 

SEKOCENBUD (Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy i najmu 

sprzętu) w części I rozdział 3. 

Otrzymujemy od naszych Respondentów około 1700÷1800 stawek robocizny kosztorysowej 

kwartalnie. 

W statystyce łącznie z wyliczonymi średnimi stawkami dysponujemy około 2500 stawkami robocizny 

kosztorysowej. 

W wydawnictwie IRS przekazujemy odbiorcom co kwartał 3696 stawek do różnych 

zastosowań. 

 

W Błyskawicy przekazujemy miesięcznie 72 stawki i 14 wskaźników zmian 

 

Łącznie ilość stawek jaka jest w dyspozycji użytkowników wydawnictw SEKOCENBUD 

wynosi 3768 poz. w każdym kwartale 

 

Stawka Średnia i Stawka najczęściej występująca. 

 

Różnica pomiędzy tymi dwoma kategoriami stawek jest dość istotna, co nie przeszkadza, że 

wartość bezwzględna pomiędzy nimi może się niewiele różnić. 

Stawka średnia jest stawką, której wartość bezwzględna jest wyliczona jako średnia 

arytmetyczna wartości stawek w określonej grupie (począwszy od stawki minimalnej a 

skończywszy na maksymalnej – faktycznie odnotowanych na rynku). Tak więc stawka średnia 

jest wielkością i wartością wynikającą z algorytmu przeliczania stawek. Stawka średnia  jest 

wartością wyliczoną, która może się nie pojawić w żadnym kosztorysie, natomiast 

ukierunkowuje jaki poziom cen jest najbardziej prawdopodobny w danej kategorii stawek. 

Stawka najczęściej występująca jest stawką, która w danym okresie zaistniała w 

największej ilości wycen kosztorysowych na konkretnym rynku budowlanym. Stawka 

najczęściej występująca jest stawką realną – realnie występującą w kosztorysach. 
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Powyżej dwa diagramy pokazujące udział procentowy poszczególnych składników kalkulacji 

kosztorysowej w cenie całkowitej  różnych obiektów budowlanych. 

Na diagramach pokazane zostały przypadki ze skrajnymi udziałami stawki robocizny 

kosztorysowej w wybranych obiektach. 

Obiekt 5225 z BCO cz. II. Droga ekspresowa dwujezdniowa kl. „S”. Udział robocizny netto 

wynosi 5,7%; brutto 21,8%. Tu dominujący jest materiał 63,7%, oraz sprzęt 14,5%. 

Obiekt 5547B źródło analogiczne BCO cz. II. Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur betonowych 

WIPRO ø 300mm, gdzie udział robocizny wynosi 18,2%; robocizny brutto 51%, natomiast 

materiał stanowi podobnie jak i koszt pracy sprzętu  26,2% i 22,8%. 

Wydawnictwo 

 

Temat wydaje się nadal niewyczerpany. 

Osoby zainteresowane  odsyłamy do sprawozdania O/ Warszawa zamieszczonego na stronie 

internetowej w dziale: „Informacje z Oddziałów” oraz do zakładki „Referat dyskusyjny” 

Dostępne są również zdjęcia ze spotkania oddziału. 

Oddział w Warszawie dostrzegł coraz większą potrzebę organizowania warsztatów 

kosztorysowych i zaplanował je w  czerwcu przyszłego roku. 
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Walne Zgromadzenie oraz Konferencja SKB 2014 

Zarząd SKB podjął decyzję o terminie Walnego Zgromadzenia i Konferencji SKB 2014. 

Całość zaplanowano w następującym terminie: 20-21.03.2014 r. 

Temat konferencji: „Kosztorysowanie w Polsce i na świecie”. 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich naszych członków i sympatyków. 

Może są wśród nas osoby chętne do podzielenia się doświadczeniami, problemami, 

zasadami sporządzania kalkulacji na zagranicznych rynkach. Zapraszamy do współpracy.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Warszawa, dnia 12.11.2013 r. 

 

 


