
Kosztorysowanie w budownictwie 

Temat nr 5: 

Kosztorysowanie 

  

 Tworzenie kosztorysu 

 

 Błędy w kosztorysowaniu 

 

 Główne katalogi  



Kosztorysowanie 2 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawowe pojęcia 

 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie przewidywanych 

do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania  

wraz z ich opisem i/lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych (w przypadku zamówień publicznych)  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych – sporządzony przed wykonaniem robót. 

 

Obmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie robót (podobnie  

jak wyżej) sporządzone po wykonaniu robót – sporządzane na podstawie 

książki obmiarów. 



Kosztorysowanie 3 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawowe pojęcia; c.d. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 

opracowanie obejmujące wymagania co do sposobu wykonania robót,  

w tym między innymi: wymagania co do materiałów, sprzętu, transportu, 

metody wykonania robót, odbioru robót, określenie zakresu prac  

które powinny być uwzględnione w poszczególnych pozycjach 

przedmiarowych. 

 

Katalog (Katalog Nakładów Rzeczowych) – publikacja określająca 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla danego typu prac (robót) budowlanych. 

 

Jednostkowe nakłady rzeczowe – nakłady rzeczowe czynników produkcji 

czyli robocizny R, materiałów M oraz pracy sprzętu i środka transportu S. 



Kosztorysowanie 4 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawowe pojęcia; c.d. 

 

Analiza indywidualna (Analiza własna, Kalkulacja indywidualna) – 

analiza, w której zostały określone indywidualne nakłady rzeczowe 

przypadające na jednostkę robót (przedmiarową lub obmiarową). 

 

Analogia – dobór nakładów z określonej tablicy katalogu,  

które pod względem charakteru i technologii robót oraz jednostki 

przedmiarowej kwalifikuje się do wykorzystania przy ustaleniu określonych 

nakładów. 



Kosztorysowanie 5 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawy techniczne – baza techniczna kosztorysu 

 

Podstawy techniczne pozwalają nam określić ile (w przeliczeniu na 

odpowiednią jednostkę) i jakich robót jest do wykonania: 
 

 projekt techniczny – dokumentacja projektowa 
 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania 
 

 podstawy normatywne (baza normatywna) - zestawienia nakładów  

   rzeczowych: robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych 

 

Na podstawie powyższych danych powstaje przedmiar robót – obliczenie 

ilości robót przewidywanych z dokumentacji projektowej 



Kosztorysowanie 6 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawy techniczne – baza techniczna kosztorysu; c.d. 

 

Przykładowe katalogi: 

 KSNK: Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych 

 KNK: Katalog Norm Kosztorysowych 

 KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych 

 KNR-W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB 

 NNRNKB: Uzupełnienia do KNR 

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

 KNR AT: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT 

 KNR SEK: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD 

 KNR K: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN 

 KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych 

 KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych 

 KNNR-W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB 

 KNP: Katalog Norm Pracy 



Kosztorysowanie 7 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawy ekonomiczne 
 

Zestawienie podstaw kosztorysowania przy różnych rodzajach 

kosztorysów: 
 

 ceny czynników produkcji – czyli cenniki 
 

 koszty zakupu 
 

 koszty pośrednie  
 

 zysk 
 

Przykładowe cenniki: 

 ORGBUD-SERWIS 

 Sekocenbud 

 Intercenbud 

 IDM 

 BISTYP 

 Eurocenbud 



Kosztorysowanie 8 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
 

 dokumentacja projektowa 
 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania 
 

 ceny jednostkowe robót podstawowych. 



Kosztorysowanie 9 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: 
 

 dane zawarte w ogłoszeniu o przetargu na wykonanie robót  

   budowlanych, a w szczególności: informacje o rodzaju i zakresie robót  

   oraz lokalizacji budowy, specyfikacja istotnych warunków przetargu,  

   a zwłaszcza bliższe określenie przedmiotu przetargu (projekty techniczne  

   robót z kosztorysem inwestorskim lub inwentaryzacja stanu technicznego  

   i protokół typowania robót w przypadku remontu), terminy wykonania  

   robót i inne istotne postanowienia 
 

 nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu – według KNR,  

   a przy ich braku ustalone indywidualnie 
 

 stawki godzinowe robocizny – według załączonej kalkulacji 
 

 ceny materiałów i pracy sprzętu, przyjęte z bazy cenowo-kosztowej  

   wykonawcy robót 
 

 kalkulacja kosztów pośrednich, zysku i ewentualnych dodatków. 



Kosztorysowanie 10 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowią: 
 

 dokumentacja techniczna 
 

 książka obmiaru robót potwierdzona przez inspektora nadzoru 
 

 zapisy w dzienniku budowy, określające technologię lub konieczność  

   wykonania robót oraz okres ich wykonania 
 

 nakłady rzeczowe ustalone w zatwierdzonym przez inwestora kosztorysie  

   ofertowym 
 

 ceny czynników produkcji 
 

 koszty pośrednie, koszty zakupu i stawki zysku, w wysokościach  

   wynegocjowanych 
 

 pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w zatwierdzonej przez  

   zamawiającego ofercie lub w umowie (aneksach do umowy). 



Kosztorysowanie 11 

Tworzenie kosztorysu 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu robót dodatkowych 

(uzupełniającego) stanowią: 
 

 zapis inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,  

   stwierdzający potrzebę wykonania robót dodatkowych (pozaumownych)  

   oraz ustalający technologię i zakres ich wykonania 
 

 protokół konieczności, akceptowany przez zamawiającego – stanowiący  

   podstawę do sporządzenia aneksu do umowy 
 

 dokumentacja projektowa opracowana na roboty dodatkowe 
 

 dokumenty i dane niezbędne przy sporządzaniu kosztorysu  

   powykonawczego 



Kosztorysowanie 12 

Tworzenie kosztorysu 

Forma kosztorysu oraz zapis jego treści 
 

Kosztorys ma swoją ustaloną systematykę, która określa poprawną 

kolejność opracowania jego części składowych. 
 

Na prawidłowo sporządzony i kompletny kosztorys szczegółowy składają 

się: 
 

 karta tytułowa kosztorysu 
 

 ogólna charakterystyka obiektu lub robót objętych kosztorysem 
 

 przedmiar lub obmiar robót wraz z ich opisem technologicznym 
 

 bezpośrednie nakłady rzeczowe 
 

 wycena wartości nakładów rzeczowych oraz pozostałych składników  

   kalkulacyjnych ceny kosztorysowej, czyli kosztorys właściwy 
 

 tabela wartości elementów scalonych 
 

 załączniki do kosztorysu. 



Kosztorysowanie 13 

Tworzenie kosztorysu 

Forma kosztorysu oraz zapis jego treści; c.d. 
 

Załączniki do kosztorysu: 
 

 w kosztorysie inwestorskim – protokół (lub wyciąg) ustalenia danych  

   wyjściowych do kosztorysowania 
 

 w kosztorysie powykonawczym – książka obmiarów wykonanych robót 
 

 w kosztorysie na roboty dodatkowe lub zamienne – protokół konieczności  

   wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
 

 analizy i kalkulacje indywidualne dla robót nie wstępujących w KNR. 



Kosztorysowanie 14 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu 

 

Całość postępowania związanego z wykonaniem kosztorysu 

szczegółowego można ująć w przedstawione niżej kolejno wykonywane 

etapy: 

 

Etap 1. Ustalenie rodzaju kosztorysu i charakteru robót – określić 

rodzaj kosztorysu, zgodnie z klasyfikacją, oraz charakter wycenianych 

robót (nowe czy remontowe). 

 

Etap 2. Ustalenie i skompletowanie danych i dokumentacji źródłowej, 

niezbędnych do sprecyzowania zakresu rzeczowego robót i struktury 

kosztorysu – stosownie do ustaleń etapu l określić i skompletować dane 

źródłowe stanowiące podstawę do sporządzenia kosztorysu. 



Kosztorysowanie 15 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d. 

 

Etap 3. Ustalenie struktury kosztorysu – określić podział kosztorysu  

na części i rozdziały, wykorzystując informacje zawarte w materiałach 

źródłowych (etap 2). 

 

Etap 4. Sprecyzowanie metody wykonania robót – określić metodę 

wykonania robót na podstawie analizy danych źródłowych w etapie 2. 

 

Etap 5. Sporządzenie opisów pozycji kosztorysowych – na podstawie 

wyników etapów 2 i 4 sporządzić opisy pozycji kosztorysowych, 

pogrupowanych zgodnie ze strukturą ustaloną w etapie 3. 

 

Etap 6. Sporządzenie przedmiaru robót – obliczyć i wypisać dla każdej 

pozycji kosztorysowej liczbę jednostek produkcji lub roboty. 



Kosztorysowanie 16 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d. 

 

Etap 7. Ustalenie wielkości jednostkowych nakładów rzeczowych – 

określić i wypisać dla każdej pozycji kosztorysowej (etap 5) wielkość 

jednostkowych nakładów robocizny – wraz z ewentualnymi dodatkami  

oraz materiałów i sprzętu, posługując się katalogami nakładów 

rzeczowych, normami zakładowymi i kalkulacją indywidualną. 

 

Etap 8. Obliczenie wielkości nakładów rzeczowych – dla każdej pozycji 

kosztorysu z etapu 5 obliczyć i wypisać wielkość nakładów rzeczowych, 

mnożąc ilości robót z etapu 6 przez wielkość nakładów na jednostkę  

z etapu 7. 



Kosztorysowanie 17 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d. 

 

Etap 9. Ustalenie cen czynników produkcji oraz podstaw naliczania 

stawek pozostałych składników kosztów. 

 

Określić: 

 kosztorysową stawkę robocizny 

 ceny materiałów 

 ceny jednostkowe pracy sprzętu 

 koszty zakupu materiałów 

 podstawę naliczania i stawkę kosztów pośrednich 

 podstawę naliczania i stawkę zysku. 



Kosztorysowanie 18 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d. 

 

Etap 10. Obliczenie wartości kosztorysowej robót – dla każdej pozycji 

kosztorysowej obliczyć i wypisać składniki kosztów bezpośrednich, mnożąc 

wielkości nakładów rzeczowych z etapu 8 przez ich ceny jednostkowe  

z etapu 9. Na końcu każdego rozdziału podsumować składniki kosztów 

bezpośrednich, obliczyć koszty zakupu materiałów, koszty pośrednie, zysk 

oraz wartość robót lub elementu obiektu ogółem. 

 

Etap 11. Sporządzenie tabeli wartości elementów scalonych – 

sporządzić tabelę wartości elementów scalonych, wykorzystując dane 

etapu 10 i obliczyć całkowitą wartość kosztorysową robót. 

 

Etap 12. Wykonanie pozostałych części składowych kosztorysu – 

sporządzić kartę tytułową kosztorysu, charakterystykę obiektu, zestawienia 

i załączniki. 



Kosztorysowanie 19 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d. 
 

Przykład kosztorysu robót ziemnych: 



Kosztorysowanie 20 

Tworzenie kosztorysu 

Etapy tworzenia kosztorysu; c.d. 

 

Przykład tabeli elementów scalonych: 

Koszty zakupu: KZ = .......% od M 

Koszty pośrednie KP = ....... % od (R+S) 

Zysk Z = .........% od (R + S + KP) 

Ogółem: WK = R + M + KZ + S + KP + Z 



Kosztorysowanie 21 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR)  

 

Stanowią podstawę do sporządzania kosztorysów szczegółowych.  

 

Są to zestawienia norm ilościowych, określające specyfikację 

i ilości nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania elementów  

lub robót. 

 

Są one wydawane przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych 

WACETOB – PZITB, ministerstwo oraz inne resorty (dla specjalistycznych 

robót), a zawarte w nich nakłady mają charakter nakładów średnich. 

 

KNR dzielą się na opracowania dla odrębnych rodzajów budownictwa  

lub robót. 



Kosztorysowanie 22 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d.  

 

Numeracja KNR jest trzy- lub czterocyfrowa.  
 

Rodzaj budownictwa lub robót określa pierwsza cyfra w numeracji 

trzycyfrowej lub dwie pierwsze cyfry w numeracji czterocyfrowej. 
 

Każdy katalog ma na wstępie spis treści oraz część ogólną i założenia 

ogólne dotyczące całego katalogu.  
 

Są w nich zawarte: 

 zakres stosowania danego katalogu 

 układ katalogu 

 warunki techniczne wykonania robót 

 założenia kalkulacyjne dotyczące nakładów robocizny, materiałów, pracy  

   sprzętu i transportu technologicznego. 



Kosztorysowanie 23 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d.  

 

Zasadnicza część katalogów dzieli się na rozdziały.  

Każdy rozdział, oznaczony dwucyfrowymi liczbami arabskimi oraz tytułem, 

zawiera założenia szczegółowe oraz tablice nakładów rzeczowych. 
 

Symbole i nazwy katalogów mających największe zastosowanie  

przy kalkulacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

c.d. 



Kosztorysowanie 24 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d.  



Kosztorysowanie 25 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Założenia szczegółowe precyzują: 
 

 zakres stosowania nakładów rzeczowych podanych w rozdziale 
 

 założenia przyjęte przy kalkulacji nakładów 
 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 

 zasady przedmiarowania 
 

 warunki specjalne dotyczące stosowania współczynników lub dodatków  

   do norm.  

 



Kosztorysowanie 26 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Tablice z normami nakładów rzeczowych mają numerację czterocyfrową. 

Dwie pierwsze cyfry oznaczają numer rozdziału, a pozostałe numer tablicy.  

 

Nad każdą tablicą jest umieszczony jej tytuł oraz wyszczególnienie 

czynności składających się na wykonanie jednostki obmiarowej elementu 

lub roboty. 

Rodzaj i wielkość tej jednostki są zamieszczone nad tablicą w lewym rogu. 

Nakłady rzeczowe są ustalane na wykonanie jednostki, gotowej części 

elementu konstrukcyjnego lub roboty (dla robót ziemnych na 1 m3 wykopu 

wraz z przemieszczeniem urobku, dla robót betonowych  

i żelbetowych – 1 m3 betonu w konstrukcji, dla konstrukcji stalowych – 1 t, 

dla rurociągów – l m itp.). 



Kosztorysowanie 27 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Każda tablica jest podzielona na kolumny o numeracji literowej  

oraz cyfrowej. 

W kolumnach od lewej strony tablicy o numerach od ,,a” do ,,e”  

są wymienione zawody robotników, materiały i maszyny wraz z ich 

symbolami cyfrowymi dla potrzeb elektronicznej techniki sporządzania 

kosztorysów. 

 

W dalszych kolumnach o numeracji cyfrowej ,,01”, ,,02” są zawarte nakłady 

rzeczowe robocizny (nr), materiałów (nm) i sprzętu (ns) dla elementów  

i robót określonych w nagłówku tablicy. 



Kosztorysowanie 28 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Ponadto KNR zawierają: 

 

 tablice o charakterze informacyjnym, oznaczone numeracją  

   czterocyfrową, rozpoczynające się od symbolu „00”, np. tablica 0001 

 

 tablice zawierające współczynniki (dodatki) zmniejszające  

   lub zwiększające nakłady rzeczowe w określonych warunkach realizacji  

   robót, mające numerację czterocyfrową, rozpoczynającą się od symbolu  

   ,,99”, np. tablica 9904. 



Kosztorysowanie 29 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Nakłady rzeczowe wypisuje się z KNR, podając jednocześnie jego symbol, 

numer tablicy i kolumnę. 

 

Przykład  

Zapis „KNR 2-02, 0201-01" oznacza, że: nakłady rzeczowe przyjmuje  

się według katalogu nakładów rzeczowych nr 2-02 Konstrukcje budowlane 

z tablicy 0201, kolumna 01. 

 

Z opisu w tej tablicy wynika, że wycena dotyczy ław fundamentowych 

betonowych prostokątnych o szerokości do 0,6 m. 



Kosztorysowanie 30 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Przy niektórych robotach w tablicach są podane nakłady dla jednej  

lub kilku wartości parametru wiodącego oraz normy dodatkowe (z tytułu  

np. zmiany grubości, wysokości, kształtu).  

 

Przykład  

W pozycji KNR 2-02, w tablicy 0255-03 podane są normy nakładów na 

wykonanie ścian żelbetowych monolitycznych w deskowaniu Stal-Form. 

Zawarta tam norma obejmuje nakłady na wykonanie ścian grubości 10 cm 

i wysokości do 4 m. 

 

Ponieważ grubość ściany oraz jej wysokość w określonym przypadku 

mogą być inne, to do określenia nakładów w tablicy 0255 podane są normy 

dodatkowe: w kolumnie 04 za każdy następny 1 m wysokości,  

a w kolumnie 05 za każdy następny 1 cm grubości ściany. 



Kosztorysowanie 31 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 
 

Przykład; c.d.  
Wielkość dodatku do robocizny z kolumny 04 wynosi 74,58 r-h,  

a z kolumny 05 – 1,89 r-h na 100 m2 ściany. 
 

W przypadku wykonywania ściany o wysokości 5,5 m i grubości 12 cm (KNR 2-

02, w tablicy 0255-03: ścian grubości 10 cm i wysokości do 4 m), czyli o 1,5 m 

wyższej niż w katalogu KNR i o 2 cm grubszej niż w katalogu), obliczenie 

nakładów robocizny przeprowadza się w następujący sposób: 
 

− nakład podstawowy (kol. 03):                                    447,22 r-h/100 m2 

− dodatek z tytułu wysokości 5,5 m (kol. 04):  

                                                   1,5 x 74,58 =              111,87 r-h/100 m2 

− dodatek z tytułu grubości 12 cm (kol. 05) 2 x 1,89 = 3,78 r-h/100 m2 

                                                                        Razem: 562,87 r-h/100 m2 

W przypadku, gdyby grubość ściany wynosiła 9 cm, to norma dodatkowa z kolumny 

05 określa odpowiednie zmniejszenie normy nakładu podstawowego. 

W analogiczny sposób ustala się pozostałe składniki nakładów rzeczowych 

(materiały i sprzęt).  



Kosztorysowanie 32 

Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 
 

Normy podane w KNR można często wykorzystywać także w kalkulacji 

indywidualnej, stosując analogię, interpolację lub ekstrapolację. 

 

Metodę interpolacji stosuje się do kalkulacji nakładów rzeczowych,  

gdy wielkość zasadniczego parametru charakteryzującego robotę jest 

zawarta w przedziale pomiędzy jego wielkościami podanymi w KNR.  

Zastosowanie tej metody przedstawia poniższy przykład… 

 

Przykład. 

Określić normę nakładów rzeczowych dla wykopu fundamentowego  

w gruncie kategorii III koparką gąsienicową podsiębierną o pojemności 

łyżki 0,4 m3.  

Głębokość wykopu wynosi 2,0 m, a urobek jest odkładany obok wykopu. 

c.d. 
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Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Przykład; c.d. 

 

W KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne w tablicy 0217 są zawarte nakłady 

rzeczowe na wykonanie takich robót za pomocą koparek podsiębiernych  

o pojemności czerpaka 0,25, 0,60, 1,20 oraz 2,50 m3. 

 

Aby wycenić pracę koparki 0,40 m3, trzeba sporządzić indywidualną 

normę, wykorzystując metodę interpolacji i normy podane w tablicy 0217. 

Podstawę interpolacji stanowią normy nakładów dla koparki 0,25 m3 (kol. 

02 tablicy) i koparki 0,60 m3 (kolumna 04), a parametrem wiodącym  

jest pojemność łyżki koparki. 

 

Różnica parametrów koparki dla kol. 02 i kol. 04 wynosi: 

0,60 m3 — 0,25 m3 = 0,35 m3 
c.d. 
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Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Przykład; c.d. 
 

Stosunek różnic parametrów posiadanej koparki do parametru koparki  

z kolumny 04 tablicy KNR wynosi: 

[(0,60 m3 - 0,40 m3) : 0,35 m3 ] x 100% = 57% 
 

Normy nakładów wynoszą: 

− dla koparki 0,25 m3 (kolumna 02): robocizna 0,267 r-h/m3,  

                                                           praca sprzętu 0,0572 m-h/m3, 

− dla koparki 0,60 m3 (kolumna 04): robocizna 0,3091 r-h/m3, 

                                                           praca sprzętu 0,0348 m-h/m3. 
 

Poszukiwaną wielkość oblicza się następująco: 

nrj = 0,3091 - 57% x (0,3091 - 0,267) = 0,2851 r-h/m3  

nsj = 0,0348 + 57% x (0,0572 - 0,0348) = 0,0476 m-h/m3. 

Poszukiwana norma nakładów rzeczowych na wykonanie 1 m3 gruntu kat. III 

koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,4 m3 wynosi: 

nrj = 0,2851 r-h i nsj = 0,0476 m-h/m3. 
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Tworzenie kosztorysu 

Katalogi nakładów rzeczowych (KNR); c.d. 

 

Ekstrapolacja 

Kalkulowanie nakładów rzeczowych metodą ekstrapolacji stosuje się,  

gdy parametr wiodący znajduje się poniżej albo powyżej zakresu 

podanego w normach KNR. 

 

Polega to na przedłużeniu skrajnego przedziału norm poza granice 

obszaru wyznaczonego przez odpowiednią (dolną albo górną) wielkość 

parametru wiodącego. To przedłużenie rozpiętości przedziału skrajnego  

nie może być dowolne. Granice ekstrapolacji nie mogą się 

rozciągać w kierunku dolnym dalej niż 25% najmniejszej wielkości 

parametru wiodącego oraz do 50% w górę, powyżej jego największej 

wielkości określonej w normach KNR. 
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Tworzenie kosztorysu 

Film w serwisie YouTube: 

 

Szkolenie z podstaw obsługi programu do kosztorysowania SYKAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=l_PGEErm8bs  

https://www.youtube.com/watch?v=l_PGEErm8bs
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych  

1. 

Nieuwzględnianie krotności (wielokrotności) jednostek technicznych 

miary robót podanych w tablicach KNR oraz KNNR.  

 

Na przykład:  

100 m3 wykopu  

100 m2 pokrycia dachu lub izolacji cieplnej ścian  

konstrukcje betonowe:  

– ławy i stopy – 1 m3  

– ławy w deskowaniu U-Form – 100 m3  

wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych – 100 m 

docieplenie ścian okładziną SIDING (KNNR nr 2) – 10 m2  

 

Może spowodować to zawyżenie nakładów, a tym samym wartości 

kosztorysowej robót, w danej pozycji nawet 100-krotne !!!  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
2. 

Podwójna wycena pewnego zakresu robót w robotach remontowych 

instalacji sanitarnych. 
 

Na przykład: roboty remontowe kanalizacji sanitarnych wewnętrznych. 

W jednym przedmiarze, a tym samym w jednym kosztorysie występują 

zarówno (łącznie) np.: 

- demontaż wanny (KNR 4-02, tabl. 0235), a jednocześnie 

- wymiana wanny (KNR 4-02, tabl. 0221). 
 

Takie jednoczesne ujęcie tych dwóch pozycji jest niedopuszczalne !!! 
 

Roboty demontażowe należy wyceniać wówczas, gdy remont instalacji 

polega na kompletnej jej zmianie. Wówczas jej demontaż należy wycenić 

na podstawie KNR 4-02, a montaż nowej instalacji na podstawie  

KNR 2-15.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  

3. 

W przedmiarach robót a następnie w kosztorysach na roboty remontowe 

ujmowane są pozycje na wynoszenie gruzu oraz zdemontowanych 

materiałów poza obręb remontowanego budynku.  

Wykorzystywana jest do tego tablica 0106 z KNR 4-01.  

 

Taka wycena tych czynności jest błędna – tablica powyższa może być 

zastosowana do wyceny wynoszenia materiałów z rozbiórek  

i demontażów tylko w przypadku materiałów zalegających w budynku 

(zleżałych).  

c.d. 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
 
Zgodnie z pkt. 2.8. Założeń Ogólnych do KNR 4-01,  

 

pkt. 2.3. Założeń Ogólnych do KNNR nr 3,  

pkt. 2.2.2. Założeń Ogólnych do KNR 4-02  

pkt. 2.3.2. Założeń Ogólnych do KNNR nr 8,  

pkt. 2.3. Założeń Ogólnych do KNNR nr 9 oraz  

pkt. 2.4. Założeń szczegółowych do KNR 4-03,  

 

posegregowanie, zniesienie i ułożenie we wskazanym miejscu na 

placu budowy materiałów uzyskanych z wykonywanych rozbiórek  

lub demontażów jest ujęte w normach robocizny na te roboty 

rozbiórkowe lub demontażowe.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  

4. 

Obmiar objętości gruntów leżących na odkładzie krócej niż 6 miesięcy, 

należy przeliczyć na grunt rodzimy (by uzyskać tzw. „Kosztorysową” 

objętość robót ziemnych – tzn. zmniejszoną) stosując współczynniki 

zależne od kategorii gruntu. Zgodnie tablicą 0003 w KNR 2-01 oraz tablicą 

0002 w KNNR nr 1 współczynniki te wynoszą:  

W praktyce współczynniki te są często pomijane lub stosowane 

jako dzielnik – jest to błąd!! 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
5. 
Obliczając objętość wykopów ziemnych ze skarpami, wymiary dna 

wykopów należy przyjmować równe wymiarom rzutu ław, stóp czy płyt 

fundamentowych.  

 

Nie stosować odsadzek (poszerzeń) !!!  

 

Patrz pkt. 3.4.2. „Założeń Ogólnych” do KNR 2-01 oraz do KNNR nr 1. 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
6. 
Przedmiar wymiany lub wstawienia odcinka rur instalacji sanitarnych 

wewnętrznych, jeżeli długość odcinka jest mniejsza niż 2,0 m, sporządza 

się: 
 

 dla materiałów wg długości wymienianych odcinków w metrach,  

   z podziałem na średnice, mierzonych wzdłuż osi, bez odliczania długości  

   łączników (KNR 4-02, tablica 0101, 0105, 0108, 0109) 
 

 dla obliczenia nakładów robocizny według ilości miejsc (msc). 

 

Dla remontu odcinków dłuższych niż 2,0 m w jednym miejscu, należy  

w jednej pozycji ująć demontaż rurociągów wg średnic (KNR 4-02, tablica 

0113, 0114), a w pozycji odrębnej montaż nowego rurociągu wg KNR 2-15. 

W tym przypadku przedmiaru dokonuje się w metrach (zarówno  

dla obliczenia nakładów materiałowych jak i robocizny oraz sprzętu). 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
7. 
W rurociągach o zmiennych przekrojach, w których występują zwężki,  

ich długość zalicza się do długości rurociągu o większej średnicy.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
8. 
Sporządzając przedmiary robót kanalizacji zewnętrznej należy wyodrębnić 

w oddzielnych pozycjach przedmiaru odcinki kanałów w zależności od:  
 

 rodzaju rur (ze względu na materiał z którego je wykonano) 
 

 rodzaj uszczelnienia 
 

 średnicy rur 
 

 rodzaju (kształtu) wykopu (ze skarpami lub o ścianach pionowych  

   umocnionych) 
 

 nawodnienia wykopu (grunt normalnej wilgotności lub nawodniony) 
 

 głębokości ułożenia kanału.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
9. 
Przedmiar robót izolacji cieplnej rurociągów lub płaszczy ochronnych 

należy sporządzić w m2 według zewnętrznych powierzchni (izolacji  

lub płaszczy ochronnych):  
 

P = 3,14 (dz + 2 x e) x L 
 

Gdzie:  

P – powierzchnia izolacji w m2 

dz – średnica zewnętrzna rurociągu w metrach  

e – grubość izolacji (m) 

L – długość rurociągu mierzona na odcinkach prostych po osi, a na łukach  

      po zewnętrznej ich stronie (w metrach).  

 

Często błędnie powierzchnia izolacji rurociągów jest liczona  

jako powierzchnia izolowanych rur !!!  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
10. 
W robotach remontowych elektrycznych przy układaniu przewodów  

w bruzdach, należy dodatkowo, oprócz pozycji „zaprawianie bruzd” 

wycenianej na podstawie tablicy 1012 KNR 4-03, dodać pozycję 

„przygotowanie zaprawy” wg tablicy 1014.  

 

W pozycji tej ilość przygotowanej zaprawy należy obliczyć jako objętość 

bruzdy (pole przekroju × długość bruzdy), pomniejszona o objętość rur 

instalacyjnych, w których przebiegają przewody.  

 

Niewłaściwe jest stanowisko tych inwestorów (inspektorów nadzoru), 

którzy twierdzą iż zaprawa do bruzd jest materiałem pomocniczym, 

którego koszty są ujęte w 4% naliczanych od wartości materiałów 

podstawowych (pkt. 2.1.4. „Założeń Ogólnych: do KNR nr 4-03).  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy popełniane w przedmiarowaniu i obmiarowaniu robót 

budowlanych; c.d.  
11. 
Przedmiar (obmiar) powierzchni ścian do tynkowania oraz do malowania 

farbami wodnymi i emulsyjnymi sporządza się stosując następujące 

zasady:  
 

 powierzchnie nietynkowane oraz niemalowane do 1 m2 – nie potrąca się 
 

 powierzchnie otworów do 3 m2 nie potrąca się, jeżeli ościeża i nadproża  

   są również tynkowane oraz malowane 
 

 powierzchnie otworów powyżej 3 m2 (mierzone w świetle ościeżnic  

   lub murów) potrąca się zawsze 
 

 nakłady na tynkowanie oraz malowanie ościeży i nadproży dla otworów  

   o powierzchni powyżej 3 m2 należy ustalić dodatkowo (w tynkowaniu  

   wystąpi pozycja „tynkowanie ościeży”, a dla malowania należy   

   powiększyć powierzchnię ścian o powierzchnie malowanych ościeży  

   i nadproży).  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów 

 

W kosztorysach inwestorskich:  
 

 nieaktualność kosztorysu (od daty opracowania kosztorysu do dnia  

   rozpoczęcia procedury przetargowej minęło ponad 6 miesięcy) 
 

 brak daty opracowania kosztorysu lub innych urzędowo określonych  

   elementów strony tytułowej 
 

 brak założeń wyjściowych do kosztorysowania bądź ich niekompletność  

   lub nieprecyzyjność 
 

 niekompletność załączników, w tym brak kalkulacji szczegółowych cen  

   jednostkowych robót w dołączonym do kosztorysu inwestorskiego   

   zestawie załączników (wszystkie kalkulacje szczegółowe  

   przeprowadzone w kosztorysie inwestorskim powinny być załącznikami  

   do kosztorysu)  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach inwestorskich; c.d. 
 

 przyjęta szczegółowa metoda opracowania kosztorysu lub tylko wydruk  

   kosztorysu sporządzony w formie uproszczonej, a wszystkie ceny  

   jednostkowe robót skalkulowane szczegółowo, pomimo dostępności cen  

   rynkowych dla tych robót 
 

 nieustalenie w założeniach wyjściowych do kosztorysowania podstaw  

   (źródeł) określenia rynkowych cen jednostkowych robót oraz zakresu  

   terytorialnego lub poziomu tych cen (ceny w układzie regionalnym bądź  

   minimalne, maksymalne czy średnie krajowe) 
 

 niepodanie w przedmiarze robót do kosztorysu inwestorskiego podstaw  

   (źródeł) ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach inwestorskich: c.d. 
 

 nieustalenie w założeniach wyjściowych do kosztorysowania podstaw  

   określenia nakładów rzeczowych i cen czynników produkcji w kalkulacji  

   szczegółowej cen jednostkowych 
 

 stosowanie w kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych robót cen  

   zakupu materiałów (cen bez kosztów zakupu) a nie cen nabycia 
 

 przyjęcie w kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych robót cen najmu  

   sprzętu (cen bez kosztów jednorazowych przeliczonych na 1 m-g)  

   a nie cen pracy sprzętu 
 

 nieujęcie w kosztorysie inwestorskim kosztów wyposażenia obiektu  

   w maszyny i urządzenia.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach ofertowych 
 

 zmiana metody sporządzenia kosztorysu ofertowego w stosunku  

   do wymagań zamawiającego określonych w SIWZ 
 

 brak w kosztorysie ofertowym pozycji kosztorysowych zawartych  

   w przedmiarze robót dostarczonym przez zamawiającego, których ujęcia  

   zamawiający bezwzględnie żądał 
 

 zmiana jednostek miary robót i/lub ilości robót w stosunku do przedmiaru  

   robót dostarczonego przez zamawiającego, przy braku dyspozycji  

   zamawiającego zezwalającej na takie zmiany 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach ofertowych; c.d. 
 

 zmiana przez wykonawcę, w kosztorysie ofertowym sporządzonym  

   metodą szczegółową, podstaw ustalenia nakładów rzeczowych  

   określonych w przedmiarze robót, których stosowania zamawiający  

   bezwzględnego żądał w opisie sposobu obliczenia ceny (w SIWZ) 

  

 dopisywanie przez wykonawcę bez zgody zamawiającego nowych  

   pozycji (np. kosztów pracy rusztowań lub deskowań, kosztów   

   tymczasowej organizacji ruchu, kosztów utylizacji odpadów, kosztów  

   badań geodezyjnych lub inwentaryzacji powykonawczej itp.) nieujętych  

   w przedmiarze robót dostarczonym przez zamawiającego  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach ofertowych; c.d. 
 

 nieprzestrzeganie wymagań zamawiającego określonych w opisie  

   sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ) 

  

 wycena materiałów, sprzętu, zakresu czynności w robotach, zasad  

   przedmiarowania, warunków szczególnych oraz wymagań jakościowych  

   wykonania robót niezgodnych z wymaganiami określonymi  

   w dokumentacji projektowej a także specyfikacjach technicznych  

   wykonania i odbioru robót,  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach ofertowych; c.d. 
 

 bezkrytyczne wykorzystywanie w kalkulacjach ofertowych nakładów  

   rzeczowych z bazy normatywnej (nieodzwierciedlających rozwiązań  

   projektowych i wymagań podanych w specyfikacjach technicznych  

   wykonania i odbioru robót), pomimo braku w SIWZ dyspozycji  

   zamawiającego nakazującej przestrzeganie podstaw ustalenia nakładów  

   rzeczowych określonych w przedmiarze robót 
 

 sposób kalkulacji kosztów robót tymczasowych i towarzyszących  

   niezgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych    

   wykonania i odbioru robót.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach powykonawczych 
 

 brak pisemnej umowy stron zawierającej uzgodnione podstawy ustalenia  

   cen, w tym: podstawy techniczne, cenowe i nakładcze 
 

 brak spisanego i uzgodnionego pomiędzy stronami protokołu danych  

   wyjściowych do kosztorysowania 
 

 nieuzgodnienie w umowie i/lub protokole danych wyjściowych  

   do kosztorysowania metody oraz formuły kalkulacyjnej sporządzenia  

   kosztorysu powykonawczego 
 

 pominięcie w umowie i/lub protokole danych wyjściowych  

  do kosztorysowania źródeł pozyskania cen czynników produkcji  

  i nakładów rzeczowych bądź cen jednostkowych robót 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach powykonawczych; c.d. 
 

 niekompletność ustaleń umowy i/lub protokołu danych wyjściowych  

  do kosztorysowania w zakresie zasad rozliczania w kosztorysie  

  powykonawczym: szczególnych warunków wykonania robót, materiałów  

  powierzonych przez zamawiającego, robót tymczasowych  

  i towarzyszących, kosztów transportu zewnętrznego materiałów i kosztów  

  jednorazowych sprzętu, kosztów zagospodarowania placu budowy,  

  kosztów wbudowania materiałów wielokrotnego użycia itp. 
 

 nieprzestrzeganie w kosztorysie powykonawczym zasad, metod  

  i podstaw sporządzenia tego kosztorysu, uzgodnionych w umowie  

  i/lub protokole danych wyjściowych do kosztorysowania  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach powykonawczych; c.d. 
 

 brak dokumentów (faktur) potwierdzających prawidłowość przyjętych  

   w kosztorysie powykonawczym cen czynników produkcji (np. materiałów  

   i sprzętu), których konieczność załączenia wynika z umowy  

   i/lub protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania 

  

 nieuwzględnianie zasad obmiarowania i zasad kalkulacji podanych    

  w założeniach ogólnych i szczegółowych do uzgodnionych pomiędzy  

  stronami katalogów, stanowiących podstawy ustalenia nakładów  

  rzeczowych.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy w zasadach sporządzania poszczególnych  

rodzajów kosztorysów; c.d.  

 

W kosztorysach zamiennych 
 

 brak w umowie i/lub w SIWZ bądź protokole danych wyjściowych  

   do kosztorysowania zasad, metod i podstaw sporządzenia kosztorysu  

   zamiennego 
 

 nieprzestrzeganie zasad obmiarowania podanych w specyfikacjach  

   technicznych wykonania i odbioru 
 

 zmiana zasad, metody lub podstaw sporządzenia kosztorysu  

   zamiennego w stosunku do uzgodnionych w umowie i/lub w SIWZ  

   bądź protokole danych wyjściowych do kosztorysowania.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych 

 
1.  
Bardzo często nie uwzględnia się w wycenie kosztorysowej:  

 współczynników  

 dodatków  

 potrąceń,  

podanych w założeniach ogólnych do katalogu lub w założeniach 

szczegółowych do danego rozdziału KNR czy KNNR. 
 

Założenia ogólne i szczegółowe nie są czytane przez kosztorysantów; 

np. za malowanie klatek schodowych farbą olejną, emulsyjną oraz klejową 

w robotach remontowych (KNR 4-01), a także w robotach nowych  

(KNR 2-02 i KNNR nr 2), należy stosować do robocizny współczynnik 

zwiększający 1,15.  

Współczynnik zawsze jest mnożnikiem do nakładów rzeczowych 

podanych w katalogach.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
2.  
W robotach gdzie występują materiały wielokrotnego użycia (norma  

w liczniku i mianowniku) do kosztorysu należy przyjmować normę 

zużycia materiałów z licznika (mniejszą). 
 

W przypadkach wyjątkowych, gdy wskazuje to dokumentacja projektowa, 

do kosztorysu należy przyjmować normę z mianownika.  

 

Do materiałów wielokrotnego użycia zaliczane są m.in.: drewno do 

umocnienia wykopów o ścianach pionowych, deski, krawędziaki i stemple 

do szalowania monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

stalowe szalunki do wykopów typu Larsen, itp.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
3.  
Wycenę robót murowych w robotach remontowych należy sporządzać:  
 

Przypadek I: Przy uzupełnieniu ścian murowanych (grubych):  

a) na podstawie KNR 4-01, rozdz. 3, gdy objętość muru w jednym miejscu 

nie przekracza 2 m3  

b) na podstawie KNR 2-02 (lub KNNR nr 2), gdy objętość muru w jednym 

miejscu jest większa niż 2 m3.  

 

Przypadek II: przy uzupełnieniu ścianek działowych (grubość ¼ lub ½ 

cegły):  

a) na podstawie KNR 4-01, rozdz. 3, gdy powierzchnia ścianki w jednym 

miejscu nie przekracza 3 m2,  

b) na podstawie KNR 2-02 (lub KNNR nr 2), gdy powierzchnia ścianki w 

jednym miejscu jest większa niż 3 m2.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
4.  
Odległość kosztorysową odwozu gruntu z wykopu, gruzu z rozbiórki lub 

karpiny i gałęzi przyjmuje się jako drogę przejazdu samochodu w jedną 

stronę [normy pracy samochodów uwzględniają sumę czasu 

przejazdu samochodu tam (na wysypisko) i z powrotem (na budowę)]. 

Dotyczy to m.in. tablicy 0108 KNR 4-01, tablic 0110 i 0211 w katalogu KNR 

2-01, tablic 0107, 0108 i 0109, a także 0208 w katalogu KNNR nr 1 oraz 

tablicy 0103 w KNNR nr 3.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
5.  
Katalogi na roboty remontowe tzn. KNR-y nr nr 4-01, 4-02, 4-03,  

a także KNNR-y nr 3, 8 oraz 9 stosuje się do wyceny robót w obiektach 

remontowych.  

Pod warunkiem, że są to roboty polegające na:  

 uzupełnieniu  

 wymianie 

 naprawie  

 lub demontażu elementu 

 

W przypadku wykonywania nowego elementu w ramach remontu 

obiektu, należy te roboty wyceniać na podstawie katalogów 

stosowanych do kosztorysowania obiektów nowo wznoszonych  

(np. KNR 2-02, 2-15 czy KNNR nr 2, 4 lub 5). 
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
6.  
Gdy rozbierana jest cała więźba dachowa, a w jej miejsce będzie 

wykonana nowa, to:  
 

 nie należy stosować tabl. 0412 z KNR 4-01, bo dotyczy ona wymiany  

   poszczególnych elementów (jest w opisie m.in. podstemplowanie  

   konstrukcji dachu) 
 

 do rozbiórki należy zastosować KNR 4-01 tabl. 0430 „Rozbiórka więźby  

   dachowej” w zależności od typu (nakłady na 1m² połaci dachu) 
 

 wykonanie konstrukcji nowego dachu należy wycenić na podstawie  

  KNR 2-02 lub KNNR nr 2 Rozdział 4 „Konstrukcje drewniane dachowe”  

  w zależności od rodzaju konstrukcji dachu.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
7.  
Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej:  

a) 3,5 m – np. roboty szklarskie w budynkach nowych (KNR 2-02)  

b) 4,0 m – np. tynki zewnętrzne, izolacje termiczne rurociągów, roboty  

                  szklarskie w budynkach remontowanych 

c) 4,5 m – np. roboty murowe, roboty kamieniarskie  

d) 5,0 m – np. roboty malarskie,  
 

należy dodatkowo wycenić nakłady na montaż i demontaż rusztowań, 

a także koszty pracy rusztowań. W tych przypadkach strony umowy 

powinny ustalić w założeniach lub danych wyjściowych  

do kosztorysowania; wielkość działki roboczej rusztowania (komplet) oraz 

ilość osób w brygadzie wykonującej roboty z tych rusztowań.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
8.  
Przy wycenie kosztów zatrudnienia rusztowań metalowych bardzo często w 

kosztorysach ujmowanie są tylko koszty montażu i demontażu rusztowań,  

dla których nakłady rzeczowe są podane w tablicach KNR 2-02 (Rozdział 16)  

lub w katalogu KNNR nr 2 (Rozdział 15). Pomijane są koszty pracy rusztowań  

za okres pobytu rusztowań (sprzętu) na budowie w czasie wykonywania  

z nich robót (np. wykonywanie tynków zewnętrznych lub malowanie elewacji).  

Nieuwzględnianie tych kosztów jest spowodowane brakiem umiejętności  

ich wyliczania lub jest wymuszane przez Zamawiających, którzy twierdzą,  

że w kosztorysie mogą wystąpić tylko pozycje, dla których nakłady rzeczowe  

są podane w tablicach katalogów!?!  
 

Należy w tych przypadkach koniecznie uzgodnić w założeniach lub danych 

wyjściowych do kosztorysu wielkość działki rusztowania oraz liczebność brygady 

roboczej pracującej na tych rusztowaniach.  

Różne przykłady wyceny rusztowań podano w Vademecum Kosztorysanta zeszyt 

nr 13 „Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie”.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
9.  
W ramach zamówień publicznych kosztorysy inwestorskie, przedmiary 

oraz kosztorysy ofertowe nie powinny zawierać oddzielnych pozycji  

na wykonanie robót tymczasowych (np. deskowania wykopów i konstrukcji 

betonowych monolitycznych, rusztowania, itp.), które są projektowane  

i wykonywane jako niezbędne do wykonania robót podstawowych,  

ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych.  

 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

zakresu i formy dokumentacji projektowej…, w § 9 przewiduje, że roboty 

tymczasowe mogą być wycenione w oddzielnej (wyodrębnionej) pozycji 

tylko w przypadkach, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczenia.  
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Błędy w kosztorysowaniu 

Błędy często popełniane w wycenie robót budowlanych; c.d.  

 
10.  
Wyceniając roboty montażowe konstrukcji metalowych na podstawie KNR 2-05  

lub KNNR nr 7 należy do nakładów rzeczowych podanych w tablicach katalogu 

dodać nakłady materiałowe konstrukcji stalowych.  

Przedmiar robót montażowych konstrukcji stalowych ustala się według masy 

teoretycznej elementów określonej na podstawie dokumentacji projektowej 

powiększone o 2%. Obliczoną w ten sposób masę konstrukcji zwiększa  

się dodatkowo o:  

 3,5% z tytułu masy główek nitów w konstrukcjach nitowanych,  

 1,8% z tytułu masy spoin w konstrukcjach spawanych,  

 2,5% z tytułu masy spoin i główek nitów konstrukcji spawano-nitowanych  

            lub skręcanych na śruby,  

jeżeli w założeniach szczegółowych nie podano inaczej.  

Zasada powyższa nie dotyczy konstrukcji aluminiowych, dla których masę 

montowanych elementów oblicza się według masy teoretycznej określonej  

na podstawie dokumentacji projektowej.  
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Główne katalogi 

 
Główne katalogi: 

 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE  
 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I,II 
 

KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE 
 

KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 
 

KNNR 03: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE 
 

KNNR 04: INSTALACJE SANITARNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

KNNR 05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 
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Główne katalogi 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE 

 

Zakres katalogu 

Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR) 2-01 Budowle i roboty ziemne 

obejmuje nakłady w zakresie budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, 

hydrotechnicznego, wodno-melioracyjnego i instalacji podziemnych, 

odwodnienia wykopów oraz stanowi podstawę do sporządzania kalkulacji 

wyżej wymienionych robót. 
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Główne katalogi 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE; c.d. 
 

Wykaz przyjętych w katalogu określeń i rodzajów robót ziemnych  

oraz sposób ich przedmiarowania. 
 

Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub 

dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) 

oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych;  
 

obmiar robót w metrach sześciennych wykopu (m3) z wyjątkiem wykopów 

dla kabli mierzonych w metrach (m) i kilometrach (km). 
 

Przekopy - wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, 

kanałów spławnych i melioracyjnych oraz rowów;  

obmiar w metrach sześciennych przekopu (m3). 
 

Ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta  

do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje 

bezużyteczny; obmiar w metrach sześciennych ukopu (m3). 



Kosztorysowanie 73 

Główne katalogi 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE; c.d. 

 

Wykaz przyjętych w katalogu określeń i rodzajów robót ziemnych  

oraz sposób ich przedmiarowania; c.d. 

 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m, o 

powierzchni dna do 9,0 m2 przy wykonaniu mechanicznym i do 2,25 m2 

przy wykonaniu ręcznym 

 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu 

terenu;  

obmiar w metrach sześciennych wykopów lub ukopów (m3),  

z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem 

specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany  

jest w metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych. 
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Główne katalogi 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE; c.d. 

 

Wykaz przyjętych w katalogu określeń i rodzajów robót ziemnych  

oraz sposób ich przedmiarowania; c.d. 

 

Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym 

miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem  

do późniejszego zasypania wykopu;  

obmiar w metrach sześciennych wykopu lub przekopu (m3). 

 

Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych 

budowli ziemnej liniowej (torowiska kolejowego, drogi, zapory ziemnej, 

wału ochronnego itp.) - górna w nasypie, dolna w przekopie. 
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Główne katalogi 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE; c.d. 

 

Wykaz przyjętych w katalogu określeń i rodzajów robót ziemnych  

oraz sposób ich przedmiarowania; c.d. 

 

Plantowania terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym)  

do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie 

wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań  

nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas 

ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej do 30 m przy pracy 

ręcznej;  

obmiar w metrach kwadratowych (m2) 

 

Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu – 

- rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej 

grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie;  

obmiar w metrach sześciennych przekopu (m3). 
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Główne katalogi 

KNR 201: BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE; c.d. 

 

Zawartość katalogu 
 

Rozdział 01: Roboty przygotowawcze 
 

Rozdział 02: Roboty ziemne zmechanizowane (Biuletyn Informacyjny  

                     nr 8/96) 
 

Rozdział 03: Ręczne roboty ziemne 
 

Rozdział 04: Roboty o charakterze branżowym 
 

Rozdział 05: Roboty wykończeniowe i towarzyszące 
 

Rozdział 06: Odwodnienie wykopów 
 

Rozdział 07: Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II 
 
Zakres katalogu 

W Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 2-02 "Konstrukcje 

budowlane" podane są kosztorysowe nakłady rzeczowe na elementy  

i roboty budowlane występujące w budownictwie ogólnym. 

 

Katalog podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót: 

Rozdział 01: Konstrukcje murowe 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne 

Rozdział 03: Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów  

                     prefabrykowanych 

Rozdział 04: Konstrukcje drewniane dachowe 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe 

Rozdział 06: Izolacje 

Rozdział 07: Kanały wewnątrz budynku 

Rozdział 08: Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 
Zakres katalogu; c.d. 

 

Katalog podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów  

i robót: c.d. 

 

Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne 

Rozdział 10: Stolarka 

Rozdział 11: Podłogi i posadzki 

Rozdział 12: Roboty kowalsko - ślusarskie 

Rozdział 13: Piece i kuchnie 

Rozdział 14: Szklenie 

Rozdział 15: Malowanie 

Rozdział 16: Rusztowania 

Rozdział 17: Mieszanki betonowe i zaprawy 

Rozdział 18: Ogrodzenia 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 
Zakres katalogu; c.d. 

 

Katalog podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów  

i robót: c.d. 

 

Rozdział 19: Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 

Rozdział 21: Roboty kamieniarskie 

Rozdział 22: Kolejowe obiekty stacyjne 

Rozdział 26: Docieplanie ścian zewnętrznych budynków wykonanych  

                     w technologiach systemowych 

Rozdział 30: Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów  

                     prefabrykowanych 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach 

 

Rozdział 01: Konstrukcje murowe 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie konstrukcji murowych z cegieł, 

pustaków ceramicznych, bloków wapienno-piaskowych, bloczków  

i pustaków betonowych drobnowymiarowych i kamieni naturalnych  

oraz na obsadzenie w konstrukcjach murowych elementów budowlanych, 

betonowych i żelbetowych. 
 

Rozdział zawiera również nakłady na wykonanie fundamentów, ścian 

nośnych budynków, kominów wolno stojących, słupów i filarków, ścianek 

działowych, sklepień i łęków, obsadzanie i okładanie (szpałdowanie) 

różnych elementów konstrukcyjnych oraz licowanie ścian i oblicowanie 

otworów. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 

 

Rozdział 01: Konstrukcje murowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów 

podanych w projektach dla konstrukcji nieotynkowanych. 

 

Grubość konstrukcji murowych z cegieł ustala się według 

znormalizowanych wymiarów cegły 6,5x12x25 cm, zgodnie z tablicą: 

| Grubość ścian w cegłach | 1/4 | 1/2 | 1 |1 1/2| 2 |2 1/2| 3 |3 1/2| 4 | 

| Grubość ścian w cm | 6,5 | 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103| 

 

Grubość konstrukcji murowych z innych materiałów ustala się według 

odpowiednich tablic. 



Kosztorysowanie 82 

Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 
Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 

 

Rozdział 01: Konstrukcje murowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. 
 

Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu 

fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany. 
 

Ściany (z wyjątkiem ścian z kamienia) i ścianki działowe oblicza  

się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
 

Ściany z kamienia oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 01: Konstrukcje murowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Wysokość ścian należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu 

pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemia), a dla ścian wyższych 

kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu.  
 

Wysokość innych ścian (np. ściany podparapetowe pomiędzy elementami 

niemurowanymi, ściany kolankowe, poddasze, attyki), należy przyjmować 

według projektu. 
 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość  

od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka,  

do spodu następnego stropu. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 01: Konstrukcje murowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Od powierzchni ścian należy odejmować: 
 

 powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych  

   większych od 0,5 m2 

 powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych  

   (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają  

   one więcej niż połowę grubości ściany 

 powierzchnie ścian utworzonych z kanałów dymowych  

  lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych  

  cegłami lub płytkami. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie elementów i konstrukcji 

betonowych i żelbetowych monolitycznych w budownictwie ogólnym  

i przemysłowym oraz fundamentów pod maszyny. 

 

Nakłady na wykonanie specyficznych konstrukcji żelbetowych, jak: 

zbiorników, silosów i budynków w ślizgu, budowli górniczych, rolniczych, 

kolejowych, osadników i oczyszczalni ścieków, nie są ujęte w niniejszym 

rozdziale. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania 

Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady zostały 

ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach 

sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. 

Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd  

O kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każde oraz kubatury sfazowań  

o szerokości skosu do 15 cm.  

Elementy i konstrukcje płaskie, jak ściany, płyty itp. oblicza się w metrach 

kwadratowych ich powierzchni.  

Z powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk  

lub gniazd o objętości do 0,1 m3 każde. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Słupy elementów i konstrukcji budynków i budowli oblicza się 

uwzględniając wysokość słupów pod stropy monolityczne od powierzchni 

fundamentu do wierzchu płyty górnego stropu lub dachu, a dla słupów 

wolnostojących - nie łączących się ze stropami  

monolitycznymi - do wierzchu słupa. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Nakłady dla słupów kratowych wolno stojących zróżnicowane zostały  

w zależności od długości obwodu słupa mierzonego w przekroju, w którym 

słup jest kwadratowy, przy czym do długości należy wliczać obwody obu 

prętów kraty prostokątnej, jak również obwód skosów w kracie, w której 

skosy występują.  

Wysokość rusztowania słupów wolnostojących należy przyjmować  

od terenu lub stropu do wierzchołka słupa. Obwód słupów zbieżnych  

o zmiennym przekroju należy przyjmować w połowie osiowej ich 

wysokości. Słupy fundamentów pod maszyny oblicza się przyjmując  

ich wysokość  od wierzchu płyty dolnej lub bloku stopy do spodu płyty 

górnej. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Belki i podciągi stropowe oblicza się uwzględniając ich długość pomiędzy 

słupami, podciągami lub wieńcami, a dla belek wolnopodpartych całkowitą 

ich długość wraz z oporami. Z objętości belek i podciągów należy 

odejmować objętość betonu wliczanego do płyty. Nakłady na belki i 

podciągi zróżnicowane zostały zależnie od stosunku długości ich 

deskowanego obwodu do powierzchni przekroju mierzonego w środku 

rozpiętości belek i podciągów. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Zastrzały i ukośne elementy konstrukcji ryglowych należy obliczać  

w metrach sześciennych ich rzeczywistej objętości. 

 

Ściany proste w deskowaniach zwykłych lub przestawnych oraz ściany 

łukowe należy obliczać w metrach kwadratowych przyjmując wymiary  

po osi ściany w świetle ograniczających je elementów jak słupy, belki itp.  

z potrąceniem otworów w świetle betonu, których kubatura każdego 

przekracza 0,1 m3. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Stropy i płyty monolityczne należy obliczać w metrach kwadratowych  

ich powierzchni z uwzględnieniem części wpuszczonych w mur  

oraz powierzchni oparcia na ścianach, belkach itp. 
 

Schody należy obliczać w metrach kwadratowych rzutu biegów  

na płaszczyznę poziomą, uwzględniając również powierzchnie spoczników. 

Nakłady na schody żelbetowe są zróżnicowane zależnie od grubości płyty, 

którą należy mierzyć w kierunku prostopadłym do biegu. Grubość płyty  

w schodach wspornikowych mierzy się w środku części wspornikowej  

w kierunku prostopadłym do biegu, bez uwzględniania przekroju stopni. 

Belki podestowe (kotwowe) należy obliczać w metrach sześciennych. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych należy obliczać  

w metrach kwadratowych połaci dachu, bez potrącania powierzchni  

nie pokrytych, kominów, włazów itp., gdy każda z nich jest mniejsza  

niż 1 m2. 

 

Warunki specjalne 

W tablicach konstrukcji żelbetowych nie uwzględniono nakładów robocizny, 

materiałów i sprzętu dotyczących wykonania zbrojenia. Nakłady te należy 

normować odrębnie na podstawie tablicy 0290 (z wyjątkiem tablicy 0263). 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Warunki specjalne; c.d. 

Ilość prętów do zbrojenia betonu należy przyjmować w tonach  

na podstawie dokumentacji projektowej (rysunków roboczych  

lub zestawień stali). 

 

Nakłady podane w tablicach 0201 - 0219; 0231 - 0240 i 0281 - 0288 

uwzględniają transport betonu taczkami lub japonkami oraz ręczne 

układanie. Przy zastosowaniu na budowie pompy do betonu  

na samochodzie (z rurociągiem) do nakładów pracy betoniarzy i pracy 

wyciągu w tablicach, w których występuje beton stosuje się współczynniki 

podane w tablicy 9903 założeń szczegółowych do KNR 202 rozdział 2 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 02: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne; c.d. 
 

Warunki specjalne; c.d. 

Nakłady pracy deskowania podane w tablicach powiększa się o czas 

dojrzewania betonu, który wyłącznie do celów kosztorysowania wynosi dla: 

 ław i stóp fundamentowych - 4 dni 

 ścian, stropów, słupów - 10 dni 

 podciągów - 12 dni 

przyjmując 10 godzin pracy na jeden dzień. 
 

Dla celów kosztorysowania w tablicy 9905 założeń szczegółowych do KNR 

202 rozdział 2 podano powierzchnię deskowania 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 04: Konstrukcje drewniane dachowe 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie drewnianych konstrukcji 

dachowych. 

 

Zasady przedmiarowania 

Konstrukcje dachowe o układzie jętkowym, dachy z wiązarów deskowych 

oraz deskowanie i łączenie połaci dachowych oblicza się w metrach 

kwadratowych połaci dachowych bez potrącania powierzchni zajętych 

przez kominy, włazy i okna dachowe. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 04: Konstrukcje drewniane dachowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawędziaków i bali oblicza  

się w metrach sześciennych drewna wbudowanego. Ilość drewna 

wbudowanego oblicza się jako iloczyn przekroju każdego elementu i jego 

długości mierzonej po najdłuższej krawędzi, lecz bez uwzględnienia 

długości czopów, zakładów w zamkach i zakładów przy sztukowaniu 

elementów. 
 

Nakłady określają łącznie odwiązanie i montaż konstrukcji dachowych. 

Nakłady na samo odwiązanie można przyjmować w wysokości 90% 

nakładów materiałowych i 50% nakładów robocizny. (odwiązanie więźby – 

docięcie wszystkich elementów na ziemi oraz wykonanie złączy) 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie pokryć dachowych oraz obróbek  

i elementów z blachy. 

 

Zasady przedmiarowania 

Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich 

połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez 

potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, 

wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

 

Powierzchnie połaci oblicza się wg powierzchni figur geometrycznych, 

utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch 

sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, 

krawędź zewnętrzna deski okapowej itp. Przy obliczaniu szerokości połaci 

z wymiarów jej rzutu można korzystać ze współczynników 

przeliczeniowych.  

Współczynniki przeliczeniowe dla określenia faktycznej szerokości połaci  

z wymiarów szerokości w rzucie w zależności od nachylenia połaci dachu 

podaje tablica 0005 założeń szczegółowych do KNR 202 rozdział 5. 



Kosztorysowanie 99 

Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

 

Pokrycie koryt dachowych oblicza się w metrach kwadratowych, 

przyjmując za szerokość poprzeczny wymiar koryta w rozwinięciu. 

 

Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien  

ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych - największą 

długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub - w razie jej braku 

- od spodu kolanka do wierzchu rynny. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

 

Pokrycie pasów nadrynnowych w dachach krytych papą, dachówką  

i płytami azbestowocementowymi oraz pokrycia dylatacji konstrukcji 

oblicza się w metrach kwadratowych.  

Pasy usztywniające oblicza się w metrach bieżących. 

 

Okienka dachowe typu "wole oko", rury wentylacyjne i nasady 

wentylacyjne blaszane, zbiorniki przy rynnach, maszty i sztyce antenowe  

i odgromnikowe, włazy dachowe, żeliwne wywiewki kanalizacyjne oblicza 

się w sztukach. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

 

Uszczelnienie pokryć dachówkowych zaprawą od spodu oblicza  

się w metrach kwadratowych, według zasad obliczania powierzchni pokryć. 



Kosztorysowanie 102 

Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Pokrycie blachą gzymsów wieńczących i międzypiętrowych, 

podokienników, okapników, kapiteli i innych drobnych występów  

w elewacji, górnych i bocznych powierzchni murów ogniowych i attyk  

oraz obróbki kołnierzy kominów i ścian wywietrzników drewnianych  

i świetlików oraz innych elementów wystających ponad połać dachową 

oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, bez uwzględniania 

zakładów. Uwzględnia się natomiast ewentualne pasy usztywniające.  

Dla uproszczenia obliczania powierzchni można przyjmować wymiary 

pokrywanego elementu powiększone o 7 cm w kierunku szerokości  

i o 5 cm w kierunku długości - za każdą wystającą krawędź. 



Kosztorysowanie 103 

Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Miedziowanie oblicza się w jednostkach podanych w tablicy 0512. 
 

Warunki specjalne 

Przy kryciu o nachyleniu większym niż 27% dla dachów krytych papą  

oraz 85% dla dachów krytych dachówką lub płytami  

azbestowo-cementowymi do norm robocizny należy stosować 

współczynnik podany w tablicy 9908 założeń szczegółowych do KNR 202 

rozdział 5. 
 

Przy stosowaniu lepików asfaltowych z wypełniaczami do nakładów 

zużycia lepików bez wypełniaczy stosuje się mnożnik 1,30. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 06: Izolacje 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  

i przeciwwodnych, izolacji cieplnych i przeciwdżwiękowych oraz szczelin 

dylatacyjnych. 

 

Rozdział nie zawiera nakładów na wykonanie izolacji specjalnych takich 

obiektów i urządzeń, jak: tunele, piece przemysłowe, chłodnie, rurociągi itp. 

 

Rozdział nie zawiera nakładów na wykonanie izolacji chemoodpornych  

i ze specjalnych zapraw wodoszczelnych oraz warstw izolacyjnych z cegły, 

betonu, ołowiu, gliny itd. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 06: Izolacje; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania 

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne  

i przeciwdżwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni.  

Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów.  

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, 

pilastrów itp., większe od 1 m2.  

Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza się w metrach bieżących. 
 

Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych 

w rozwinięciu. 



Kosztorysowanie 106 

Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 06: Izolacje; c.d. 
 

Warunki specjalne 

 

Nakłady płyt izolacyjnych w tablicach 0609 - 0613 należy ustalić  

z uwzględnieniem grubości płyt. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 08: Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie tynków, sztablatur i okładzin 

wewnętrznych. 
 

Zasady przedmiarowania 

Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu 

stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 

powierzchni tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie kolumn  

i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 

prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez 

największą wysokość. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 08: Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych  

ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

 

Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza  

się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku  

za krawędzie. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 08: Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady  

na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek 

kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2.  

Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2,  

jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad  

3 m2.  

 

Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych  

lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli 

ościeża ich są tynkowane. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 08: Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 

 

Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako 

iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, 

przez szerokość ościeża w stanie surowym.  

Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, 

jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych 

oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania. 



Kosztorysowanie 111 

Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne 

 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie tynków zewnętrznych 

zwykłych, półszlachetnych i szlachetnych oraz wykonanie okładzin  

na elewacjach budynków. 

 

Zasady przedmiarowania 

Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzch 

cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu  

lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości.  
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Powierzchnię pilastrów wlicza się do powierzchni ścian w rozwinięciu, 

jeżeli ich szerokość przekracza 30 cm. Powierzchnie pilastrów i wnęk  

o szerokości do 30 cm należy zaliczać do tynków ościeży. 
 

Tynki balkonów, ścian i stropów loggii oblicza się w metrach kwadratowych 

z uwzględnieniem wymiarów tych elementów w stanie surowym, wliczając 

powierzchnię czoła i bloków balkonów lub stopów loggii, jeżeli ich grubość 

przekracza 30 cm do tynków ścian.  

Tynki czoła balkonów i stropów loggii o szerokości do 30 cm należy wliczać 

do powierzchni ościeży. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Tynki oddzielnych belek lub żeber oraz słupów prostokątnych oblicza  

się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Jeżeli 

szerokości płaszczyzn tych elementów są mniejsze niż 20 cm, wówczas 

tynki ich powierzchni należy zaliczać do tynków ościeży. 
 

Tynki ościeży oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

mierzonej w świetle ościeżnicy i szerokości ościeża w stanie surowym.  

Dla otworów bez ościeżnicy długość ościeża przyjmuje się w świetle 

otworu w stanie surowym. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Przy obliczaniu powierzchni tynków potrąca się powierzchnie miejsc 

nieotynkowanych, powierzchnie robót ciągnionych, powierzchnie 

elementów kamiennych, wykładzin itp. oraz powierzchnie otworów 

posiadające tynkowane ościeża, jeżeli każda z tych powierzchni  

jest większa niż 1 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, elementów kamiennych i licówek 

mniejszych niż 1 m2 oraz powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża  

tych otworów nie są tynkowane. Powierzchnie otworów obmierza  

się w świetle ościeżnicy lub w świetle ścian w stanie surowym,  

jeżeli otwory nie posiadają ościeżnicy.  
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 09: Tynki i okładziny zewnętrzne; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Z powierzchni tynków nie odlicza się pasów o innej barwie lub fakturze  

niż tynki zasadniczej powierzchni. 
 

Dodatki za pasy o innej barwie lub fakturze niż zasadnicza powierzchnia 

oblicza się według ich faktycznej powierzchni. 

 

Gzymsy, pasy, ościeża i inne roboty ciągnione szablonami oblicza  

się według faktycznej ich długości w metrach z podaniem ich szerokości  

w rozwinięciu bez dodatków za dobicie profilu. Jako długość obliczeniową 

przyjmuje się najdłuższą krawędź po otynkowaniu. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 10: Stolarka 

 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wbudowanie wyrobów stolarskich fabrycznie 

wykończonych tj. pomalowanych ostatecznie lub jednokrotnie i oszklonych. 

 

Rozdział zawiera również nakłady na wbudowanie, pomalowanie  

i oszklenie wyrobów stolarskich dostarczonych jako wyroby zagruntowane. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 10: Stolarka; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania 

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła 

drzwiowe należy liczyć w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic,  

a w przypadku braku ościeżnic - w świetle otworów. 
 

Ościeżnice drewniane liczy się w metrach. 
 

Ościeżnice stalowe liczy się w sztukach. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 11: Podłogi i posadzki 

 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady na wykonanie podkładów, warstw 

wyrównawczych i wygładzających, podłóg i posadzek oraz na okładanie  

i wykładanie stopni i biegów schodowych.  

 

Rozdział nie zawiera nakładów na wykonanie posadzek z kamieni 

naturalnych. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 11: Podłogi i posadzki; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania 

Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza 

się w metrach sześciennych. Kubaturę podłoży oblicza się jako iloczyn  

ich powierzchni i grubości. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 

surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni 

potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów 

pieców itp. większe od 0,25 m2. 
 

Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące  

i wygładzające oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkość powierzchni 

oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w pkt.2.1. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 11: Podłogi i posadzki; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Obłożenie masą lastryko stopni, podstopni i policzków stopni, obłożenie 

stopni i podstopni elementami prefabrykowanymi lastryko, zaprawą 

cementową i wykładzinami z tworzyw sztucznych, oblicza się w metrach 

kwadratowych powierzchni w rozwinięciu przyjmując wymiary  

po zewnętrznej powierzchni okładziny. Do powierzchni belki policzkowej 

wlicza się powierzchnię policzków stopni oraz listwy okapowej. Przy tak 

obliczonej powierzchni nie należy stosować dodatku za listwę okapową 

oraz nie należy do powierzchni okładziny stopni wliczać powierzchni 

policzków stopni. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 11: Podłogi i posadzki; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Jeżeli w schodach występuje belka policzkowa nad lub pod płytą biegową, 

okładzinę lastryko tej belki mierzy się w metrach kwadratowych  

w rozwinięciu, przyjmując wymiary po zewnętrznej powierzchni okładziny. 

Do powierzchni belki policzkowej wlicza się powierzchnię policzków stopni 

oraz listwy okapowej. Przy tak obliczonej powierzchni nie należy stosować 

dodatku za listwę okapową oraz nie należy do powierzchni okładziny stopni 

wliczać powierzchni policzków stopni. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 11: Podłogi i posadzki; c.d. 

 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Posadzki lastryko na spocznikach oblicza się w metrach kwadratowych  

z potrąceniem powierzchni stopni spocznikowych, przyjmując ich 

szerokość równą szerokości stopni biegów. 
 

Cokoliki posadzkowe i cokoliki wzdłuż biegów schodowych z masy lastryko 

oraz cokoły drewniane oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich 

styku ze ścianą.  

Listwę okapową z masy lastryko oblicza się w metrach wzdłuż najdłuższej 

jej krawędzi. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie 

 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na malowanie wewnętrznych  

i zewnętrznych powierzchni budynków, stolarki budowlanej, elementów 

instalacji, elementów ślusarsko-kowalskich oraz tapetowanie ścian. 
 

Katalog nie może być stosowany do ustalania nakładów przy malowaniu 

konstrukcji stalowych jak: mosty, słupy linii wysokiego napięcia itp.  

oraz konstrukcji budowlanych, pracujących w warunkach agresji 

chemicznej. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania 

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów 

należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. 

Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
 

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub ozdobami wlepionymi, oblicza się zgodnie z pkt.2.1, 

zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili lub ozdób,  

przy zastosowaniu współczynników podanych w tablicy 0016 założeń 

szczegółowych do KNR 202 rozdział 15.  

Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych fasad należy doliczać  

do powierzchni sufitów. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża  

i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie potrąca  

się otworów do 3 m2. Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, wówczas 

potrąca się powierzchnie otworów, mierzone w świetle ościeżnic lub muru 

(jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).  

Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni  

do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię 

malowanych ościeży. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Przy malowaniu i gruntowaniu pokostem powierzchni wykonanych 

całkowicie w sztablaturze gipsowej lub tynków gładzonych, otwory  

o powierzchni ponad 1 m2 potrąca się z doliczeniem wnęk, ościeży itp. 
 

Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego  

do górnego poziomu łącznie z gzymsem w rozwinięciu, jeżeli  

jest on malowany. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu.  

Z obliczonej powierzchni potrąca sie otwory zgodnie z pkt.2.3. 
 

Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami 

oblicza się w rozwinięciu. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Sklepienia łukowe należy obliczać w metrach kwadratowych według  

jej rzeczywistej powierzchni, stosując ewentualnie uproszczone sposoby 

obmiaru. 

 

Tapetowanie oraz malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni 

gładkich oblicza się w metrach kwadratowych według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc  

nie malowanych bądź nie tapetowanych o powierzchni do 0,25 m2. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Przy obliczaniu nakładów robocizny na malowanie lub lakierowanie drzwi  

i okien nie uwzględnione w rozdziale 10, należy obliczyć powierzchnię  

w świetle ościeżnicy w metrach kwadratowych, stosując dla okien 

współczynniki z tablicy 9915, a dla drzwi z tablicy 9916 założeń 

szczegółowych do KNR 202 rozdział 15 
 

Współczynniki dla otworów okiennych i drzwi balkonowych przy 

dwustronnym malowaniu skrzydła (do tablicy 1507) 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Malowanie olejne dwustronne żaluzji, siatek, krat i balustrad obmierza  

się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych oblicza  

się w metrach kwadratowych jako podwójną powierzchnię opisanego  

na nich prostokąta (z wyjątkiem grzejników typu S-130 o zwiększonej 

powierzchni grzejnej i grzejników typu T-1, dla których należy przyjmować 

potrójną powierzchnię opisanego prostokąta) bez doliczania rur 

doprowadzających o długości do 30 cm.  

Rury malowane o średnicy zewnętrznej do 30 cm oblicza się w metrach 

bieżących.  
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w m2 ich 

powierzchni w rozwinięciu. Nakłady na malowanie rur i grzejników 

uwzględniają malowanie uchwytów, wspornikowi nóżek. 
 

Elementy metalowe pełne o powierzchni do 0,5 m2 oblicza się w sztukach 

a ponad 0,5 m2 w metrach kwadratowych. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Warunki specjalne 

Nakłady dotyczą malowania powierzchni elementów znajdujących  

się na wysokości 5,0 m od poziomu podłogi lub trenu.  

Przy malowaniu powierzchni ścian wyższych niż 5,0 m lub elementów 

znajdujących się na wysokości ponad 5,0 m należy do nakładów robocizny 

stosować współczynniki z tytułu dodatkowych nakładów na transport 

materiałów na rusztowania i przejścia podane w tablicy 9917 założeń 

szczegółowych do KNR 202 rozdział 15. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 15: Malowanie; c.d. 
 

Warunki specjalne; c.d. 
 

Nakłady na wykonanie i rozbiórkę rusztowań do robót malarskich  

na wysokość ponad 5,0 m należy ustalać oddzielnie, według rozdziału 16. 
 

Nakłady robocizny na malowanie klatek schodowych ustala się przyjmując 

odpowiednie nakłady na malowanie ścian i sufitów  

ze współczynnikiem 1,15. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 
 

Zakres stosowania 

Rozdział zawiera nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania robót 

wykończeniowych z gipsu i prefabrykatów gipsowych w zakresie 

budownictwa ogólnego, a mianowicie: ścianek działowych, okładzin 

ściennych i stropowych oraz tynków jednowarstwowych.  

Podane nakłady rzeczowe dotyczą robót wykonywanych według 

aktualnych technologii przy użyciu aktualnie produkowanych materiałów.  

W rozdziale podano także nakłady na wykonanie podstawowych robót 

towarzyszących. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania 

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych oblicza się w jednostkach 

podanych przy poszczególnych tablicach. 

 

Ścianki z prefabrykatów oblicza się w metrach kwadratowych  

ich powierzchni, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i typów 

konstrukcji.  

Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, 

mierzonych w świetle surowych ścian i stropów. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Od powierzchni ścianek nie odejmuje się powierzchni nadproży  

i przesklepień płaskich nad otworami, bruzd instalacyjnych  

oraz powierzchni obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych. 
 

Od powierzchni ścianek odejmuje się powierzchnię otworów drzwiowych  

i okiennych mierzonych w świetle ościeżnic lub ościeży oraz powierzchnie 

obmurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych, których kubatura 

przekracza 0,1 m3. 
 

Okładziny z płyt tynkowych gipsowych oblicza się w m2 rzeczywiście 

licowanych powierzchni. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od posadzki do stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych 

elementów w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn  

o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się według obwodu opisanego 

prostokąta w największym przekroju, pomnożonego przez największą 

wysokość. 
 

Tynki stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Powierzchnie biegów schodowych, żeber stropowych, belek i podciągów 

oblicza się w rozwinięciu, według wymiarów w stanie surowym. 
 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie tynkowanych 

mniejszych niż 1 m2 oraz powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ich ościeża 

są tynkowane. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania; c.d. 
 

Z powierzchni tynków potrąca się powierzchnie otworów do 3 m2,  

jeżeli ich ościeża nie są tynkowane. Potrąca się również wszystkie inne 

powierzchnie nie tynkowane większe niż 1 m2. 
 

Tynki ościeży otworów o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn 

jednokrotnej długości otynkowanych ościeży i szerokości ościeży w stanie 

surowym. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Warunki specjalne 

Nakłady robocizny na wykonanie ścianek działowych, zostały ustalone  

dla ścianek o powierzchni co najmniej 5 m2. W przypadku wykonywania 

ścianek o powierzchni mniejszej niż 5 m2 do nakładów robocizny należy 

stosować współczynniki zwiększające wg tablicy 9929 założeń 

szczegółowych do KNR 202 rozdział 20 
 

Nakłady robocizny dla robót tynkarskich i okładzinowych dotyczą robót 

wykonywanych w pomieszczeniach o powierzchni co najmniej 5 m2.  

W przypadku robót wykonywanych w pom. o powierzchni mniejszej niż 5 

m2, do nakładów robocizny należy stosować współczynniki zwiększające wg 

tablica 9930 założeń szczegółowych do KNR 202 rozdział 20 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Warunki specjalne; c.d. 
 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych  

i dźwiękochłonnych w postaci oddzielnych pasów szerokości do 30 cm,  

do nakładów robocizny podanych w tablicach 2005 i 2006 należy 

stosować współczynnik 1,3. 
 

Przy montażu pojedynczych płyt dekoracyjnych lub dźwiękochłonnych  

np. jako plafonów pod lampy, do nakładów robocizny podanych w tablicy 

2005 należy stosować współczynnik 1,4. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Warunki specjalne; c.d. 
 

Nakłady podane w tablicy 2007 dotyczą konstrukcji rusztów typowych, 

wykonywanych przez Kombinat Remontowo-Budowlany w Wierzbicy - 

Zakład Montażu Wyrobów Gipsowych MONTGIPS w Sosnowcu.  

Dla innych konstrukcji rusztów, nakłady robocizny, materiałów i sprzętu 

powinny być ustalone indywidualnie. 
 

Nakłady zużycia kształtowników stalowych profilowanych (tablice 2003, 

2004, 2007) dotyczą kształtowników o grubości ścianek 0,75 mm.  

W przypadku kształtowników o ściankach grubości 0,60 mm, do nakładów 

ich zużycia należy stosować współczynnik 0,8. 
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Główne katalogi 

KNR 202: KONSTRUKCJE BUDOWLANE TOM I, II; c.d. 
 

Zasady przedmiarowania w wybranych rozdziałach; c.d. 
 

Rozdział 20: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych; c.d. 
 

Warunki specjalne; c.d. 
 

Zamiast kołków wstrzeliwanych do zamocowania listew konstrukcyjnych 

rusztów do podłoża, mogą być użyte wkręty lub śruby w tulejach 

rozprężnych. Nakłady ich zużycia (w sztukach) są w takich przypadkach 

analogiczne jak dla kołków wstrzeliwanych. 
 

Pozostałe nakłady zużycia materiałów dotyczące rozwiązań 

alternatywnych, podano w nawiasach. 
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Główne katalogi 

KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE 
 

W Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 4-01 "Roboty remontowo 

budowlane" podane są kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie 

robót o charakterze remontowym i modernizacyjnym w budynkach  

i budowlach, w których zakres, rodzaj i technologia realizowanych robót 

odpowiada ustaleniom zawartym w niniejszym KNR. 
 

Katalog Nakładów Rzeczowych stanowi podstawę do sporządzania części 

rzeczowej kosztorysów szczegółowych na roboty remontowe budynków  

i budowli oraz może być wykorzystany do: 
 

 planowania, limitowania, rozliczania i kontroli zużycia czynników  

   produkcji przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych 
 

 opracowania projektów organizacji robót, z uwzględnieniem różnic  

   pomiędzy założeniami organizacyjnymi przyjętymi w katalogu  

   a wynikającymi z projektu organizacji robót oraz specyfiki robót  

   remontowych. 
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Główne katalogi 

KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE; c.d. 
 

Roboty ogólnobudowlane nie ujęte w katalogu oraz ilości robót 

przekraczające wartości graniczne, podane w założeniach szczegółowych 

do poszczególnych rozdziałów lub w tablicach nakładów, kalkuluje  

się na podstawie nakładów podanych w KNR 2-02 tom I i II oraz innych 

odpowiednich KNR. 

 

W katalogu przedstawiono roboty remontowe wykonywane w budynkach  

i budowlach o wysokości do 5 kondygnacji nadziemnych  

(20 m od poziomu terenu), natomiast nie przedstawiono robót 

wykonywanych w budynkach i budowlach wysokości (ponad  

5 kondygnacji), jak też w budynkach i budowlach, w których wykonywanie 

robót wymaga zatrudnienia rzemieślników o najwyższych kwalifikacjach 

lub specjalnościach i zastosowaniu materiałów o wysokich parametrach 

jakościowych. 
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Główne katalogi 

KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE; c.d. 
 

Zawartość katalogu 

Rozdział 00: Normy zużycia czynników produkcji budowlanej  

                     z zesz.1/94,7-8/95"WACETOB-PZITB "Ceny, normowanie,  

                     kosztorysowanie rob.bud.„ 

Rozdział 01: Roboty ziemne 

Rozdział 02: Roboty betonowe i żelbetowe 

Rozdział 03: Roboty murowe 

Rozdział 04: Roboty ciesielskie 

Rozdział 05: Roboty pokrywcze 

Rozdział 06: Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne 
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Główne katalogi 

KNR 401: ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE; c.d. 
 

Zawartość katalogu; c.d. 
 

Rozdział 07: Roboty tynkowe 

Rozdział 08: Roboty posadzkowe i wykładzinowe 

Rozdział 09: Roboty stolarskie 

Rozdział 10: Roboty zduńskie 

Rozdział 11: Roboty szklarskie 

Rozdział 12: Roboty malarskie 

Rozdział 13: Roboty kowalsko-ślusarskie 
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Główne katalogi 

KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA   

                  OGÓLNEGO 
 

Zakres katalogu. 

Katalog Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) nr 2 "Konstrukcje 

budowlane budownictwa ogólnego" zawiera nakłady rzeczowe  

na elementy i roboty budowlane występujące w budownictwie ogólnym. 
 

Katalog stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów na roboty 

budowlane i montażowe dla budynków mieszkalnych i użytku publicznego. 
 

Zawartość katalogu 

Rozdział 01: Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne 

Rozdział 02: Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów  

                        prefabrykowanych 

Rozdział 03: Konstrukcje murowe 

Rozdział 04: Konstrukcje drewniane dachowe 

Rozdział 05: Pokrycia dachowe 
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Główne katalogi 

KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA   

                  OGÓLNEGO; c.d. 
 

Zawartość katalogu; c.d. 
 

Rozdział 06: Izolacje 

Rozdział 07: Ścianki działowe 

Rozdział 08: Tynki i okładziny wewnętrzne 

Rozdział 09: Tynki cienkowarstwowe - wewnętrzne 

Rozdział 10: Tynki i okładziny zewnętrzne 

Rozdział 11: Stolarka budowlana 

Rozdział 12: Podłogi i posadzki 

Rozdział 13: Elementy kowalsko-ślusarskie 

Rozdział 14: Malowanie 

Rozdział 15: Rusztowania 

Rozdział 16: Ogrodzenia 
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Główne katalogi 

KNNR 02: KONSTRUKCJE BUDOWLANE BUDOWNICTWA   

                  OGÓLNEGO; c.d. 
 

Zawartość katalogu; c.d. 
 

Rozdział 17: Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 

Rozdział 18: Roboty kamieniarskie 

Rozdział 19: Docieplenia oraz osłony ścian zewnętrznych w technologiach  

                     systemowych 
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Główne katalogi 

KNNR 03: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE 
 

Zakres stosowania katalogu 

Katalog Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) nr 3 "Roboty remontowe 

ogólnobudowlane„ obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót 

remontowych ogólnobudowlanych w budynkach i budowlach. 
 

Katalog stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów inwestorskich  

na roboty remontowe budynków i budowli. 
 

Katalog nie dotyczy robót wykonywanych w sposób odbiegający  

od warunków organizacyjno - technicznych i technologicznych przyjętych 

w katalogu. 
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Główne katalogi 

KNNR 03: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE; c.d. 
 

Zawartość katalogu 

Rozdział 01: Roboty ziemne 

Rozdział 02: Roboty fundamentowe 

Rozdział 03: Remont konstrukcji ścian z cegły 

Rozdział 04: Remont konstrukcji stropów i schodów 

Rozdział 05: Remont konstrukcji dachu 

Rozdział 06: Tynki, okładziny, malowanie ścian 

Rozdział 07: Stolarka, roboty ślusarsko - kowalskie 

Rozdział 08: Remont posadzek i wykładzin 

Rozdział 09: Roboty zduńskie 

Rozdział 10: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych  

                     w technologiach systemowych 
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Główne katalogi 

KNNR 04: INSTALACJE SANITARNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

Rozdział 01: Instalacje wodociągowe 

Rozdział 02: Instalacje kanalizacyjne 

Rozdział 03: Instalacje gazowe 

Rozdział 04: Instalacje centralnego ogrzewania 

Rozdział 05: Kotłownie i węzły cieplne 

Rozdział 10: Sieci wodociągowe 

Rozdział 11: Uzbrojenie sieci wodociągowych 

Rozdział 12: Przekraczanie przeszkód terenowych 

Rozdział 13: Kanały rurowe 
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Główne katalogi 

KNNR 04: INSTALACJE SANITARNE I SIECI ZEWNĘTRZNE; c.d. 
 

Rozdział 14: Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

Rozdział 15: Izolacje 

Rozdział 16: Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

Rozdział 17: Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych  

                     i kanalizacyjnych 

Rozdział 20: Konstrukcje budowlane sieci cieplnych 

Rozdział 21: Rurociągi sieci cieplnych 

Rozdział 22: Armatura sieci cieplnych 

Rozdział 23: Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych 
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Główne katalogi 

KNNR 05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

Rozdział 01: Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych 

Rozdział 02: Układanie przewodów izolowanych 

Rozdział 03: Montaż osprzętu instalacyjnego 

Rozdział 04: Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego  

                     napięcia 

Rozdział 05: Oprawy oświetleniowe 

Rozdział 06: Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów 

wyrównawczych 

Rozdział 07: Elektroenergetyczne linie kablowe 

Rozdział 08: Przyłącza napowietrzne 

Rozdział 09: Linie napowietrzne niskiego napięcia 
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Główne katalogi 

KNNR 05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE; c.d. 
 

Rozdział 10: Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna,  

                      znaki drogowe 

Rozdział 11: Konstrukcje wsporcze 

Rozdział 12: Prace uzupełniające 

Rozdział 13: Badania odbiorcze, pomiary 

Rozdział 14: Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje   

                     transformatorowe 



Kosztorysowanie w budownictwie 
 

Temat nr 5:  

Kosztorysowanie 
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