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ZNACZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY 
W SEKTORZE PRYWATNYCH US UG BUDOWLANYCH

Wojciech Czaczkowski
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. W sektorze prywatnych us ug budowlanych, w przeciwie stwie do obszaru 
zamówie  publicznych, istnieje mo liwo  wp ywania w wi kszym stopniu na wysoko  
ceny kosztorysowej. Mo na tego dokona  poprzez wyodr bnienie w ród kosztów ogólnych 
budowy, b d cych sk adnikiem kosztów po rednich, kosztów ogólnych budowy niezale -
nych od czasu, które wyst puj  najcz ciej jednorazowo, i kosztów ogólnych budowy za-
le nych od czasu, pojawiaj cych si  wielokrotnie podczas realizacji inwestycji budowlanej. 
Bardziej szczegó owa kalkulacja kosztów po rednich zmniejsza ryzyko nieuzasadnionego 
wzrostu ceny dla zamawiaj cego przy zapewnieniu wykonawcy odpowiedniego poziomu 
op acalno ci.

S owa kluczowe: kosztorysowanie, koszty ogólne budowy, sektor prywatny, us ugi bu-
dowlane

WST P

Wyniki ekonomiczne, jakie osi ga przedsi biorstwo budowlane, zale  w znacznym 
stopniu od umiej tno ci prawid owej kalkulacji cen czynników produkcji w procesie 
kosztorysowania. Trudno  w ustaleniu w a ciwej ceny kosztorysowej wynika z charak-
teru produkcji budowlanej, któr , w odró nieniu od innych bran  przemys u, cechuje 
wyj tkowe zró nicowanie oraz brak powtarzalno ci cyklu budowy [Popescu i in. 2003].

Na cen  obiektu budowlanego sk ada si  wiele czynników, do których nale y zali-
czy : koszty robocizny, materia ów, pracy sprz tu i rodków transportu, stanowi ce kosz-
ty bezpo rednie; koszty ogólne budowy i koszty zarz du przedsi biorstwa, b d ce kosz-
tami po rednimi; zysk kalkulacyjny oraz podatek od towarów i us ug (rys. 1) [Laurowski 
2007, Plebankiewcz 2007, Zilch i in. 2012].

                                                                      
Adres do korespondencji – Corresponding author: Wojciech Czaczkowski, Szko a G ówna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzia  Budownictwa i In ynierii rodowiska, Katedra Geoin ynierii, 
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: wojciech_czaczkowski@sggw.pl



62                                                                                                                                            W. Czaczkowski

Acta Sci. Pol.

Rys. 1. Zale no  kosztów i cen w przedsi biorstwie budowlanym
Fig. 1. Connection between costs and prices in building construction enterprise

Przy za o eniu, e cena stanowi cz sto podstawowy miernik warto ci u yteczno ci 
i atrakcyjno ci obiektu budowlanego, poszukuje si  takiego sposobu jej kszta towania, 
który zapewni wykonawcy rentowno , a zamawiaj cemu poczucie op acalno ci [Gre-
iner i in. 2009].

W sektorze prywatnych us ug budowlanych, w którym sporz dzanie kosztorysu in-
westorskiego i obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych nie podlega przepi-
som wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [2004], istnieje mo liwo  
optymalizacji ceny kosztorysowej poprzez dok adniejsze okre lenie kosztów po rednich 
realizacji obiektu budowlanego.

W tym celu w niniejszym artykule zaproponowano podzia  kosztów ogólnych budo-
wy, które obok kosztów zarz du przedsi biorstwa stanowi  sk adnik kosztów po rednich, 
na koszty ogólne niezmienne, niezale ne od czasu, i koszty ogólne zmienne, które s  od 
czasu zale ne.

NIEZMIENNE KOSZTY OGÓLNE BUDOWY

Do kosztów ogólnych budowy niezmiennych w czasie (rys. 2) nale y zaliczy  [Girm-
scheid i Mozko 2007, Zilch i in. 2012]:

koszty transportu, monta u i demonta u obiektów zaplecza tymczasowego oraz kosz-
ty amortyzacji lub zu ycia tych obiektów,
koszty wyposa enia zaplecza tymczasowego w urz dzenia placu budowy, obejmuj -
ce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodoci gowe i kanalizacyjne, 
tymczasowe o wietlenie placu budowy, zast pcze ród a ciep a do ogrzewania obiek-
tów i robót, urz dzenia i instalacje zabezpieczaj ce materia y i roboty przed szkodli-
wym wp ywem warunków klimatycznych,
koszty zakupu narz dzi i lekkiego sprz tu budowlanego,

–

–

–
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op aty za zaj cie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 
koszty zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy,
koszty zabezpiecze  maj tkowych budowy.

KOSZTY OGÓLNE BUDOWY
GENERAL JOBSITE OVERHEAD

KOSZTY NIEZALE NE OD CZASU (NIEZMIENNE)
TIME INDEPENDENT COSTS (UNCHANGED)

KOSZTY URZ DZENIA ZAPLECZA BUDOWY
BUILDING SITE FACILITIES COSTS

KOSZTY ZALE NE OD CZASU (ZMIENNE)
TIME DEPENDENT COSTS (CHANGED)

Sprz t Equipment
Urz dzenia specjalne Special facilities
Barakowozy/kontenery/pom. socjalne
Caravans/containers/canteens
Pojazdy Vehicles
Elementy wyposa enia biura budowy
Building site's office fittings
Materia y eksploatacyjne, paliwa
Supplies, fuels

KOSZTY UTRZYMANIA W GOTOWO CI
MAINTENANCE COSTS

Sprz t Equipment
Urz dzenia specjalne Special facilities
Barakowozy/kontenery/pom. socjalne
Caravans/containers/canteens
Pojazdy Vehicles

KOSZTY WYPOSA ENIA ZAPLECZA BUDOWY
BUILDING SITE FITTINGS COSTS

KOSZTY EKSPLOATACJI
OPERATING COSTS

KOSZTY STA EGO PERSONELU BUDOWY
BUILDING SITE PERMANENT PERSONNEL COSTS

POZOSTA E KOSZTY OGÓLNE
OTHER JOBSITE OVERHEADS

P ace personelu pomocniczego (m.in. sprz tanie)
Auxiliary staff wages (e.g. cleaning)
Utrzymanie dojazdów, dróg, ogrodze
Driveways, roads, fencing maintenance
Pozosta e koszty zale ne od czasu
Other time dependent costs
Koszty dzier awy i najmu
Lease and rental costs
Koszty zaopatrzenia budowy
(je li nie w kosztach utrzymania w gotowo ci)
Building site's supply costs 
(if not in maintenance costs)

P ace i narzuty Wages and mark-ups
Telefon/op aty pocztowe/materia y biurowe
Phone/postal charges/office supplies
Koszty samochodów i podró y s u bowych
Cars costs and business trips
Koszty BHP Health and Safety costs

KOSZTY KONTROLI TECHNICZNEJ
TECHNICAL INSPECTION COSTS

RYZYKA BUDOWLANE
CONSTRUCTION RISKS

KOSZTY SPECJALNE
SPECIAL COSTS

Odsetki od kredytów Loans interests
Op aty licencyjne Licenses fees
Podatki i op aty lokalne Taxes and local rates
Koszty wspó pracy przedsi biorstw
Enterprises co-operation costs
Praca w warunkach zimowych Labour in winter conditions
Pozosta e koszty jednorazowe Other one-off costs

Sprz t/urz dzenia Equipment/facilities
Barakowozy/kontenery Caravans/containers
Woda/energia elektryczna/telefon
Water/electricity/phone
Drogi dojazdowe/ogrodzenia/pow. magazynowe
Access roads/fencing/storage spaces
Ochrona i zabezpieczenie Protection and security

Specyficzne ryzyka budowlane Specific construction risks
Ubezpieczenia Insurance

Nadzór geodezyjny Geodetic supervision
Badania geologiczne i gruntowe
Geological and soil examinations
Badania wytrzyma o ci betonu Concrete strength testings
Kontrola jako ci materia ów Materials quality controls

Materia y pomocnicze Ancillary materials
Narz dzia/drobny sprz t Tools/small equipment
Wyposa enie biura budowy i pom. socjalnych
(je li nie w kosztach utrzymania w gotowo ci)
Building site's office and canteens fittings
(if not in maintenance costs)

Koszty za adunku/roz adunku Loading/unloading costs
Koszty transportu Transportation costs
Monta /przebudowa/rozbiórka
Assembly/alteration/demolition

Rys. 2. Zmienne i niezmienne koszty ogólne budowy
Fig. 2. Variable and invariable general jobsite overhead

–

–
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ZMIENNE KOSZTY OGÓLNE BUDOWY

Do kosztów ogólnych budowy zmiennych w czasie (rys. 2) nale  [Girmscheid
i Mozko 2007, Zilch i in. 2012]:

koszty sta ego personelu budowy (p ace kierownictwa budowy, pracowników maga-
zynów budowy, stra y przemys owej oraz narzuty z tytu u tych p ac),
koszty eksploatacji zaplecza budowy oraz sprz tu, w tym obiektów wielokrotnego 
u ytku (kontenery, wiaty, zadaszenia, budynki tymczasowe),
koszty eksploatacji obiektów zaplecza nieruchomego (drogi tymczasowe na budowie, 
utwardzone place i sk adowiska) oraz tymczasowej instalacji elektrycznej, wodoci -
gowej i kanalizacyjnej na budowie,
koszty elementów zaplecza ruchomego (stojaki lampowe do o wietlenia zewn trzne-
go, elektryczne szafki kondensatorowe, bezpiecznikowe i inne, agregaty grzewcze, 
agregaty do podgrzewania wody), przeno ne ogrodzenie budowy,
koszty konserwacji i naprawy narz dzi i drobnego sprz tu u ywanego na budowie 
oraz ekwiwalenty pieni ne dla pracowników za zu ycie w asnych narz dzi,
koszty pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacja powykonawcza), koszty bada  ja-
ko ci materia ów, robót i prób odbiorowych wynikaj cych ze specy  kacji technicz-
nych,
koszty bezpiecze stwa i higieny pracy obejmuj ce koszty zu ycia odzie y ochronnej 
i obuwia, sprz tu ochrony osobistej, urz dze  i rodków higieny osobistej, napraw
i prania odzie y,
p ace i narzuty na p ace pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu gotowego 
obiektu do przekazania (sprz tanie, porz dkowanie otoczenia),
koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych (dop aty do pracowniczych biletów 
miesi cznych, koszty przewozu pracowników transportem samochodowym przedsi -
biorstwa, koszty zakwaterowania, dop aty za roz k , wiadczenia z tytu u czasowego 
przeniesienia, ekwiwalenty za przejazdy rodkami transportu pracowników).
Pozosta e koszty ogólne to koszty ogólnobudowlane, jak: zu ycie energii, koszty 

transportu na potrzeby ca ej budowy, koszty podró y s u bowych, us ug obcych z tytu u 
dozoru i sprz tania, koszty biura budowy.

METODY OKRE LANIA KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY

W kalkulacji cen kosztorysowych istnieje kilka metod, które s  wykorzystywane do 
ustalania kosztów po rednich, a wi c tak e kosztów ogólnych budowy. Nale  do nich: me-
toda preliminarzowa, metoda wska nikowa oraz metoda publikacji kosztowo-cenowych. 
Najcz ciej stosown  przez kosztorysantów jest metoda wska nikowa, jako atwiejsza 
i prostsza w u yciu [Kacprzyk 2010].

Stosowanie metody wska nikowej, zw aszcza w sytuacji, gdy szczególnie istotne jest 
prawid owe okre lenie kosztów ogólnych budowy, nie gwarantuje, e rzeczywi cie pono-
szone koszty po rednie b d  w ca o ci uwzgl dnione w cenach wykonywanych obiektów 
i robót budowlanych [Koziarski i Starzec 2004, Rajczyk 2009].

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Metoda wska nikowa zak ada, e przedsi biorstwo budowlane ustala w asny wska -
nik narzutu  na dany okres umowny (np. na rok) na podstawie danych z okresu poprzed-
niego. Wska nik ten ustala si  wed ug wzoru [Welk 2001, Rajczyk 2009]:

( ) 100ob z
kp

K K
W

R S
+ ⋅

=
+

   (1)

gdzie: Wkp – wska nik narzutu kosztów po rednich na dany okres umowny [%],
Kob – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty ogólne budów,
Kz – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty zarz du przedsi -
         biorstwa,
R   – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty robocizny bezpo red-
         niej,
S   – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty pracy sprz tu i trans-
         portu technologicznego.

Wad  metody wska nikowej, szczególnie w kontek cie prawid owego oszacowania 
kosztów ogólnych budów(Kob), jest ryzyko obci enia Zleceniodawcy zawy onymi kosz-
tami, na przyk ad na skutek niegospodarno ci na budowie, przez wliczanie ich do wska -
nika narzutu kosztów po rednich i podniesienia przez to cen kosztorysowych. Metoda 
ta nie sprzyja podj ciu przez wykonawc  dzia a  w celu obni enia kosztów po rednich, 
a wi c tak e kosztów ogólnych budów.

Najbardziej obiektywn  metod  ustalania wysoko ci kosztów ogólnych budowy i kosz-
tów zarz du przedsi biorstwa jest metoda preliminarzowa. Podstaw  kalkulacji kosztów 
ogólnych s  [Welk 2001, Kowalczyk i Zabielski 2005]:

wytyczne organizacji inwestycji i organizacji robót oraz zagospodarowania placu 
budowy,
harmonogram zatrudnienia pracowników,
schemat organizacyjny kierownictwa budowy,
normy przedsi biorstwa dla niektórych sk adników kosztów ogólnych budowy (np. 
zu ycie wyposa enia).
Preliminarz zbiorczy kosztów ogólnych budowy sporz dza si  na podstawie szcze-

gó owych preliminarzy kosztów ogólnych budowy. W jego sk ad wchodz  nast puj ce 
preliminarze:

p ac sta ego personelu budowy,
kosztów zaplecza,
kosztów zu ycia narz dzi,
kosztów bezpiecze stwa i higieny pracy,
kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
pozosta ych kosztów ogólnych (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, magazynowa-
nia materia ów, podró y s u bowych, dozoru budowy, sprz tania, wywozu mieci, us ug 
telekomunikacyjnych, dzier awy bocznic kolejowych, ubezpieczenia budowy i in.).
Suma kosztów ogólnych budowy preliminarza zbiorczego umo liwia obliczenie 

wska nika narzutu tych kosztów, który wykorzystuje si  do kalkulacji cen kosztoryso-
wych obiektów i robót wykonywanych na konkretnej budowie. Na wysoko  prelimi-
narzowych kosztów ogólnych budowy znacz co wp ywa koszt zu ycia tymczasowego 
zaplecza budowy.

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
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Do obliczenia kosztów obiektów i urz dze  zagospodarowania placu budowy mo na 
zastosowa  nast puj cy wzór [Welk 2001]:

Ko = Kw + Kk + Kr – Wo + Kn   (2)

gdzie: Ko   – preliminowane koszty obiektów i urz dze  tymczasowego zaplecza budowy,
Kw – koszty wykonania obiektów i urz dze  wed ug kosztorysu,
Kk  – koszty konserwacji i remontów obiektów i urz dze ,
Kr  – koszty rozbiórki (likwidacji) obiektów i urz dze ,
Wo – warto  materia u odzyskanego z rozbiórki,
Kn – koszty najmu obiektów obcych tymczasowego zaplecza budowy.

Wska nik zmiany poziomu kosztów ogólnych budowy jest ilorazem sumy kosztów 
planowanych w okresie umownym (np. jednego roku) i sumy kosztów w okresie bazo-
wym. Obliczone w ten sposób wska niki zmiany poziomu kosztów z poszczególnych 
preliminarzy mog  by  przydatne w nast pnym okresie, podczas planowania kosztów 
ogólnych budowy.

Zbiorczy preliminarz kosztów ogólnych budowy mo e zosta  wykorzystany do ob-
liczenia wska nika narzutu tych kosztów. Wska nik narzutu kosztów ogólnych budowy  
(Wkob) jest ilorazem warto ci kosztów ogólnych budowy z preliminarza zbiorczego i pod-
stawy obliczania kosztów ogólnych w metodzie wska nikowej, co wyra a si  wzorem 
[Kowalczyk i Zabielski 2005]:

100ob
kob

K
W

R S
⋅

=
+

  (3)

gdzie: Wkob – wska nik narzutu kosztów ogólnych budowy [%],
Kob  – koszty ogólne budowy,
R    – warto  kosztorysowa robocizny,
S     – warto  kosztorysowa pracy sprz tu.

Wska nik ten mo e stanowi  podstaw  obliczania kosztów po rednich. W tym celu 
nale y dysponowa  szczegó owymi kosztorysami robót i obiektów przewidzianymi do 
wykonania na budowie.

ZNACZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY

Koszty ogólne budowy, które s  sk adnikiem kosztów po rednich, stanowi  element 
ka dej kalkulacji kosztorysowej. Ich znaczenie zale y od celów, dla jakich sporz dza si  
kosztorysy, i rodzaju zawieranych umów na roboty budowlane.

Kosztorysy s  opracowywane w ró nych stadiach zaawansowania realizacji inwesty-
cji i s  zró nicowane pod wzgl dem zakresu rzeczowego, stopnia szczegó owo ci oraz 
przeznaczenia, jakiemu s u .

Ze wzgl du na zakres rzeczowy rozró nia si : kosztorys inwestycji, kosztorys obiek-
tów i kosztorys robót. Z uwagi na stopie  dok adno ci kosztorysy dzieli si  na: wst pne, 
generalne (zbiorcze zestawienie kosztów ZZK) i szczegó owe (rys. 3). Pod wzgl dem ich 
przeznaczenia wyró nia si  kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne i powykonaw-
cze [Kowalczyk i Zabielski 2005, Leimböck i in. 2007].
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Rys. 3. Koszty ogólne budowy w ró nych fazach procesu inwestycyjnego
Fig. 3. General jobsite overhead in different stages of investment process

Istotny wp yw na wysoko  kosztów ogólnych budowy ma przyj ta metoda kalkulacji 
kosztorysowej. Metoda kalkulacji uproszczonej jest stosowana w kosztorysie ofertowym 
i polega na obliczeniu warto ci kosztorysowej robót (Wk) na podstawie przedmiarów, 
jako sumy iloczynów jednostek pomiarowych robót i cen jednostkowych, zgodnie ze 
wzorem [Koziarski i Starzec 2004]:

k j vW Q C P= ⋅ +    (4)

gdzie: Wk  – warto  kosztorysowa robót,
Q  – liczba jednostek przedmiarowych robót,
Cj  – cena jednostkowa j-ego rodzaju robót obejmuj ca koszty po rednie, koszty
        zakupu materia ów oraz zysk,
Pv  – podatek od towarów i us ug (VAT).

Cen  jednostkow  (Cj) dla okre lonego rodzaju roboty j oblicza si  wed ug wzoru 
[Koziarski i Starzec 2004]:

Cj = Rj + Mj + Kzj + Sj + Kpj + Zj  (5)

gdzie: Rj  – warto  kosztorysowa robocizny bezpo redniej na jednostk  przedmiarow
                    robót,

Mj – warto  kosztorysowa materia ów na jednostk  przedmiarow  robót,
Kzj – koszty zakupu materia ów na jednostk  przedmiarow  robót,
Sj   – warto  kosztorysowa pracy sprz tu i transportu technologicznego na jednostk  
        przedmiarow  robót,
Kpj – koszty po rednie na jednostk  przedmiarow  robót,
Zj   – zysk kalkulacyjny na jednostk  przedmiarow  robót.

Innym sposobem okre lania ceny jednostkowej (Cj) dla kalkulacji uproszczonej mo e 
by  korzystanie z cen robót publikowanych w wydawnictwach o rodków informacji ce-
nowych budownictwa [Rajczyk 2009]

Je li stosownie do umowy o wykonanie robót budowlanych rozliczenie robót ma by  
dokonane zgodnie z kosztorysem szczegó owym, to niezb dne jest sporz dzenie kalkula-
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cji szczegó owej, polegaj cej na obliczeniu warto ci kosztorysowej na podstawie przed-
miaru robót i poszczególnych nak adów rzeczowych oraz doliczeniu narzutów wed ug 
informacji rynkowej [Rajczyk 2009].

Obliczenia warto ci kosztorysowej robót  za pomoc  kalkulacji szczegó owej doko-
nuje si  za pomoc  wzoru [Koziarski i Starzec 2004, Rajczyk 2009]:

( )k i i pj k vW Q n c K Z P= ⋅ ⋅ + + +   (6)

gdzie: Qi   – ilo  robót i-tego rodzaju,
ni   – jednostkowe normy nak adów rzeczowych: robocizny (nr), materia ów (nm),
         sprz tu (ns),
ci   – jednostkowe ceny: robocizny (cr), materia ów (cm), sprz tu (cs),
Kpj – koszty po rednie na jednostk  przedmiarow  robót,
Zj   – zysk kalkulacyjny na jednostk  przedmiarow  robót,
Pv   – podatek od towarów i us ug (VAT).

Koszty po rednie (Kpj) wed ug informacji rynkowej ustala si  nast puj co [Rajczyk 
2009]:

( )
100

kp j j
pj

W R S
K

⋅ +
=   (7)

gdzie: Wkp – wska nik narzutu kosztów po rednich [%],
Rj   – warto  kosztorysowa robocizny bezpo redniej na jednostk  przedmiarow
         robót,
Sj     – warto  kosztorysowa pracy sprz tu i transportu technologicznego na jed-
         nostk  przedmiarow  robót.

Zysk kalkulacyjny (Zj) oblicza si  za pomoc  wska nika narzutu zysku (Wz) okre lo-
nego w danych wyj ciowych do kosztorysowania za pomoc  wzoru [Rajczyk 2009]:

( )
100

z j j j pj
j

W R M S K
Z

⋅ + + +
=   (8)

gdzie: Wz   – wska nik narzutu zysku [%],
Rj  – warto  kosztorysowa robocizny bezpo redniej na jednostk  przedmiarow  
         robót,
Mj – warto  kosztorysowa materia ów na jednostk  przedmiarow  robót,
Sj   – warto  kosztorysowa pracy sprz tu i transportu technologicznego na jednost-
         k  przedmiarow  robót,
Kpj – koszty po rednie na jednostk  przedmiarow  robót.

W rozliczaniu kosztów ogólnych budowy istotne jest sporz dzenie wykazu obiek-
tów, urz dze  oraz nak adów, które s  niezb dne wykonawcy, a których koszt, zgodnie 
z ustaleniami umowy o wykonanie robót budowlanych, ponosi zamawiaj cy, niezale nie 
od okre lonych kosztów po rednich ustalonych w formie wska nikowej dla typowej bu-
dowy [Kacprzyk 2010].

Jak wynika z praktyki budowlanej, do tak rozumianych kosztów ogólnych budo-
wy nale  m.in.: koszty specjalnych urz dze  ochronnych, niezb dnych do zapewnie-
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nia bezpiecze stwa robót prowadzonych w czynnych obiektach, koszty tymczasowych 
ogrodze , dróg i linii rozprowadzaj cych wodoci gowych i energetycznych na terenie 
budowy, w miejscu pó niej realizowanych ogrodze , dróg i linii sta ych, koszty mostów 
na placu budowy o d ugo ci ponad 5 m lub no no ci ponad 3 t, koszty kolejek linowych
i w skotorowych w budownictwie wodnym, koszty utwardzonych nawierzchni pod d wi-
gi ko owe lub g sienicowe o du ej pojemno ci, je li nie przewiduje si  wykorzystania 
pó niej budowanych dróg sta ych, koszty zbiorników na smo  lub asfalt przy budowie 
nawierzchni bitumicznych, koszty ambulatoriów specjalnych zwi zanych z prowadzeniem 
robót kesonowych, koszty sk adowisk lub magazynów maszyn i urz dze  niezaliczanych 
do warto ci produkcji budowlano-monta owej. Ponadto nak ady na konserwacj  dróg 
w czynnych zak adach lub rozbudowywanych osiedlach oraz dróg dojazdowych do placu 
budowy i nak ady na przystosowanie do potrzeb budowy publicznych dróg dojazdowych 
lub objazdowych, cznie z mostami, przepustami i oznakowaniem [Kacprzyk   2010].

PODSUMOWANIE

W warunkach gospodarki rynkowej, gdy koszt inwestycji budowlanej stanowi naj-
cz ciej podstawowe kryterium decyduj ce o podj ciu lub odst pieniu od jej realizacji, 
sporz dzenie kosztorysu w sposób prawid owy jest szczególnie istotne.

W artykule przedstawiono propozycj , aby dokona  podzia u kosztów ogólnych bu-
dowy na jednorazowe, niezmienne koszty ogólne budowy, niezale ne od czasu, oraz wie-
lokrotne, zmienne koszty ogólne budowy, które zale  od czasu.

Uszczegó owianie istniej cego obecnie podzia u kosztów ogólnych budowy prowadzi 
do wzrostu pracoch onno ci nad kosztorysem i mo e by  sprzeczne z pogl dami wielu 
specjalistów z dziedziny kosztorysowania, którzy proponuj  upraszczanie metod ustala-
nia nak adów rzeczowych i zasad sporz dzania dokumentacji kosztorysowej.

Nale y jednak zauwa y , e dok adne obliczenie kosztów ogólnych budowy zmniej-
sza ryzyko zawy enia ceny i zwi ksza prawdopodobie stwo przedstawienia najkorzyst-
niejszej oferty przetargowej. Równie  stosowanie komputerowego wspomagania koszto-
rysowania skutecznie wp ywa na u atwienie procesu kosztorysowania.

Wprowadzenie w Polsce opisanego w artykule sposobu podzia u kosztów ogólnych 
budowy, który jest stosowany te  przez inne kraje (Austria, Niemcy), mo e przyczyni  
si  do ujednolicenia zasad sporz dzania kalkulacji cenowych w pa stwach UE.
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IMPORTANCE OF THE GENERAL JOBSITE OVERHEAD IN A SECTOR OF 
PRIVATE CONSTRUCTION SERVICES

Abstract. Unlike public procurement there are more possibilities in the sector of private 
construction services to have an in  uence on a bid price estimation. It can be achieved by 
specifying the area of general jobsite overhead – a component of indirect costs. The general 
jobsite overhead which is independent of time and occurs a single time, whereas the gen-
eral jobsite overhead depends on time and occurs repeatedly during the completion of the 
construction investment. A more detailed calculation of indirect costs may reduce the risk 
for an unjusti  ed price overstatement for the Client while providing an appropriate cost-ef-
fectiveness for the Constructor.

Key words: costs estimating, general jobsite overhead, private sector, construction ser-
vices
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