
PROGRAM KURSU  

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Dzień pierwszy  9:00 – 19:00 

9 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus przerwy (po 15 min) i 1 przerwa na Lunch (30min) 

  

1. Podstawy prawne kosztorysowania oraz określania planowanych kosztów robót 
budowlanych i prac projektowych. 

2. Planowane koszty robót i prac projektowych WRB+WPP 
3. Rodzaje i rola kosztorysów robót budowlanych 

 kosztorys inwestorski, ofertowy, powykonawczy, zamienny, 
 rodzaje wynagrodzeń za roboty budowlane i podstawy ich ustalania, 
 rola kosztorysów przy rozliczaniu robót budowlanych. 

4. Rola założeń i danych wyjściowych w kosztorysowaniu robót budowlanych. 
5. Przedmiarowanie robót budowlanych – zasady i wymagania formalne. 
6. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych (KNR, KNNR i inne). 
7. Zasady sporządzania analiz indywidualnych nakładów rzeczowych 

 analogie, ekstrapolacje i interpolacje, 

 analizy szczegółowe zakładowe. 

8. Metody kosztorysowania robót budowlanych 

 formuły kalkulacyjne, 

 składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej, 

   składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej 
 
 

Dzień drugi  9:00 – 19:00 

9 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus przerwy (po 15 min) i 1 przerwa na Lunch (30min) 

 

1. Źródła cen jednostkowych oraz cen czynników produkcji w kosztorysowaniu ofertowym i 
inwestorskim. 

2. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz 
powykonawczego. 

3. Przykłady kalkulacji kosztorysowych.  
4. Wycena robót w warunkach utrudnionych. 
5. Zasady uwzględniania maszyn i urządzeń w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysie 

ofertowym. 
6. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i zamiennego oraz 

powykonawczego. 
7. Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót budowlanych. 
8. Błędy popełniane przy sporządzania poszczególnych rodzajów kosztorysów. 

 



Dzień trzeci 9:00 – 16:00 

6 godzin lekcyjnych (po 45 min) plus przerwy (po 15 min) i 1 przerwa na Lunch (30min) 

  

1. Krótka historia kosztorysowania komputerowego 
2. Dostępne na rynku programy do kosztorysowania 
3. Elementy składowe programu kosztorysowego 

a. bazy danych (katalogi, cenniki, jednostki miary itp.) 
b. część kalkulacyjna (formuły obliczeniowe) 
c. część prezentacyjna (interfejs programu i moduł wydruków) 

4. Sporządzanie przykładowego kosztorysu 
a. definiowanie parametrów wyceny i strona tytułowa 
b. budowa struktury kosztorysu 
c. kalkulacja na różnych poziomach szczegółowości 
d. wydruki, zapis i eksport kosztorysu 

5. Praca z kosztorysem 
a. modyfikacja wprowadzonych składników kosztorysu 
b. zmiana metody kalkulacji (uproszczona/szczegółowa) 
c. praca z zestawieniami R, M, S i Cj 
d. rozliczanie pracy rusztowań 
e. funkcje kontrolne w programie kosztorysowym 

6. Import oraz wymiana danych 
a. pomiędzy programami kosztorysowymi (ath i fwd) 
b. import przedmiarów (pdf) 
c. wycena modeli BIM (ifc) 

7. Podsumowanie 

 

  

 




