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Co powinien zawierać kosztorys inwestorski? 
 

Kosztorys załączony do wniosku o przyznanie pomocy powinien zawierać w szczególności: 

1. Nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, 

2. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis, 

3. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis, 

4. Datę opracowania kosztorysu, 

5. Ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, 

6. Przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości; 

7. Kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót 

budowlanych oraz cenę jednostkową; 

8. Wartość kosztorysową robót budowlanych; 

9. Tabelę wartości elementów scalonych. 

 

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie punktów od 5 do 9 

Kosztorys, który zawiera wszystkie wymagane dane, może być uznany za podstawę do określenia kosztów 

kwalifikowalnych. Częstymi przypadkami niepoprawnych kosztorysów są kosztorysy niepodpisane przez 

Wnioskodawców, kosztorysy bez podanej daty opracowania, kosztorysy bez nazwy obiektu oraz bez lokalizacji.  

W takich przypadkach Wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie brakujących elementów kosztorysów.  

Na potrzeby PROW nie określa się specjalnego wzoru tabeli kosztorysu, gdyż każdy poprawnie wykonany 

kosztorys może być uznany za podstawę do określenia kosztów wykonania robót budowlanych. 

 

W jaki sposób sporządzić kosztorys inwestorski uproszczony? 

Kosztorys uproszczony należy wykonać w oparciu o wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

przestrzennym (Dz.U 2004.130.1389 z późn. zmianami).  

 

Wraz z kosztorysem Wnioskodawca powinien dostarczyć: - plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne, 

Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na identyfikację zakresu planowanych do 

wykonania prac, określić miejsca realizacji operacji i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru 

robót. Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może odbić z projektu budowlanego lub 

wykonać je na potrzeby dokumentacji opracowanej na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy. 

 

W jaki sposób sporządzić kosztorys inwestorski szczegółowy?  

Kosztorys szczegółowy na potrzeby PROW należy wykonać w oparciu o ogólnie obowiązujące standardy 

wykonywania kosztorysów np. Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych opr. Sekocenbud lub 

ORGBUD-SERWIS, zgodnie z wymaganiami formuły pierwszej11 - pkt. 3.2.1 ww. Standardów.  

Kosztorys inwestorski szczegółowy powinien również zestawiać cenę jednostkową wykonania robót, obliczoną w 

każdej pozycji kosztorysowej (jako wynik zastosowania formuły pierwszej).  

Zaleca się, by kosztorys inwestorski na potrzeby PROW wykonany był przez osobę posiadającą odpowiednią 

wiedzę techniczną. 

 

W jaki sposób określić cenę jednostkową? 

Cena jednostkowa powinna zawierać koszt wszystkich czynności związane z wykonanie roboty budowlanej i 

koszt składników nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania danej roboty oraz wymagane narzuty. 

Wyliczenia cen jednostkowych w kosztorysie muszą być wykonane w wartościach bez VAT, są to więc ceny netto 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004.54.535 z późn. zmian.). 

Korzystnym jest, aby ceny podane w kosztorysie były w wartościach obowiązujących na dzień składania Wniosku 
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o przyznanie pomocy. Podczas weryfikacji kosztorysu inwestorskiego sprawdzeniu będą podlegały wskaźniki 

kosztów wykonania robót budowlanych, jak również ceny jednostkowe ich wykonania. Wartości ceny 

jednostkowej wykonania robót lub wskaźnika kosztów nie powinny przekraczać wartości rynkowych (które są 

między innymi podawane w aktualnych, powszechnie stosowanych katalogach - na podstawie katalogów 

następuje weryfikacja cen wykonania robót budowlanych). 

 

Co to jest przedmiar robót? 

Przez przedmiar robót budowlanych należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do 

wykonanie robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz ze szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis tych robót (opis robót dostępny do wglądu 

dla ARiMR), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. W przedmiarze 

sporządzonym na potrzeby kosztorysu inwestorskiego załączanego do wniosku o przyznanie pomocy mogą być 

wskazane podstawy do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. Za roboty 

podstawowe uważa się minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ich 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót. Przedmiar robót 

powinien zawierać zakres prac budowlanych i przedstawiać obliczenie (wyliczenie) ilości robót, we właściwych 

jednostkach przedmiarowych (takich, dla których została określona cena jednostkowa). Powinien on być 

wykonany w sposób czytelny i łatwy do sprawdzenia. Każda pozycja przedmiarowa powinna zawierać nazwę i 

opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary. Przedmiar może zawierać kody pozycji 

przedmiaru określone na podstawie publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Jeżeli 

rozpoczęcie robót budowlanych wymagało ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

właściwemu organowi zamiaru wykonywania robót budowlanych, to przedmiar robót powinien być sporządzony 

na podstawie dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego). Gdy Wnioskodawca nie dysponuje 

projektem budowlanym, gdyż nie jest zobowiązany do opracowania takiej dokumentacji, przedmiar powinien 

wykonać na podstawie rysunków z naniesionymi niezbędnymi wymiarami potrzebnymi do sporządzenia 

przedmiaru. Przedmiar robót budowlanych, jako podstawa do określenia wartości kosztorysowej robót 

budowlanych, będzie w trakcie weryfikacji wniosku sprawdzany pod kątem poprawności jego wykonania. 

 

Co to są elementy scalone? 

Podział na elementy scalone powinien być wykonany pod kątem przyszłego fakturowania robót oraz pod kątem 

przygotowania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. Elementy scalone mogą być pomocne przy 

sporządzaniu harmonogramów realizacji robót (np. jeżeli są stanami realizacji obiektu) i dostaw materiałów, a tym 

samym przy ustalaniu etapów realizacji operacji. Podział na elementy scalone jest podziałem umownym i do 

podobnej inwestycji może być zastosowany przez Wnioskodawców różny podział na elementy scalone. Podział na 

elementy scalone powinien umożliwić dokonanie odbioru i rozliczenia robót po ich wykonaniu (np. może zależeć 

od ilości wykonawców branżowych, tj. planowane jest przez Wnioskodawcę oddzielne rozliczenie z firmą 

wykonującą kanalizacje, oddzielne z firmą wykonującą roboty elektryczne itd.). Korzystne jest układanie 

elementów scalonych w co najmniej cztery grupy: roboty przygotowawcze, roboty budowlane podstawowe, 

roboty instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Wewnątrz tych grup może dokonać kolejnego (głębszego) 

podziału, przykładowo dzieląc roboty instalacyjne na: instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje 

wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje wentylacji, instalacje centralnego ogrzewania itd. Dopuszczalne 

jest również pozostawienie całego obiektu, jako jeden element scalony. 

 

Co powinien zawierać opis przewidzianych do wykonania robót budowlanych? 

Charakterystyka planowanych do wykonania robót budowlanych powinna zawierać krótki opis techniczny wraz z 

istotnymi parametrami, które określają rodzaj, wielkość obiektu lub robót i zakładaną technologię wykonania 

poszczególnych robót, stosownie do zakresu operacji. Przykładowo dane te powinny zawierać: 

-charakterystykę warunków gruntowo wodnych (kategoria gruntów, poziom zalegania wód - 

gruntowych, przydatność gruntów do celów budowlanych itp.) 

-powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową obiektu, 

-kubaturę obiektu, 

-opis konstrukcji obiektu budowlanego oraz zastosowanych materiałów, 
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-długość, szerokość (np. budynku, jezdni oraz innych projektów liniowych), 

-średnicę instalacji rurowych (kanalizacja, wodociągi, ciepłociąg, gazociąg), 

-moc i charakterystykę urządzeń zaopatrzenia w energię, 

-dane techniczno-użytkowe (np. dopuszczalny nacisk na oś, dopuszczalne obciążenie mostu, 

wydajność instalacji oczyszczania ścieków, projektową wydajność instalacji wodociągowej, moc 

znamionową itd.). 

 

Opis przewidzianych do wykonania robót budowlanych powinien umożliwić identyfikację jednostki 

kosztorysowej w oparciu o powszechnie stosowane katalogi oraz określenie z tych katalogów cen 

jednostkowych wykonania robót budowlanych (pozycje przedstawione w kosztorysie inwestorskim 

powinny występować w odpowiednich katalogach). Przykładem może być zastosowanie przeliczenia 

warstwy zdejmowanego humusu na kubaturę wykopu (koparką), podczas gdy w powszechnie 

stosowanych katalogach zdjęcie warstwy humusu przedmiarowane jest powierzchnią. Opis obiektów 

i robót powinien w miarę szczegółowo odzwierciedlać rodzaj i sposób planowanych do wykonania 

robót. Niedokładny opis pozycji kosztorysowej, pominięcie części opisów tych pozycji w stosunku do 

pozycji katalogowych, może sugerować dublowanie tych samych robót w innych pozycjach 

kosztorysu (tj. dublowanie pominiętych części robót budowlanych). 

 

Podsumowanie 

Uwagi ogólne dotyczące kosztorysów i realizowanych robót budowlanych 

1. Wnioskodawca wraz z kosztorysem inwestorskim do wniosku o przyznanie pomocy powinien dostarczyć: 

Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne pozwalające na identyfikację zakresu planowanych 

do wykonania prac, określenie miejsca realizacji planowanych robót oraz umożliwiające sprawdzenie 

przedmiarów robót (zawierające wymagane wymiary). 

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje wykonanie robót budowlanych samodzielnie i kupuje 

materiały budowlane, to należy dodatkowo załączyć zestawienie materiałów budowlanych 

wykonane ze wskaźników zużycia materiałów w robotach budowlanych z podziałem na pozycje 

kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje wykonanie robót budowlanych samodzielnie 

wypożyczając maszyny budowlane lub wykorzystując własne maszyny i urządzenia, to należy 

dodatkowo załączyć zestawienie maszyn i urządzeń, wykonane z normatywów pracochłonności w 

poszczególnych robotach budowlanych. 

 

2. Wprowadzenie podczas realizacji operacji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, wymaga 

zgłoszenia ich w organach administracji architektonczno-budowlanej. Odstępstwa te należy również 

zgłosić w ARiMR, a w przypadku zmiany zakresu operacji podczas jego realizacji, może wystąpić 

potrzeba zawarcia aneksu do umowy zmieniającego koszty kwalifikowalne wykonania robót 

budowlanych. Mogą również mieć miejsce sytuacje, w których nie wszystkie koszty związane z 

wprowadzeniem istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego będą objęte pomocą 

finansową. ARiMR nie może udzielić pomocy na koszty robót budowlanych wynikających ze złego 

rozpoznania i złego przygotowania projektu (np. jeżeli koszty wykonania dodatkowych robót w 

ramach odstępstwa od projektu wynikały z błędu w projekcie, złego rozpoznania podłoża 

gruntowego itp., to taki koszt nie może być kosztem kwalifikowalnym). 

3. Zużycie materiałów budowlanych będzie podlegało kontroli, w przypadku przekroczenie 

wskaźnika zużycia materiałów budowlanych wymagane będzie szczegółowe uzasadnienia 

(np. wyjaśnienie nadmiernego zużycia cementu do wykonania stropu, nadmiernego zużycia kleju do 

przyklejenia glazury itd.). Odpowiednie dokumenty, uzgodnienia i wyjaśnienia należy przygotować 

w trakcie realizacji operacji i przedstawić wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takich 

wyjaśnień, Wnioskodawca w ramach uzupełnienia będzie wezwany do ich złożenia. 

 

4. W przypadku, gdy w kosztach wykonania robót przyjęte zostały rozwiązania przewyższające 
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standardem przeciętne warunki (przyjmowane we wskaźnikach cen jednostkowych powszechnie 

stosowanych rozwiązań, opisywanych w aktualnych publikacjach) lub rozwiązania nieuzasadnione 

technicznie z uwagi na zastosowanie droższych materiałów, urządzeń itp.) jako podstawę do 

ustalenia wartości kosztów kwalifikowanych, będą przyjęte ceny nie wyższe niż ujęte w bazach 

cenowych dostępnych w ARiMR, chyba że Wnioskodawca uzasadni konieczność poniesienia 

zwiększonych wydatków. 

 

5. Maszyny i urządzenia lub linie technologicznego wyposażania obiektów budowlanych (w tym 

również tak zwane „dostawy inwestorskie”) zaleca się umieszczać w kosztorysach inwestorskich, 

łącznie z kosztem dostawy, montażu oraz ewentualnego ich uruchomienia. 

 

6. Bardzo pomocnym, choć nie obligatoryjnym załącznikiem do kosztorysu może być protokół z 

ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania, które to dane powinny uściślić między innymi 

technologię wykonania robót budowlanych, założenia dotyczące odległości transportu, przyjętych 

podstaw ustalania cen jednostkowych, przyjmowanych wielkości narzutów, ustalenie symboliki 

materiałowej, uzgodnienie środków transportu itd. 

 

7. Te same roboty budowlane nie mogą być w kosztorysie dublowane w różnych pozycjach 

przedmiaru. Za dublowanie nie uważa się między innymi sytuację, gdy układ przedmiaru pozwala 

na zidentyfikowanie np. pomieszczeń, w których wykonywana jest ta robota. W takim przypadku ten 

sam zakres prac może być przewidywany do wykonania w różnych pomieszczeniach. 

 

8. Ceny jednostkowe podawane w kosztorysach szczegółowych, obliczane w oparciu o kalkulację 

składników ceny w sposób określony formułą pierwszą, powinny być podane w wartościach bez 

podatku VAT i powinny zawierać wszystkie składniki określające koszty wykonania robót (jako 

wartości brutto, w rozumieniu kosztorysowym, czyli zawierające wymagane narzuty kosztów 

pośrednich oraz zysku, - jeżeli są one kwalifikowalne). 

 
Jakiego rodzaju rysunki należy przedstawić w sytuacji, gdy w stosunku do planowanej operacji nie ma 

obowiązku wykonania projektu budowlanego?  

W przypadku, gdy do realizacji robót budowlanych nie jest wymagane opracowanie projektu budowlanego, 

wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem dostarczyć opis zakresu planowanych do wykonanie robót oraz 

rysunki zawierające charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, wysokość), na podstawie których możliwe 

będzie określenie lokalizacji robót i sprawdzenie przedmiaru. Dotyczy to również sytuacji, gdy planowany jest 

przykładowo remont połączony z modernizacją pomieszczeń, budynków, wykonawstwo placów manewrowych, 

dróg dojazdowych itd. W takiej sytuacji wnioskodawca może wykonać te rysunki samodzielnie, lecz musi się 

liczyć z tym, że na etapie uzupełniania wniosku będzie proszony o uzupełnienie rysunków o niezbędne wymiary 

oraz opisy. Istotnymi rysunkami, w przypadku wykonywania dróg i placów manewrowych. są przekroje 

poprzeczne przedstawiające konstrukcję umocnienia nawierzchni, w tym grubość warstw podbudowy oraz 

zastosowane materiały budowlane. 


