
 

 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy kosztorysowania ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Basic costing 

Kierunek studiów:  architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska 

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska z zespołem 

Jednostka realizująca: Katedra Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany:  

Status przedmiotu:  przedmiot kierunkowy stopień: I rok: IV stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy Jęz. wykładowy: język polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem ogólnym przedmiotu jest opanowanie przez studentów  wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw i 
metod kalkulacji cen jednostkowych robót związanych z architekturą krajobrazu. Celem szczegółowym jest 
zdobycie umiejętności sporządzania kosztorysów inwestorskich, wykonawczych i ofertowych oraz wyceny 
prac projektowych w  świetle obowiązujących przepisów prawnych i zasad działania gospodarki 
wolnorynkowej 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

a) wykłady - 15 godzin, b) ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin 

Metody dydaktyczne: 
dyskusja, studium przypadku, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne opracowania 
studialne, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

Zakres wykładów: Aktualne podstawy prawne, techniczne i rzeczowe sporządzania kosztorysów. Zasady 
kosztorysowania w odniesieniu do poszczególnych faz rozwoju inwestycji. Przedstawienie metod i 
rodzajów kosztorysów, sposobów kalkulowania cen oraz zasad ustalania stawek cenowych i narzutów do 
kosztorysu. Zasady kalkulacji ceny jednostkowej metodą uproszczoną i szczegółową; kosztorys 
inwestorski ofertowy i wykonawczy w robotach inżynieryjnych. Zasady wyceny prac projektowych. 

Zakres ćwiczeń: opracowanie bazy cen produktów i usług zw. z terenami zieleni; opracowanie ramowego 
przedmiaru robót; kalkulacja ceny jednostkowej robót metodą szczegółową i uproszczoną; sporządzenie 
kosztorysu inwestorskiego na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej 

Wymagania formalne 
(przedmioty wprowadzające): 

Projektowanie, Materiałoznawstwo i konstrukcje, Roboty ziemne, Drobne formy architektoniczne, Szata 
roślinna, Pielęgnowanie i urządzanie terenów zieleni (ćwiczenia terenowe) 

Założenia wstępne: 

Przystępując do realizacji programu student powinien umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami i 
terminami z zakresu budownictwa, posługiwać się dokumentacją techniczną, rozróżniać materiały 
budowlane, rozróżniać technologie wykonywania robót w zakresie kształtowania i konserwacji terenów 
zieleni, powinien biegle wykonywać obliczenia, korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się 
techniką komputerową i stosować zasady współpracy w grupie. 

Efekty kształcenia: 

01 znajomość podstaw prawnych, rzeczowych i technicznych kosztorysowania oraz wiedza o rodzajach 
kosztorysów i metodach ich sporządzania 
02 umiejętność zdobywania informacji o cenach rynkowych usług i produktów i wykorzystania ich w 
kosztorysowaniu 
03 umiejętność sporządzania przedmiarów robót budowlanych i kalkulacji ceny kosztorysowej metodą 
uproszczoną i szczegółową 
04 umiejętność sporządzania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz na podstawie elementów dokumentacji projektowej 
05 świadomość potrzeby ciągłego kształcenia się, analizy zachodzących na rynku zmian w zakresie cen 
usług i materiałów oraz stosowanych technologii 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

01-05 sprawdzian pisemny z części teoretycznej, 
02-05 ocena opracowań studialnych, ocena z prezentacji zadania w trakcie zajęć 
03, 04 ocena opracowań studialnych i projektowych 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia: 

01-05 dokumentacja ze sprawdzianu pisemnego 
02-05 elektroniczna baza danych 
03, 04 dokumentacja kosztorysowa, forma pisemna 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową: 

01-05 sprawdzian – 20% 
02-05 opracowanie studialne -  20% prezentacja multimedialna - 10%  
03, 04 opracowanie studialne – 50% 

Miejsce realizacji zajęć:  sala wykładowa, sala komputerowa 
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

1. Nowy poradnik majstra budowlanego. 2003. Arkady, Warszawa 
2. Kacprzyk B: 2010. Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, POLCEN. Warszawa 
3. Kowalczyk Z., Zabielski J. 2005. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. WSiP, Warszawa 
4. Kwartalniki ICCP i IWNB – Informacje cenowe systemu „ORGBUD-SERWIS”,  
5. Kwartalniki – SEKOCENBUD (ICRZ, IRS, BCO) 
6. Miesięcznik – „Ceny, normowanie i kosztorysowanie robót budowlanych”. WACETOB 
7. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 2005, Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych. Warszawa 
8. Rosłon-Szeryńska E. 2010. Kosztorysowanie prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, Przegląd 
Komunalny nr 8 (227), Abrys sp. zo.o. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz U. nr 130 z 2004r., poz.1389) 
10. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97 z 2001r. Poz. 1050) 
11. Katalogi Nakładów rzeczowych: KNR 2-01; 2-21, 2-31; Katalog Norm Pracy  w zakresie budowy  i konserwacji terenów zieleni 

 

UWAGI:  



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące przedmiot: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 
 

Nr 
/symbol 
efektu 

 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: 

 
Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na 

kierunku 

01 zna podstawy prawne, rzeczowe i techniczne zasad kosztorysowania oraz posiada 
wiedzę o rodzajach kosztorysów i metodach ich sporządzania 

AK1_W09; AK1_W17 

02 posiada umiejętność zdobywania informacji o cenach rynkowych usług i produktów i 
wykorzystania ich w kosztorysowaniu 

 

AK1_U14; AK1_U15 

03 umiejętność sporządzania przedmiarów robót budowlanych i kalkulacji ceny 
kosztorysowej metodą uproszczoną i szczegółową 

AK1_U06, AK1_U09, 
AK1_U16 

04 umiejętność sporządzania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz na podstawie elementów dokumentacji projektowej 

AK1_U09, AK1_U14, 
AK1_U16 

05 ma świadomość potrzeby ciągłego kształcenia się, analizy zachodzących na rynku 
zmian w zakresie cen usług i materiałów oraz stosowanych technologii  

AK1_K06 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

50 h  

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1,3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,4 ECTS 


