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I. Informacje Stowarzyszenia 

 

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 

W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych. Na Walnym Zgromadzeniu udzielono 

absolutorium odchodzącym członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

Koleżeńskiego Sądu Honorowego i wybrano nowych członków na kolejną, 

trzyletnią kadencję.  

Pełna Informacja z Walnego Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie 4 

Biuletynu SKB. 

 

2. Konferencja SKB 

W dniach 21 i 22 marca 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia SKB zorganizował 

w Warszawie coroczną, XI już Konferencję, której tematem przewodnim była 

„Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych”.  

Zainteresowani sprawozdaniem z Konferencji mogą się z nim zapoznać na 

stronie 7 Biuletynu SKB. 

 

3. V Edycja Warsztatów dla kosztorysantów – Stare Babice 

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019r. w Starych Babicach pod Warszawą 

odbyły się „V Letnie Warsztaty dla kosztorysantów – Warszawa 2019” 

organizowane przez mazowiecki Oddział SKB. Tytuł Warsztatów: „Zysk, ryzyko, 

waloryzacja”. Więcej informacji o Warsztatach znajduje się na stronie 14 

Biuletynu SKB. 

 

 

 

Strona 1 



 

 

Strona | 4 

 

4. XIII Edycja Warsztatów dla kosztorysantów – Zakopane 

W dniach 20 – 21 września 2019 r. odbędą się kolejne, trzynaste z kolei 

Warsztaty dla Kosztorysantów pt. „Szacowanie wartości zamówienia 

a rzeczywiste koszty budowy”. Warsztaty organizowane są przez Oddziały 

SKB: w Krakowie, Bielsku-Białej i Gliwicach.  

Więcej informacji na stronie SKB www.kosztorysowanie.pl .  

 

5. III Edycja Warsztatów dla kosztorysantów – Kołobrzeg 

Poznański Oddział SKB organizuje trzecią edycję Warsztatów tym razem 

w Kołobrzegu. Wcześniejsze miały miejsce w Międzywodziu nad Bałtykiem 

i Mogilnie. Termin spotkania przewidziano w dniach 17-18 października 2019 r. 

Tematem przewodnim jest „Dynamika zmian cen na rynku, a waloryzacja 

wynagrodzenia za roboty budowlane”. 

 

6. Kurs kosztorysowania 

Zarząd SKB zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu na Rzeczoznawcę 

Kosztorysowego SKB. 

Kurs obejmuje podstawową tematykę z zakresu szeroko rozumianych kosztów 

inwestycji i pozwala na usystematyzowanie wiedzy. Wykładowcami są 

sprawdzeni praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy 

zawodowej jak i dydaktycznej. Uczestnicy otrzymują Polskie Standardy 

Kosztorysowania Robót Budowlanych – SKB wydanie II. 

Kurs kończy się egzaminem - niezbędnym do uzyskania uprawnień 

Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB. 

Nadmienić należy, że Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB posiada kwalifikacje do 

wykonywania ekspertyz i opinii z zakresu kosztorysowania, wyceny 

i rozliczania robót budowlanych. 
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Kurs odbędzie się w trzech sesjach w Warszawie w dniach: 

1. sesja: 28 i 29.09.2019 r. 

2. sesja: 05 i 06 .10.2019 r. 

3. sesja: 12.10.2019 r.  

Dodatkowe informacje na www.kosztorysowanie.pl w zakładce kursy, 

szkolenia. Kierownik kursu: Balbina Kacprzyk, tel. 602 292 219, e-mail 

Balbina.Kacprzyk@kosztrysowanie.pl 

Sprawy organizacyjne: kierownik biura SKB, tel. 22 826 15 67 w godz. 9:00 – 

13:00 od pn. do pt. lub e-mail: 

biuro@kosztorysowanie.pl 

 

7. Patronat SKB 

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się, organizowana przez 

Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa, Konferencja p.t. „BIM na 

budowie”. Z uwagi na prestiż organizatora i ważkość tematu Konferencja 

objęta została patronatem SKB.  

Zainteresowanych tematyką zapraszamy na stronę internetową:  

www.bimnabudowie.com  

 

8. Partnerstwo 

Stowarzyszenie jest, jak co roku Partnerem Konferencji organizowanej przez 

firmę Promocja Sp. z o.o. 25 Konferencja Naukowo-Techniczna odbędzie się 

w dniach 9 – 11 października 2019 r. w Ciechocinku. 

Informacje na stronie www.sekocenbud.pl 
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Tomasz Pytkowski 
 

II. Informacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – 

Wyborczego Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 

 
W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze 
Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Obrady rozpoczęły się 
w drugim terminie o godz. 11:00 i toczyły się zgodnie z zatwierdzonym przyjętym porządkiem 
obrad. 
 
Prezes SKB Balbina Kacprzyk otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia. Jako przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Olgierda Sielewicza. Sekretarzem protokolantem 
również jednogłośnie została wybrana 
Hanna Pokulniewicz. W głosowaniu przyjęto jednogłośnie proponowany porządek obrad oraz 
regulamin obrad. 
 
Na Zgromadzeniu stwierdzono obecność 59 delegatów i członków Stowarzyszenia reprezentujących 
283 członków zwyczajnych SKB, co stanowi 27,7% wszystkich członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym, w tym sprawozdanie finansowe 
z roku 2018 złożyła Prezes SKB Balbina Kacprzyk. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym złożył przewodniczący 
Krzysztof Żuchowicz. Komisja dokonała również oceny działalności Zarządu w okresie 
sprawozdawczym. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła merytoryczną i finansową działalność 
Zarządu w omawianym okresie i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
 
Sprawozdanie z działalności Koleżeńskiego Sądu Honorowego w okresie sprawozdawczym złożył 
kol. Włodzimierz Cichewicz. 
 
W dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego 
pozytywnie oceniano działania podejmowane przez wymienione wyżej organy. Działania te 
przyczyniały się również do osiągania dobrych wyników finansowych i podniesienia prestiżu 
Stowarzyszenia w opinii środowiska. 
 
W toku dyskusji omawiano projekty Uchwał prezentowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 
Następnie przystąpiono do głosowania projektów Uchwał. Wszystkie Uchwały zostały 
przegłosowane. 
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Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur do władz SKB. Po tajnym 
głosowaniu i pierwszych posiedzeniach władze SKB ukonstytuowały się następująco: 
 
Zarząd główny: 
Tomasz Pytkowski - Prezes 
Renata Niemczyk - V-ce Prezes 
Stanisław Moryc - V-ce Prezes 
Ryszard Równicki - Sekretarz 
Włodzimierz Cichewicz - Członek zarządu 
Hubert Anysz - Członek zarządu 
 
Komisja Rewizyjna:  
Krzysztof Żuchowicz - Przewodniczący 
Grzegorz Edelman - Sekretarz 
Waldemar Nowak - Członek 
 
Koleżeński Sąd Honorowy: 
Balbina Kacprzyk - Przewodnicząca 
Ryszard Jakubiec - Z-ca przewodniczącej 
Małgorzata Jarlaczyk – Sekretarz 
 
Po ogłoszeniu wyniku wyborów władz Stowarzyszenia Przewodniczący zgromadzenia kol. Olgierd 
Sielewicz ogłosił zamknięcie obrad. 
 
 
Galeria zdjęć: 

 
Balbina Kacprzyk Prezes SKB w latach 2013-2019 
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Tomasz Pytkowski Prezes SKB 

 
 

 
W pierwszym rzędzie Maciej Sikorski, Tadeusz Gruchała, Krzysztof Busłowicz, Longina Zandecka  
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Balbina Kacprzyk 
 

III.  Sprawozdanie z Konferencji SKB pt. „Koniunktura i jej wpływ 

na ceny robót budowlanych” 
 
W dniach 21 i 22 marca 2019 r. w Warszawie Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zorganizował coroczną XI Konferencję „Koniunktura i jej wpływ na ceny robót budowlanych” 
 
Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia – kosztorysanci i przedstawiciele firm - członków 
wspierających: Datacomp, Orgbud Serwis, Promocja i WACETOB oraz wiele osób spośród innych 
uczestników procesu inwestycyjnego. Patronaty medialne objęły: Builder, Budownictwo i Prawo, 
Przegląd Budowlany oraz Raport SEKOCENBUD. 
Spośród zaproszonych gości przybyli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury oraz Hubert 
Nowak – Prezes Urzędu zamówień Publicznych. 
Sekretarz Stanu Artur Soboń nie mogąc uczestniczyć w konferencji wystosował list z życzeniami 
owocnych obrad, który odczytał Kamil Goral - Z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, 
Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W konferencji uczestniczyła również 
Pani Renata Tubisz – członek Krajowej Izby Odwoławczej. Izbę Projektowania Budowlanego 
reprezentował Pan Kazimierz Staśkiewicz. 
Po raz pierwszy przybyli także goście z Ukrainy z Iwano-Frankowska: Inna Loburak – z Centrum 
Analitycznego „Budownictwo – nowoczesne technologie” oraz Siergij Sichnij – Przewodniczący 
Rady Założycieli Stowarzyszenia Programistów i Dystrybutorów Programów Kosztorysowania.  
 
Podczas dwóch sesji zostały zaprezentowane następujące referaty: 

• Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie – mgr inż. 

Renata Niemczyk, mgr inż. Maciej Sikorski 

• Wpływ dokumentów przetargowych i innych działań zamawiającego w trakcie prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ceny ofert w robotach 

budowlanych - mgr inż. Ewa Wiktorowska 

• Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty 

budowlane - mgr inż. Andrzej Wypych 

• Ryzyko w kalkulacjach kosztorysowych - inż. Ryszard Jakubiec, inż. Piotr Montewski 

• Pozacenowe kryteria oceny ofert i ich wpływ na wartość oferty. Jak i kiedy je dobierać, aby 

działały!? Zasady waloryzacji kontraktów budowlanych. - mgr inż. Tomasz Żuchowski 

• Wpływ zmiany przepisów na ceny robót budowlanych – mgr inż. Balbina Kacprzyk 

• Analityczne metody detekcji zmów przetargowych w budownictwie - dr inż. Hubert Anysz, 

mgr inż. Andrzej Foremny 

• Analiza zmiany kosztów realizacji kontraktów budowlanych w latach 2016 -2018 na 

przykładzie kontraktów o modernizację sieci kolejowej - mgr inż. Maciej Kajrukszto 

• Zmiana wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane w zamówieniach publicznych - dr 

Hubert Wysoczański 

Strona 7 



 

 

Strona | 10 

 
 
 
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z projektem nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych, którą przedstawił Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Przekazał 
informację o terminach legislacyjnych i proponowanym długim vacatio legis, które powinno 
wystarczyć do zaznajomienia się z obszerną ustawą. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk z 
kolei przekazał informacje, że środki unijne przeznaczone będą na modernizację i budowę 55 
dworców, usprawnienie ruchu na linii kolejowej Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice oraz 
poprawę stanu informacji pasażerskiej na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 
Unia Europejska dofinansuje także budowę obwodnicy Bolkowa i jej powiązanie z drogą 
ekspresową S3. 

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na największe inwestycje 
infrastrukturalne trafiło już 91,3 mld zł. Tym samym zagospodarowano blisko 80% funduszy w tym 
programie. Wartość obecnie realizowanych inwestycji kolejowych w ramach programu to ponad 21 
mld zł. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub 
modernizację prawie 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów 
kolejowych. Muszę jednak uzupełnić tę informację, że budowa nowych linii kolejowych ogranicza 
się do budowy linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem (58 km), a wcześniej można było przywołać tylko 
linię z lotniska Chopina (1,5 km). 

W referacie pt. „Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie” 
współautor Maciej Sikorski - omówił przyczyny wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych 
w latach 2016-2019. W referacie wskazano na znaczenie wzrostu stawek kosztorysowych robocizny 
oraz cen materiałów. Autorzy scharakteryzowali zjawiska towarzyszące wzrostom cen robót takie 
jak: brak pracowników, brak firm budowlanych o wysokiej strukturze zatrudnienia, mała liczba ofert 
składanych w przetargach na roboty budowlane oraz wzrost wartości udzielonych zamówień. 
Odniesiono się również do wynagrodzenia za prace kosztorysowe przywołując obliczoną stawkę 
godzinową pracy kosztorysanta. Poruszono problem zaniżania kosztu opracowania dokumentacji 
projektowej skutkujący ciągłym zaniżaniem jej jakości. 

Ewa Wiktorowska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych 
omówiła jaki wpływ na ceny ofert na roboty budowlane mają wymagania zamawiających 
w dokumentach przetargowych, a także inne działania zamawiającego w trakcie prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W kolejnym referacie autor Andrzej Wypych przedstawił definicje oraz metody waloryzacji, 
zaproponował czym się kierować żeby dokonać wyboru metody w zależności od sposobu obliczenia 
ceny umownej za roboty budowlane, dokumentów wyjściowych (wycen), okresu trwania inwestycji 
oraz jego wpływ na zmianę cen czynników produkcji oraz zróżnicowana strukturę i zakres prac 
budowlanych. Istotne są także zapisy w umowach tzw. klauzul waloryzacyjnych, bo one mają 
istotny wpływ na zmianę wynagrodzenia za roboty budowlane. 

O praktycznych rozwiązaniach dotyczących waloryzacji w drogownictwie z podziałem na 
nawierzchnie bitumiczne i betonowe (odpowiednie koszyki) opowiedział Tomasz Żuchowski – p.o. 
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Strona 8 



 

 

Strona | 11 

 

 
Omówił pozacenowe kryteria oceny ofert stosowane w GDDKiA od 2019 r. – 4 kryteria 
obligatoryjne: przedłużenie okresu gwarancji - 10 pkt/% (nie stosowane w latach 2017-2018), 
równość podłużna nawierzchni - 10%, skrócenie termin realizacji kontraktu - 10%, przejęcie części 
ryzyka przedłużenia CnU - 10% (kryterium nowe) i 2 nieobligatoryjne: personel Wykonawcy 
(Dyrektor Kontraktu) – 5% i podkryterium środowiskowe: zagospodarowanie gruntu rodzimego 
(w tym humusu)/materiałów – 5 %. 

Kol. Ryszard Jakubiec i Piotr Montewski przedstawili zagadnienia ryzyk, zaczynając od definicji, 
przypominając przedwojenne ujęcie ryzyk w kalkulacjach robót budowlanych przechodząc do 
obecnej sytuacji – specyfikując ryzyka przedsięwzięć dla inwestorów i wykonawców. Zdaniem 
autorów profesjonalny wykonawca identyfikuje ryzyko, kalkulując jego skutki w cenie oferty na 
wykonanie robót. Brak odrębnego narzutu lub dodatku obejmującego ryzyko jest przyczyną dużej 
rozpiętości pomiędzy składanymi ofertami, ponieważ niektórzy z wykonawców świadomie lub nie, 
nie uwzględniają skutków ewentualnych ryzyk. Ponadto uwzględnianie w kosztorysie inwestorskim 
jedynie narzutu zysku utrzymuje Zamawiających w przeświadczeniu, iż ryzyko dotyczy tylko 
wykonawcy robót. 

W kolejnym referacie kol. Balbina Kacprzyk przedstawiła przykłady jaki wpływ mają przepisy na 
zmiany cen. Jako podstawowy wskazała obecną swobodę kalkulacji robót budowlanych przez 
wykonawców, z powodu braku przepisów. Jedynie można wskazać wytyczne zamawiających 
i inwestorów dla potrzeb sporządzania ofert. Wymieniła także przykłady zmieniających się 
uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, które mają wpływ na zmiany cen robót 
budowlanych. 

Kol. Maciej Kajrukszto z kolei przedstawił wyniki pracy badawczej oraz analizy dwóch opracowań 
firmy CAS: „Raportu o sporach budowlanych w Polsce 2018” i Raportu - analiza zmiany kosztów 
realizacji kontraktów budowlanych w ramach modernizacji sieci kolejowej w latach 2016 -2018”. 
Autor przedstawił m in. nowe warunki waloryzacji kontraktów PKP PLK S.A. z uwzględnieniem 
„koszyka waloryzacji”. 

O zmowach przetargowych opowiedział współautor Hubert Anysz - a właściwie autorzy zajęli się 
wynikami analiz historycznych danych na podstawie składanych ofert. 

Oczywiście nie zabrakło referatu omawiającego zmiany wynagrodzenia w umowach o roboty 
budowlane w zamówieniach publicznych, który przygotował mec. Hubert Wysoczański. 

Ponadto były także wystąpienia przedstawicieli członków wspierających Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych. Maciej Sikorski - przedstawiciel firmy Orgbud-Serwis zaprezentował 
„Internetowe wspomaganie kosztorysowania” – czyli aplikację e-orgbud pozwalająca na szybkie 
i sprawne przeglądanie aktualnych informacji cenowych wydawanych przez firmę ORGBUD-SERWIS 
w układzie: cen robót, cen obiektów i cen RMS. Dodatkowym atutem jest możliwość opracowania 
kosztorysu, który użytkownik może zapisać do formatu: Excel, PDF oraz ATH a następnie 
wykorzystać przy przetwarzaniu danych cenowych. 
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Paweł Kaczmarski – z firmy Promocja przedstawił temat „Elastyczna wycena na każdym etapie 
realizacji inwestycji z wykorzystaniem możliwości programu SeKo PRIX-WKI” – jak również modelu 
BIM i informatorów cenowych. Autor także przybliżył działalność Międzywydziałowego Projektu 
Interdyscyplinarnego BIM. Studenci z pięciu Wydziałów utworzyli wielobranżowe zespoły, które 
pracowały nad projektami na terenie Kampusu Centralnego Politechniki Warszawskiej. Zadaniem 
każdego zespołu było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach 
skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który 
zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. 
 
Podsumowanie 

Produkcja budowlana cechuje się tym, że jest indywidualna i zazwyczaj realizowana w długim 
okresie czasu. Trudno więc nie uznać, że zarówno inwestorzy jak i wykonawcy muszą liczyć się ze 
zmianami cen robót w dłuższym okresie realizacji. 
Dyskusja podczas konferencji skupiła się na znalezieniu odpowiedzi jakie są przyczyny tak dużego 
wzrostu cen robót budowlanych w latach 2017 ÷ 2018 i czy wpisywane w umowach warunki 
waloryzacji rozwiążą problemy wykonawców. Oczywiście szczególnie dotyczy to branży drogowej 
i kolejowej, gdzie budżet jest bardzo wysoki. 
Podczas konferencji omawiano m. in. aktualną sytuację zmian cenowych w budownictwie, wpływ 
dokumentów przetargowych, zmian przepisów czy działań zamawiających na ceny robót, metody 
waloryzacji wynagrodzeń oraz ryzyka. Gorąca dyskusja dotyczyła ryzyk, które w jednym z referatów 
zostały szczegółowo przypisane do zamawiających i wykonawców. Dyskusja sprowadziła się do 
kwot jakimi dysponują zamawiający i dlaczego nie mogą to być powiększone o VAT wartości 
kosztorysowe robót z kosztorysów inwestorskich. Niestety często zapomina się, że podstawą 
opracowania kosztorysu inwestorskiego są dokumentacja projektowa, STWiORB i ceny 
jednostkowe robót, natomiast podstawą opracowania cen ofert jest Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia, a to już nie tylko dokumentacja projektowa i STWIORB ale wszystkie inne 
uwarunkowania o czym była także mowa w referatach. 
Organizatorzy konferencji korzystając z obecności przedstawicieli administracji centralnej 
zadeklarowali współpracę i wymianę doświadczeń z ustawodawcami w związku z czekającymi nas 
zmianami rozporządzeń dot. opisu i szacowania zamówień na roboty budowlane. 
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Galeria zdjęć: 
 

 
Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych  

 

 
Ewa Wiktorowska Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów 

Zamówień Publicznych, Tomasz Pytkowski Prezes SKB 
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Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury 
 
 

 
 

W pierwszym rzędzie Tomasz Żuchowski pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, w głębi Olgierd Sielewicz 

honorowy Prezes SKB 
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Balbina Kacprzyk Prezes SKB w latach 2013-2019 

 

 
Maciej Sikorski Przewodniczący Oddziału SKB w Poznaniu 
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Tomasz Pytkowski 

IV.  Sprawozdanie z Warsztatów dla kosztorysantów pt. „V letnie 

Warsztaty dla kosztorysantów – Warszawa 2019” 
 
W dniach 31 maja - 1 czerwca 2019 roku w Starych Babicach pod Warszawą odbyła się „V  edycja 
letnich warsztatów dla kosztorysantów – Warszawa 2019”, a tematem głównym warsztatów były 
„Zysk, ryzyko, waloryzacja”. 
 
Sytuacja na rynku rozliczeń robót budowlanych w 2018 i 2019 roku jest bardzo dynamiczna i już od 
dawna nie było tyle rozbieżności - zarówno w szacowaniu robót budowlanych, ofertowaniu oraz ich 
rozliczeniu. W dalszym ciągu mamy do czynienia z rynkiem wykonawców, którzy dodatkowo, mimo 
iż mogą spokojnie kształtować ceny na wysokim poziomie, to mają coraz większe problemy nie 
tylko finansowe, ale również, a może nawet przede wszystkim kadrowe. Zysk wykonawcy, 
identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oraz waloryzacja wartości robót budowlanych to zagadnienia, 
które w ostatnim czasie są głównymi zagadnieniami dyskutowanymi w branży kosztorysowej.  
 
Przedmiotem warsztatów były następujące tematy: 

1) Podstawa kalkulacji – prelegent Balbina Kacprzyk; 
2) Koszty BHP w kosztorysowaniu – prelegent Tomasz Rusak; 
3) Zysk, Ryzyka – identyfikacja i systematyka, kalkulacja ryzyka – prelegenci: Ryszard Jakubiec, 

Tomasz Pytkowski, Kinga Cekiera; 
4) Rozstrzyganie spraw spornych – prelegent Włodzimierz Cichewicz, Waldemar Nowak; 
5) Zarządzanie ryzykiem w BIM – prelegent Stanisław Moryc; 
6) Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane – prelegent Maciej Sikorski; 
7) Ryzyko i koszty ponoszone przy samowolach budowlanych – prelegent Hanna Pokulniewicz. 

 
Balbina Kacprzyk poprowadziła dyskusję na temat podstaw kalkulacji w kosztorysowaniu. 
W zamówieniach publicznych aspekty te są uregulowane w rozporządzeniach Ministra 
Infrastruktury. I tak w rozporządzeniu z dnia 18 maja 2004 roku są zdefiniowane pojęcia związane 
z kalkulacjami – takie jak: cena jednostkowa, metoda kalkulacji uproszczonej, kalkulacja 
szczegółowa ceny jednostkowej, analiza indywidualna nakładów rzeczowych oraz analiza własna. 
Dodatkowo w przypadku stosowania katalogów nakładów rzeczowych do określenia nakładów przy 
określaniu ceny jednostkowej w rozporządzeniu przewidziano metodę ekstrapolacji i interpolacji. 
Poza zamówieniami publicznymi zagadnienie podstaw kalkulacji w tym zasad sporządzenia 
kalkulacji powinno być określone przez strony w założeniach wyjściowych i/lub danych 
wejściowych do sporządzenia kalkulacji. Pomocne są również zasady określone w Polskich 
Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych – wydanie II.  
Podczas prezentacji tematu Balbina Kacprzyk przedstawiła nową formułę kosztów jednostkowych 
zaproponowaną we wspomnianych wcześniej Polskich Standardach Kosztorysowania Robót 
Budowlanych – wydanie II. 
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W podsumowaniu i wnioskach padły postulaty dotyczące: 
  - konieczności stosowania właściwych określeń dot. podstaw kalkulacji; 
 - wypracowania wzorców analiz indywidualnych i opisów robót; 
 - ujednolicenia określeń dot. podstaw wyceny w publikacjach i programach 

   kosztorysowych.  
 
Tomasz Rusak w iście ekspresowym tempie przedstawił zagadnienia związane z kosztami BHP 
w kosztorysowaniu. Koszty BHP, jak to podkreślano kilkukrotnie w dyskusji są ujmowane w kosztach 
ogólnych budowy oraz mają wpływ na ryzyko i jego kalkulację. Zdecydowana większość kosztów 
ponoszonych na BHP jest związana z zagospodarowaniem terenu budowy, jego organizacją oraz 
instalacjami. Niedopuszczalne jest „dublowanie” tych kosztów, tj. liczenie w odrębnych pozycjach 
kosztorysowych oraz dodawanie w pozostałych pozycjach narzutu kosztów pośrednich, które już 
uwzględniają koszty ogólne budowy. W przypadku rozliczenia kosztów ogólnych budowy przyjmuje 
się koszty BHP na poziomie 1-2 % wartości wszystkich robót budowlanych. 
 
Temat główny warsztatów w referacie opracowanym wspólnie z Piotrem Montewskim przybliżył 
Ryszard Jakubiec. Ryzyko przy wycenach robót budowlanych, zgodnie z zasadami kosztorysowania 
powinno być ujmowane w zysku wykonawcy. Jednak czy w zysku, który zazwyczaj oscyluje 
w okolicach 5% wartości wszystkich robót możemy pokryć wszystkie ryzyka? Dużo zależy od jego 
zarządzaniem, gdyż zgodnie z przekazaną definicją ryzyko to wymierne skutki zrealizowania się 
negatywnego zdarzenia łącznie z prawdopodobieństwem wystąpienia takiego zdarzenia. Jak 
pokazano w trakcie dyskusji ryzyko i jego kalkulacja to nic nowego i od dziesięcioleci było wliczane 
w wycenach robót budowlanych. W dalszej części wystąpienia omówione zostały wykazy ryzyk nie 
tylko dla wykonawcy, ale również i dla zamawiającego. Bardzo istotne jest bowiem, by każdy 
zarządzał ryzykiem, za które odpowiada i na które ma wpływ, a umowy były tak zbilansowane, by 
nie przerzucać odpowiedzialności za skutki wystąpienia negatywnego zdarzenia na stronę 
przeciwną.  
 
Kontynuując tematy związane z ryzykiem r.pr. Kinga Cekiera przedstawiła bardzo ciekawą 
prezentację na temat ryzyk wynikających z postanowień warunków kontraktowych FIDIC i skutków 
ich wystąpienia w praktyce. Zagadnienia podobnie jak we wcześniejszym wystąpieniu zostały 
podzielone na ryzyka zamawiającego i wykonawcy. Omawiając kolejne przypadki mecenas 
podkreśliła, iż zdecydowana większość spraw sądowych dotyczy przypisania wykonawcom skutków 
wystąpienia ryzyk, za które odpowiada i którymi zarządza zamawiający. Jak się okazuje skutki takich 
zapisów w umowie mogą być bardzo bolesne również dla zamawiającego, gdyż w skrajnych 
przypadkach wykonawcy często bardziej opłaca się odstąpić od umowy niż ją zrealizować do końca. 
 
Tomasz Pytkowski omówił praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem u wykonawcy. Zarządzanie to 
zaczyna się już na etapie decyzji, czy będzie składana oferta dla zamawiającego, a brane pod uwagę 
są wszystkie czynniki, a w szczególności: projektant, projekt, lokalizacja, rodzaj rozliczenia, 
finansowanie, zamawiający, termin wykonania, pozwolenie na budowę, etc. i ryzyka z tym 
związane. Inwestycja po prostu jest oceniana i jeżeli istnieje zbyt wiele ryzyk oferta nie jest 
składana. Kolejny etap zarządzania ryzykiem u wykonawcy odbywa się na etapie składania ofert.  
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Pod uwagę brane są między innymi takie aspekty jak procentowy udział ofertowania 
podwykonawców, kto sporządzał przedmiary oraz prognoza wzrostu cen. Na tym etapie zaczyna się 
już szacowanie wartości ryzyk, przy czym w tabelach szacowane są nie tylko ryzyka, ale również 
szanse. Do końca budowy zarządzanie ryzykiem jest związane nie tylko z kalkulacją ryzyk (strat) ale 
również szans – rozumianych jako pozytywny wpływ na poszczególne cele. W przedstawionym 
przypadku przy planowanym zysku wynoszącym 5% wartości inwestycji wykonawca wycenił 
w ofercie koszty ryzyk na poziomie 1 % (w pokazywanym przypadku koszty nie były szacowane za 
pomocą kosztorysu szczegółowego, a koszty ryzyk zostały wydzielone z zysku). Po podpisaniu 
umowy cały czas zarządza się ryzykiem i szansami, tak by dążyć do ich równowagi i wzajemnego 
znoszenia się kosztów i zysków z tego wynikających. Analizowana jest także możliwość przerzucenia 
kosztów ryzyk na serwis gwarancyjny. W trakcie dyskusji pokazane były wycinki tabel związanych 
z zarządzaniem ryzykiem i szansami z rzeczywistej inwestycji. 
 
Włodzimierz Cichewicz i Waldemar Nowak poprowadzili dyskusję i przedstawili temat rozstrzygania 
spraw spornych. Spory sądowe najczęściej dotyczą oczywiście rozliczenia robót, waloryzacji, 
zakresu i jakości robót oraz terminów i zapisów sądowych. Jako biegli sądowi prelegenci 
przedstawili swoje doświadczenia dotyczące spraw spornych, które występują zazwyczaj 
w przypadku wystąpienia ryzyk. Przybliżono również tematykę arbitrażu, jak i  rozjemstwa. 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych prowadzi w chwili obecnej prace nad 
wprowadzeniem do działalności stowarzyszenia procedury rozjemstwa. Rozjemstwo w stosunku do 
spraw sądowych na sporo zalet, wśród których można wymienić między innymi odformalizowanie, 
elastyczne procedury, oszczędność czasu i poufność. Rozjemstwo oczywiście nie może stanowić 
podstawy do egzekucji, nie jest wiążące kontraktowo dla stron i nie przerywa biegu przedawnienia, 
ale w przypadku gdy obie strony się podporządkują z pewnością będzie z korzyścią dla obu stron. 
 
Stanisław Moryc już na samym wstępie swojego wystąpienia stwierdził, że BIM nie zajmuje się i nie 
jest narzędziem do zarządzania ryzykiem. Byłby to najkrótsze wystąpienie, gdyby nie fakt, że 
istnienie kilka aspektów BIM związanych z ryzykiem. Na przykładowych modelach pokazano przede 
wszystkim błędy związane z nieprawidłowym modelowaniem i skutkach z tego wynikających oraz 
mogących mieć dalszy wpływ chociażby na przedmiar robót.  Jak zawsze automatyzacja czynności 
np. przedmiarowania w BIM niesie ze sobą ryzyko tzw. czynnika ludzkiego i nieprawidłowego 
oznaczenia elementów modelu. Są też i plusy, gdyż w modelu BIM możemy już na etapie 
projektowania zdecydowanie zmniejszyć, a nawet wyeliminować ryzyka związane z kolizjami 
poszczególnych elementów lub instalacji. 
 
Maciej Sikorski na wstępie przybliżył uczestnikom warsztatów regulacje prawne związane 
z waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane oraz możliwością zmian umów w przypadku 
zamówień publicznych. Po omówieniu aspektów prawnych zostały przedstawione statystyki 
dotyczące zmian cen materiałów, stawki roboczogodziny i kosztów robót budowlanych. 
Z omawianych zestawień zdecydowanie wynika, iż w chwili obecnej zarówno ceny czynników 
produkcji budowlanej jak i samych robót utrzymują tendencje wzrostową. Pomimo faktu, iż mamy 
rynek wykonawców część z nich nie jest w stanie dokończyć bez strat inwestycji, szczególnie tych, 
które zostały zakontraktowane kilka lat temu. W takiej sytuacji waloryzacja wynagrodzenia 
wykonawcy jest jedynym sposobem na zapewnienie możliwości zakończenia inwestycji.  
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Paradoksalnie będzie ona zazwyczaj również korzystna dla zamawiającego, gdyż odstąpienie od 
umowy i zawarcie nowej umowy w obecnej sytuacji będzie po prostu zdecydowanie droższe.  Po 
omówieniu poszczególnych metod waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane zostało 
przeprowadzone ćwiczenie, podczas którego dla kilku przykładowych obiektów obliczono wskaźnik 
waloryzacji na podstawie różnych publikacji.  
 
Hanna Pokulniewicz przybliżyła uczestnikom warsztatów zagadnienie związane z ryzykiem 
i kosztami ponoszonymi przy samowolach budowlanych. Po omówieniu aktualnego stanu 
prawnego i definicji na przykładzie budynku „Czarnego Kota” w Warszawie przybliżone zostały 
konsekwencje samowoli budowlanej, spośród których najpoważniejszą jest nakazanie w drodze 
decyzji rozbiórki całego budynku. Z uwagi na fakt, iż samowola budowlana stanowi przestępstwo 
dodatkową sankcją może być też grzywna lub kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia 
wolności do 2 lat. W przypadku spełnienia przesłanek uregulowanych w Prawie Budowlanym 
właściwy organ może przeprowadzić legalizację samowoli budowlanej – oczywiście po uiszczeniu 
odpowiedniej opłaty legalizacyjnej. Reasumując, wśród ryzyk ponoszonych przy samowolach 
budowlanych należy wymienić: wstrzymanie robót, nakaz rozbiórki, katastrofę budowlaną, 
grzywnę, ograniczenie wolności. 
 

 
V letnie warsztaty kosztorysantów w Warszawie to oczywiście nie tylko omawiane tematy 
i dyskusja, która była prowadzona podczas obrad. Równie ważna była dyskusja prowadzona 
podczas przerw jak i kolacji koleżeńskiej.  
 
Na koniec sprawozdania pragnę podziękować nie tylko wszystkim uczestnikom za przybycie, cenne 
uwagi i dyskusję, ale również prelegentom i prowadzącym za trud, a przede wszystkim czas 
poświęcony na przygotowanie warsztatów (wszyscy organizatorzy i prelegenci nie otrzymują  
wynagrodzenia, ponoszą koszty udziału i delegacji). Mam nadzieję, że w trakcie warsztatów każdy 
dowiedział się czegoś nowego. 
 
Do zobaczenia na VI warsztatach kosztorysowych w Warszawie, na które serdecznie zapraszam. 
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Renata Niemczyk 

V. Artykuły problemowe 

Wadliwa waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane 
Praktyka pokazuje, że niestarannie przygotowane podstępowanie przetargowe na udzielenie 
zamówienia na roboty budowlane może mieć swoje konsekwencje w dalszym toku procesu 
inwestycyjnego, np. przy próbie waloryzacji wynagrodzenia.  Jest to szczególnie widoczne przy 
inwestycjach finansowanych ze środków prywatnych, gdzie zamawiający nie są zobligowani do 
przestrzegania szeregu przepisów, jak ma to miejsce na obszarze zamówień publicznych.  

W konsekwencji zamawiający często nie dysponują kosztorysami inwestorskimi stojąc na 
stanowisku, że wiedza o wartości robót budowlanych jest zbędna w sytuacji, gdy ich faktyczną 
wartość określą złożone w postępowaniu oferty. Jest to błąd w założeniu. W postępowaniu 
przetargowym może być złożona np. tylko jedna oferta lub dwie ze zróżnicowanymi poziomami 
wynagrodzeń lub też więcej z całym wachlarzem cen  i inwestor nie ma właściwego punktu 
odniesienia co do ich oceny pod kątem realności wykonania zadania budowlanego. 

Analizując dalej, inwestorzy w wymaganiach przetargowych często nie określają oferentom 
sposobu obliczenia ceny i formy jej przedstawienia uznając, że są to nieistotne oczekiwania, kiedy 
strony umawiają się na wynagrodzenie ryczałtowe charakteryzujące się niezmiennością  nawet 
gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (KC. art.632 
par. 1 i 2). 

Tak więc, po co inwestor ma wymagać od wykonawcy kalkulacji ze szczegółowym opisem zakresów 
robót wraz z cenami  skoro  umowa o roboty budowlane nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia  
a zakres wynika z dokumentacji projektowej? Odpowiedź jest względnie prosta. Po to, że mogą 
zajść okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć a które zmieniają stosunki 
pomiędzy stronami i wymagają weryfikacji wcześniejszych uzgodnień, np. zmiany wynagrodzenia.  

Z taką sytuacją przyszło się zmierzyć pewnemu inwestorowi, który: 

• nie oczekiwał od wykonawcy szczególnej kalkulacji ofertowej, wobec czego otrzymał od 

niego: na roboty budowlane szczegółowy kosztorys ofertowy, na roboty elektryczne 

zestawienie materiałów i urządzeń z kwotami oraz wyodrębnionymi dla tego zakresu robót, 

kosztami robocizny, a w przypadku instalacji wod-kan jedynie ogólną kwotę. 

• w umowie nie przewidział waloryzacji wynagrodzenia ponieważ roboty budowlane miały 

trwać jedynie osiem miesięcy. 

Tymczasem, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego proces inwestycyjny wydłużył się 
o ponad dodatkowy rok, w którym zmieniła się sytuacja ekonomiczno - gospodarcza na rynku 
budowlanym. Ceny usług budowlanych nieoczekiwanie wzrosły na skutek różnych przyczyn, które 
nie są akurat przedmiotem tego artykułu. Zamawiający, po analizie rynku budowlanego uznał, że 
przy zaistnieniu nowych okoliczności,  wykonawca nie jest w stanie dokończyć robót budowlanych 
za ustalone w umowie wynagrodzenie i przystał na jego zmianę. Pojawił się jednak problem 
metodyki oszacowania waloryzacji wynagrodzenia wobec faktu, że strony wcześniej nie uzgodniły 
sposobu i podstaw kalkulacji, a kosztorysy ofertowe dla poszczególnych zakresów robót były 
zróżnicowane. 
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W tej sytuacji wykonawca zaproponował sposób obliczenia, który był korzystny dla niego.  

Polegał on na: 

a) porównaniu cen materiałów wynikających z faktur zakupowych pochodzących z różnych 

okresów trwania budowy i obliczeniu różnicy wartości przy nakładach materiałowych 

wynikających z kosztorysu ofertowego, 

b) porównaniu  cen materiałów z faktur zakupowych ze składanymi wcześniej przez 

dostawców ofertami, 

c) określeniu faktycznej ilości roboczogodzin pracowników wg list obecności i określeniu 

wzrostu kosztów robocizny na podstawie prezentowanych w systemie Sekocenbud stawek 

robocizny  kosztorysowej, 

d) przyjęciu, bez wskazania jakiejkolwiek podstawy, ryczałtowych kwot z tytułu wzrostu cen 

materiałów elektrycznych i instalacyjnych. 

Analizując zaproponowaną przez wykonawcę metodę waloryzacji wynagrodzenia przede wszystkim 
należy zastanowić się nad zakresem robót, którego powinna dotyczyć. Wykonawca w opisywanym 
przypadku podszedł dosyć swobodnie do tego zagadnienia ignorując postęp robót na budowie 
i waloryzując kwotę pełnego wynagrodzenia wynikającą z umowy. 

Tymczasem przy zmianie wynagrodzenia  należy mieć na uwadze, że chodzi o przywrócenie 
zachwianej niespodziewanymi zdarzeniami ekwiwalentności świadczeń. Wg opinii z 2008 r. 
zamieszczonej na stronie UZP podniesienie wynagrodzenia nie może stanowić podstawy do zdjęcia 
z wykonawcy ryzyka prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Art.3571 Kodeksu 
cywilnego może  służyć wyłącznie do zapobieżenia powstania po stronie wykonawcy rażącej straty.  

Pomimo, że przedmiotowa inwestycja realizowana była ze środków prywatnych to powyższą 
konkluzję można z powodzeniem zastosować również w tym przypadku. 

Moim zdaniem, wykonawca składając ofertę na początku 2017r. miał świadomość zmieniających 
się cen usług w budownictwie o czym świadczyła wysokość stawki robocizny kosztorysowej 
przyjętej przez niego w kalkulacji szczegółowej przy robotach budowlanych, wysokość samej oferty, 
która nie była ofertą najniższą, jak również sygnały z rynku jeszcze przed złożeniem oferty 
dotyczące m.in.  podniesienia przez rząd minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Tak więc wykonawca nie powinien być zaskoczony zmieniającą się koniunkturą. Zaskoczenie 
wywołał natomiast wydłużający się termin zakończenia robót na skutek konieczności wykonania 
szeregu robót dodatkowych (za które należy się dodatkowa zapłata) spowodowanych wadliwie 
przygotowaną dokumentacją projektową.   

Wobec powyższego uważamy, że wykonawca nie powinien się domagać waloryzacji wynagrodzenia 
za pełen zakres robót kontraktowych. Waloryzacji powinny podlegać jedynie te, które jeszcze 
pozostały do wykonania po upływie założonego w umowie terminu zakończenia budowy, 
ponieważ: 

• po pierwsze - w momencie składania oferty na rynku już były symptomy zmieniającej się 

koniunktury, 
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• po drugie - moim zdaniem wysokość wynagrodzenia oraz niektóre składniki cenotwórcze 

wskazywały na fakt, że wykonawca uwzględnił w ofercie ryzyko z tytułu realizacji inwestycji.  

Za takim podejściem do tematu przemawia również fakt, że kryteria wyboru wykonawcy 
w postępowaniu ogłoszonym przez zamawiającego były następujące: 

- cena - 70% wagi, 

- termin realizacji - 20% wagi, 

- gwarancja - 10% wagi. 

W związku z tym, że wyjściowa wartość kontraktu była na poziomie niewiele ponad 4 mln. to 
przeliczając na wymierną wartość finansową, zamawiający zamierzał zapłacić za dotrzymanie 
terminu aż 800 000,00 zł. Innymi słowy, ujmując rzecz teoretycznie - oferta w której Wykonawca 
podał kwotę wyższą o blisko 800 000 zł od kwoty innego wykonawcy i podał korzystny termin 
realizacji punktowany 20% procentami wygrywał z wykonawcą, który otrzymał za termin realizacji 
zero procent. 

Biorąc powyższe pod uwagę, waloryzacja wartości robót realizowanych przed upływem  umownego 
terminu zakończenia robót byłaby krzywdząca dla innych oferentów biorących udział 
w postępowaniu.  

Analizując dalej metodologię, wykonawca zaproponował obliczenie wzrostu cen dla wybranych 
materiałów budowlanych w oparciu o faktycznie zaksięgowane w firmie wykonawczej faktury. 
Wydawać by się mogło, że jest to podejście prawidłowe. Należy jednak zauważyć, że przy takim 
podejściu wykonawca pominął materiały przy których ceny uległy obniżeniu. 

Wątpliwy jest również drugi przykład waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu ceny, kiedy faktura 
zestawiana jest z ofertą. Oferty składane wykonawcom przez producentów materiałów 
i handlowców,  mają swobodny charakter i nie są traktowane tak rygorystycznie jak w przypadku 
ofert składanych zamawiającym w zamówieniach publicznych. Zmiana cen nie skutkuje żadnymi 
konsekwencjami w stosunku do oferentów chcących pozyskać zamówienie, przez co ich propozycje 
bywają niższe niż faktyczne kwoty umowne. Ponadto wszystkie oferty, które przedstawił 
wykonawca były sporządzone po terminie zawarciu umowy z zamawiającym co znaczy, że 
wykonawca nie mógł ich brać pod uwagę przy opracowywaniu oferty.  

W tych przypadkach, w których wykonawca zestawiał faktury z ofertami  należałoby zmienić 
sposób obliczenia waloryzacji poprzez przyjęcie wskaźnika zmian cen materiałów np. z systemu 
Sekocenbud czy wydawnictw ORGBUD-SERWIS. 

Wątpliwości budzi również przyjęcie kwoty waloryzacji na materiały instalacyjne (elektryczne, wod-
kan, c.o., ciepła technologicznego, niskoprądowe) w założonej z góry kwocie bez wskazania 
jakiejkolwiek podstawy, ponieważ zamawiający nie ma możliwości weryfikacji takich pozycji. 
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Najwięcej jednak zastrzeżeń budzi waloryzacja dokonana przez wykonawcę z tytułu wzrostu stawki 
robocizny kosztorysowej polegająca na przyjęciu  stawki z systemu Sekocenbud z kwartału 
w którym składał ofertę i zestawieniu jej z prognozowaną stawką na przewidywany, aneksowany 
termin zakończenia budowy. 

Moim zdaniem za punkt wyjścia powinna być przyjęta stawka z kalkulacji ofertowej, która była 
znacznie wyższa niż notowana w systemie Sekocenbud z okresu składania oferty.    

Reasumując, zastosowana przez wykonawcę metoda liczenia wskaźnika wzrostu stawki robocizny 
kosztorysowej bez nawiązania do stawki z oferty, bez uwzględniania terminu waloryzacji 
i etapowego oddawania robót  prowadzi do otrzymania wysokiej waloryzacji robocizny, co jest 
nieprawidłowe.   

W praktyce można spotkać się również z waloryzacją kosztów robocizny opartą o listy płac 
robotników. W tym miejscu podkreślić należy, że  kosztorysowej stawki robocizny stosowanej 
w kalkulacji przy wykorzystywaniu KNR-ów nie można utożsamiać z godzinową stawką płaconą 
robotnikowi ani też przyjmować faktycznej liczby godzin pracy tak jak zrobił to wykonawca, a co 
podyktowane było brakiem możliwości wyciągnięcia z kalkulacji ofertowej, nakładów robocizny.  
W tym przypadku należało, moim zdaniem,  na podstawie danych prezentowanych przez firmę 
ORGBUD-SERWIS i Promocja ustalić udział kosztów robocizny w kosztach realizacji podobnych 
obiektów  i przyjmując stawkę z kosztorysu ofertowego określić nakłady robocizny dla 
poszczególnych zakresów robót podlegających waloryzacji. 

Często można spotkać się z pytaniem, szczególnie młodych kosztorysantów dlaczego  kosztorysowej 
stawki robocizny nie można utożsamiać z godzinową stawką płaconą robotnikowi. Takie podejście 
wynika z zaszłości historycznej, warunków i założeń przy których były opracowywane KNR-y, 
sytuacji społeczno - gospodarczej, która miała miejsce w latach 70-80, oraz faktu, że KNR-y 
opracowane 30-40 lat temu nie były modyfikowane pod kątem zmieniających się 
i unowocześnianych narzędzi pracy. Próbę wyjaśnienia tej problematyki można znaleźć w publikacji 
Teresy Zajączkowskiej pn. "Kalkulacja kosztorysowa" jak również w opracowaniu pn. 
Kosztorysowanie w budownictwie autorstwa Stanisława Kotyńskiego i Wojciecha Obtułowicza.    

Podsumowując, bez względu na to z jakich źródeł finansowana jest inwestycja, jaki jest jej zakres 
oraz termin realizacji, zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań przy przygotowywaniu 
postępowania przetargowego. Nic również nie stoi na przeszkodzie w zaimplementowaniu 
sprawdzonych i stosowanych rozwiązań przy zamówieniach publicznych na obszarach, na których 
nie są obligatoryjne. Wówczas można byłoby uniknąć wadliwych rozwiązań opisanych w niniejszym 
artykule. 
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Czy kosztorys ofertowy może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa 

w postępowaniu przetargowym? 

Ciekawe pytanie na które, podejrzewać należy, nie będzie jednomyślności w odpowiedziach. 
Dlaczego podnosimy ten temat? Ponieważ w ostatnim czasie coraz to więcej wykonawców zaczęło 
zastrzegać przy składaniu ofert niejawność swoich kosztorysów ofertowych uznając je za tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Jest to, zdaniem oferentów dobry sposób na eliminację czynności 
sprawdzających przez wykonawców, którzy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
uzyskali mniejsze noty i którzy szukają podstaw do złożenia sprzeciwu względem wybranej oferty. 
Tymczasem, wobec powszechności tego zjawiska i ilości skarg do KIO, Urząd Zamówień Publicznych 
zamieścił na swoim portalu, w części „baza wiedzy” swoje stanowisko w kwestii interpretacji 
przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Ten fakt już sugeruje, że Urząd Zamówień 
Publicznych ma zdanie krytyczne co do utajniania kalkulacji kosztorysowych w postępowaniu. 
I rzeczywiście – w kilku miejscach na stronie internetowej UZP można znaleźć stanowisko Urzędu, 
które w sposób jednoznaczny stanowi o tym, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być 
uznane w szczególności następujące dokumenty: 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, bowiem np. zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, rejestr jest jawny; przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana 
może uzyskiwać w zwykłej i dozwolonej drodze (wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., sygn. 
akt I CKN 1159/00), 

• informacje ujawniane przez zamawiającego w czasie otwarcia ofert (art. 86 ust. 4), a więc, 
nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu 
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie, 

• kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na roboty budowlane. 

Oczywiście, to stanowisko poparte jest przez UZP analizą prawną obowiązujących przepisów. 
Nadmienić należy, że analiza ta może być dalej narzędziem dla zamawiających przy badaniu 
zastrzeżonych przez wykonawców informacji, pod kątem rozstrzygnięcia czy stanowią one 
tajemnicę przedsiębiorstwa czy też nie. Jak nakazują bowiem przepisy nie wystarczy, że wykonawca 
zgodnie z art.8, ust.3 ustawy Pzp zastrzeże część informacji, które nie mogą być udostępniane. 
Jeszcze zamawiający musi każdorazowo zbadać przesłanki takiego zastrzeżenia w konkretnej 
sytuacji. I to zamawiający ostatecznie decyduje, czy informacje zastrzeżone przez wykonawcę 
można ujawnić czy też nie. 

Reasumując, w przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę nieujawniania kosztorysu ofertowego czy 
też cen jednostkowych zamawiający może posłużyć się stanowiskiem Urzędu i jego wykładnią, o ile 
oczywiście wie, że taka istnieje. 
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Co można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa? Wg art.11, pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r. Nr 153, poz.1503, z późn. zmianami), za 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: 

• informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą,  

• które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób (informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości 

publicznej)  

• o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności . 

 
Ten przepis nie eliminuje kosztorysu czy cen jednostkowych ze zbioru informacji, które mogą być 
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W zestawieniu jednak z innymi przepisami, a mianowicie z: 

• art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje jawność postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego gwarantującą w praktyce uczciwą konkurencję 

i równe traktowanie wykonawców, 

• art.96 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że protokół 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny oraz, 

że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania (oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia), 

sytuacja już wygląda nieco inaczej. Ustawodawca chcąc uczynić postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jak najbardziej transparentnym przewidział jawność postępowania na 
każdym etapie jak również jawność dokumentów jemu towarzyszących. Poczynił jednak uwagę, że 
zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli 
wykonawca składając ofertę poczyni zastrzeżenie o ich poufności. Ta możliwość i konieczność 
weryfikacji zastrzeżenia przez zamawiającego spowodowały, że strony zaczęły te przepisy 
odmiennie interpretować. Ostatecznie dywagacje na ten temat przeciął Urząd Zamówień 
Publicznych podając swoje stanowisko do publicznej wiadomości, że za tajemnice przedsiębiorstwa 
nie może być uznany kosztorys, ceny jednostkowe stanowiące podstawę obliczenia ceny na 

roboty budowlane. 

 
Ciekawym materiałem poglądowym była kontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych sprawa, w której wykonawca zastrzegł objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa 
„Wycenionego Przedmiaru Robót”. Argumentacja wykonawcy była długa, świetnie napisana i dla 
wielu przekonująca, np. dla zamawiającego, który nie odrzucił tego zastrzeżenia. Urząd Zamówień 
Publicznych jednak nie zgodził się z przedstawioną argumentacją uznając iż ceny wpisane przez 
wykonawcę w „Wycenionych Przedmiarach Robót” powinny zostać ujawnione przez 
zamawiającego. 
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Poniżej przedstawiamy wysunięte przez wykonawcę argumenty przemawiające za objęciem 
tajemnicą przedsiębiorstwa „Wycenionych Przedmiarów Robót” i stanowisko UZP odnośnie 
każdego z nich (informacje zaczerpnięto z Informatora Urzędu zamówień Publicznych nr 2/2018). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Argument 1 

Wykonawca 
…kalkulacje ceny ofertowej stanowią informacje o kosztach przypisanych przez Wykonawcę do 

określonego zakresu robót (zakresu opisanego nazwą danej pozycji oraz odpowiednim fragmentem 

dokumentacji przetargowej –SIWZ, dokumentacji technicznej, STWiOR ) stanowiąc pośrednio 

informację na temat organizacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. Sposób przypisania przez 

Wykonawcę kosztów do danego zakresu robót jest efektem zdobytego przez niego know-how, które 

wypracował na przestrzeni lat, świadcząc roboty budowlane na rynku, a przez to informacje te 

posiadają dla niego wartość gospodarczą.  

UZP 
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wykonawcy bowiem treść „Wycenionych Przedmiarów 
Robót” została sporządzona na potrzeby tego konkretnego postępowania i była ona udostępniona 
na równych zasadach wszystkim wykonawcom zainteresowanym przedmiotowym zamówieniem. 
Wskazał to również sam wykonawca stwierdzając, że „Co prawda, zastrzegane kalkulacje zostały 

opracowane na potrzeby tego konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (…) 
Tym samym należy stwierdzić , że zawarte w „Wycenionych Przedmiarach Robót ceny – w tym 
przypadku - nie są informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa 
i w konsekwencji nie mogą stanowić informacji posiadających wartość gospodarczą.  
 
Argument 2 

Wykonawca 
Utajnione kalkulacje pokazują w jaki sposób wykonawca określa (wycenia) koszty wykonania 

poszczególnych robót, w jaki sposób grupuje i dzieli koszty wspólne wykonania robót, w jaki sposób 

kształtuje zysk i jak przypisuje go do poszczególnych elementów wyceny, w jaki sposób i w jakich 

obszarach minimalizuje koszty, oraz w jaki sposób zamierza zorganizować proces budowlany. 

UZP 
Nie można zgodzić się z tym stwierdzeniem bowiem samo wstawianie przez wykonawcę cen 
w przygotowanym przez zamawiającego kosztorysie (w tym przypadku w Wycenionych 
Przedmiarach Robót) nie wskazuje na sposób dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny, czy 
sposobu budowania strategii cenowej i elementów składowych tej strategii. 

Argument 3 

Wykonawca 
Bez wątpienia, informacje, które pozwalają na ujawnienie zastosowanej przez Wykonawcę metodę 

kalkulacji ceny, kalkulacje, jak i konkretne dane cenotwórcze, zgodnie z ugruntowaną linią 

orzeczniczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą być przedmiotem ochrony przez ich 

utajnienie przed innymi podmiotami, również tymi uczestniczącymi w przetargu (tak wyrok KIO 

z dnia 14 maja 2013r., sygn.. akt KIO 908/13, por. wyrok SO w Katowicach z dnia 8 maja 2007 r., 

sygn.. akt XIX Ga 167/07. 
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KIO 
…żadne z przytoczonych w uzasadnieniu wykonawcy orzeczeń dotyczących tajemnicy 
przedsiębiorstwa, nie wskazuje na analogiczny do powyższego postępowania stan faktyczny, 
w którym to zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane sporządzał kosztorys (w tym przypadku Wyceniony Przedmiar Robót) a zadaniem 
wykonawcy było jedynie wypełnienie pól dotyczących cen w poszczególnych jego pozycjach. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przytoczone stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczy konkretnego przypadku w którym 
zamawiający załączył do SIWZ „Przedmiary Robót”, które miały być, zgodnie z postanowieniami 
zamawiającego, wypełnione cenami jednostkowymi robót przez oferentów. 
Tymczasem są przypadki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w których załączony 
przez zamawiającego do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy i, zgodnie 
z postanowieniami zamawiającego, nie musi być bezwzględnie respektowany przez wykonawcę. 
Wykonawca na potrzeby złożenia oferty może opracować odmienny przedmiar na podstawie 
którego określa poziom swojego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wówczas 
taki przedmiar łącznie z jego wyceną jest efektem własnej działalności intelektualnej wykonawcy 
i można zrozumieć oferentów, którzy dążą do nieujawniania tych informacji.  
Analiza orzecznictwa jednak wskazuje, że bez względu na okoliczności i wkład intelektualny 
wykonawcy przy sporządzaniu oferty w części cenowej, kalkulacje kosztorysowe nie mogą być 
zastrzeżone przez wykonawców i objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 
 

 

Kosztorys powykonawczy na przykładzie z praktyki 

Wykonawca wykonujący roboty budowlane dla zamawiającego dysponującego środkami 
publicznymi zwrócił się do firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. o wyjaśnienie zagadnień związanych ze 
sposobem dokonania obmiaru robót budowlanych na potrzeby kosztorysu powykonawczego w 
sytuacji gdy strony w umowie nie doprecyzowały ustaleń z tego zakresu.   

Firma wykonawcza pozyskała zamówienie na budowę fundamentów pod urządzenia przemysłowe 
przedstawiając Zamawiającemu korzystną ofertę opracowaną wg reguł ustalonych przez 
Zamawiającego. Tak więc oferta przygotowana została w oparciu o przedmiar robót sporządzony 
przez Zamawiającego, który był załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym. Wykonawca skalkulował   ceny jednostkowe robót i odpowiednio 
przypisał do zakresów robót wskazanych w przedmiarze przez numery katalogowe wynikające z 
symboliki Katalogów Nakładów Rzeczowych.   Dodać w tym miejscu należy, że wymogiem 
Zamawiającego było zastrzeżenie o nie dokonywaniu przez oferenta żadnych zmian w przedmiarze 
robót.  

Strony w zawartej umowie, w punkcie nr 3 uzgodniły, że: 

„Rozliczenie robót będących przedmiotem Umowy dokonane będzie każdorazowo po zakończeniu 

i odebraniu skończonego elementu robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym 

przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz w oparciu o rzeczywisty obmiar 

robót dokonany przez Kierownika Robót i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa 

w par. 12 ust.1 Umowy oraz jednostkowe ceny ryczałtowe zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy.”  
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Tak więc, w świetle zawartej umowy ceny jednostkowe robót przedstawione przez firmę 
wykonawczą w ofercie, zostały zatwierdzone przez Zamawiającego i znalazły swoje odbicie 
w załączniku nr 3 do umowy, by po wykonaniu określonych elementów robót stać  się podstawą 
rzeczywistego ich rozliczenia.   

Pozostała do wyjaśnienia jeszcze kwestia obmiaru robót. Strony nie doprecyzowały w umowie 
sposobu dokonania obmiaru robót po ich wykonaniu. Praktycznie, naszym zdaniem nie musiały 
tego czynić bowiem konsekwencją, narzuconych w postępowaniu przetargowym przez 
Zamawiającego standardów sporządzenia oferty cenowej, w tym opisaniu robót przez wskazanie  
podstaw katalogowych z KNR-ów było sporządzenie obmiaru robót w sposób określony przez 
Katalogi Nakładów Rzeczowych. Gdyby było inaczej Zamawiający bezwzględnie musiałby w SIWZ 
poinformować oferentów o zmianie założeń obmiarowania w stosunku do KNR-ów. 

Reasumując, jeżeli zakres robót w postępowaniu przetargowym został określony w oparciu 

o KNR-y  (na co wskazuje podstawa katalogowa w przedmiarze, który sporządził Zamawiający), 

a więc w oparciu o określone założenia, to również sposób dokonania obmiaru powinien być 

przeprowadzony wg reguł określonych w KNR-ach. Te dwa elementy muszą być ze sobą spójne, 

ponieważ cena jednostkowa roboty uzależniona jest od zakresu roboty i sposobu dokonania jej 

obmiaru.  

Podkreślić należy, że podstawa katalogowa czyli numer katalogu KNR, numer tablicy i kolumny 
niesie za sobą szereg informacji. Jest to jedyny w Polsce, ogólnie stosowany kompleksowy  
klasyfikator robót budowlanych informujący o zakresie normowanych robót i czynnościach 
koniecznych do wykonania, rodzajach materiałów i sprzętów niezbędnych do wykonania tych 
robót, nakładach robocizny, materiałów i sprzętu przypadających na daną jednostkę roboty, 
założeniach kalkulacyjnych i sposobie przedmiarowania/obmiarowania. Pomimo, że Katalogi 
Nakładów Rzeczowych za sprawą ustawy o cenach z 2001r. przestały być obligatoryjne, to nadal 
powszechnie są stosowane w kosztorysowaniu w Polsce zarówno w obszarze zamówień 
publicznych jak i w zamówieniach finansowanych ze środków prywatnych. Stanowią zwyczajowo 
punkt odniesienia do którego odwołują się Strony nawet przy braku odpowiednich zapisów 
umownych. 

Zakładając, że zamawiający w przedmiarze nie przywołałby podstaw katalogowych, to i tak 
domniemywać by należało, że Strony rozliczać się będą wg KNR, ponieważ: 

• po pierwsze - wskazuje na to również opis roboty budowlanej. Poziom jej scalenia jest 
identyczny z poziomem przyjętym w KNR. Gdyby robota była opisana przez wyższy poziom 
scalenia wówczas sposób obmiarowania należałoby bezwzględnie opisać, 

• po drugie  - historycznie rzecz ujmując, KNR-y były stosowane przez Strony sporu już 
wielokrotnie. Jest to drugi, dodatkowy aspekt sprawy umacniający wykonawcę przy 
składaniu oferty, że sposób obmiarowania będzie dokonywany w oparciu o KNR. 
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Kontynuując temat obmiarowania, wg. punktu 4.1. „Zasady przedmiarowania” do rozdziału nr 2 
„Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne” do KNR 2-02: 

„Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 

betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych brył geometrycznych poszczególnych 

elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze 

mniejszej niż 0,1m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm”.  

Reasumując, po wykonaniu robót budowlanych wskazanych w przedmiarze robót m.in. przez 

podstawy katalogowe KNR 2-02 0283-0702; 0502; 0602; należy pomierzyć ostatecznie wykonane 

fundamenty jako bryły geometryczne w taki sposób, żeby określić ich objętości od których 

powinny odjąć wszystkie otwory, wnęki i gniazda o kubaturze większej lub równej 0,1 m3 oraz 

kubatury sfazowań o szerokości skosu równej lub powyżej 15 cm.  

W świetle powyższych założeń, nieprawidłowym jest odejmowanie od kubatur żelbetowych brył, 

objętości zbrojenia czy też przyjmowanie do rozliczeń ilości wbudowanego betonu wg WZ-etek 

(dokument wydania towaru na zewnątrz). Takie działania można uznać za naruszenie warunków 

umowy ze strony Zamawiającego. 

PODSUMOWANIE 

1. Wobec faktu, że zakres robót opisany został w przedmiarze przez klasyfikator KNR, 

a Strony nie określiły w umowie sposobu dokonania obmiaru, obmiar winien być 

sporządzony wg założeń opisanych w KNR-ach.  

2. Strony winny pomierzyć wykonane fundamenty żelbetowe w taki sposób, żeby 

określić geometryczne ich objętości od których powinny odjąć wszystkie otwory, 

wnęki i gniazda o kubaturze większej lub równej 0,1 m3 oraz kubatury sfazowań 

o szerokości skosu równej lub powyżej 15 cm. 
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