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Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę.   
Jest to druga lekcja dotycząca kalkulacji kosztorysowej robót. Pierwsza część była w ubiegłym tygodniu. 

 
Temat:   Metoda szczegółowa kalkulacji ceny kosztorysowej robót (cz. II) 
 

5. KOSZTY POŚREDNIE Kp  to takie, których nie można przypisać do określonej roboty. Odnoszą się one do 
całej budowy i do całego przedsiębiorstwa i są związane z organizacją, kierowaniem i ogólną obsługą 
produkcji na budowie oraz organizacją całego przedsiębiorstwa. Obejmują one: 
a) koszty ogólne budowy 
b) koszty ogólne zarządu 

 
6. KOSZTY OGÓLNE BUDOWY obejmują wydatki związane z obsługą produkcji na budowie.  

Są to m. in.: 

 Koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy 

 Płace wraz z narzutami – płace brutto personelu budowy (kier. budowy, majstrów, pracowników biura 
budowy) 

 Koszty ubezpieczenia budowy 

 Koszty dozoru budowy 

 Koszty bhp na budowie 

 Koszty biurowe 

 Koszty zakupu i zużycia drobnych narzędzi 
 

7. KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU obejmują wydatki związane z działalnością przedsiębiorstwa jako całości. Są to 
m. in. : 

 Płace brutto kierownictwa przedsiębiorstwa, płace brutto pracowników biurowych 

 Koszty biurowe, administracyjne 

 Koszty związane z utrzymaniem obiektów zarządu 

 Koszty delegacji 

 Koszty eksploatacji samochodów służbowych 

 Koszty finansowe 

 Koszty obsługi prawnej, ekspertyz, koszty sądowe 
 
 
Dziś również nie zadaję pracy domowej pisemnej,  proszę o przepisanie notatki, uważne przeanalizowanie  
i opanowanie jej treści. PROSZĘ NICZEGO I TYM RAZEM NIE PRZYSYŁAĆ, ale w zeszycie notatka ma być.  
Będę sprawdzała w przyszłym tygodniu. 
To wszystko na dziś.  Ciąg dalszy – we wtorek, 12.05.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za 
pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
 

I jeszcze jedno, WAŻNE!! 
Do dn. 8 maja czyli do piątku czekam na Wasze zaległe prace z obu przedmiotów. 

Po tym terminie wystawiam oceny. 
Podam je Wam we wtorek 12 maja. 

 
Pozdrawiam. 
Iwona Fijołek 
Dn. 05.05.2020 
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