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Objaśnienia
do formularza C-01b
1. Uwagi ogólne
Sprawozdanie na formularzu C-01b sporządzają podmioty gospodarcze, których przeważającym rodzajem
działalności jest działalność budowlana.
Przedmiotem sprawozdania są średnie ceny producentów oraz wartości sprzedaży robót budowlano-montażowych sprzedawanych na terenie kraju.
Przez cenę producenta należy rozumieć kwotę uzyskiwaną przez producenta od nabywcy za jednostkę
produktu (roboty, wyrobu lub usługi) pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług VAT oraz uwzględniającą
ewentualne dopłaty, opusty i bonifikaty przewidziane w warunkach umowy.
Podstawowymi nomenklaturami, które należy stosować w sprawozdaniu o cenach producentów robót
budowlano-montażowych, są:
1) Systematyka Robót Budowlano-Montażowych-KNR (SRBM-KNR) opracowana na potrzeby badań cen na
formularzu C-01b obowiązująca od 1 stycznia 1990 r., obejmująca umowny 3-cyfrowy symbol grupy robót oraz 3- lub
4-cyfrowy numer Katalogu Nakładów Rzeczowych (załącznik 1);
2) Systematyka Robót Budowlano-Montażowych-KNNR (SRBM-KNNR) opracowana na potrzeby badań cen na
formularzu C-01b obowiązująca od 1 stycznia 2003 r., obejmująca umowny 3-cyfrowy symbol grupy robót oraz 1- lub
2-cyfrowy numer Katalogu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (załącznik 2);
3) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) (http://stat.gov.pl/metainformacje/klasyfikacje)
wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676).
2. Ogólne zasady doboru reprezentantów robót, wyrobów i usług
W sprawozdaniu podaje się informacje dotyczące poziomów cen oraz wartości sprzedaży imiennie określonych
(tj. według wyżej podanych nomenklatur) robót, wyrobów i usług, zwanych dalej reprezentantami, wytypowanych przez
jednostki sprawozdawcze, których przeważającym (głównym) rodzajem działalności jest działalność budowlana. Jeżeli
w przedsiębiorstwie są realizowane różne rodzaje działalności, procedura doboru reprezentantów jest następująca:
- wybór rodzajów działalności, których łączna wartość sprzedaży w skali roku stanowi co najmniej 70 % ogólnej wartości
sprzedaży zrealizowanej przez jednostkę sprawozdawczą; jeżeli wartość sprzedaży w ramach działalności przeważającej
(głównej) jest niższa, należy uwzględnić działalność drugorzędną, np. jednostka sprawozdawcza, dla której działalnością
główną jest działalność budowlana (ok. 40 % wartości sprzedaży), zajmuje się również przetwórstwem przemysłowym
(20 % wartości sprzedaży) i świadczeniem usług transportowych (20 % wartości sprzedaży), dokonuje wyboru każdej
z tych działalności,
- wybór, w ramach każdego wybranego rodzaju działalności, robót, grup wyrobów i usług, a z nich konkretnych
reprezentantów według zasad podanych w pkt 2.1 i 2.2.
2.1. Zasady doboru reprezentantów robót budowlano-montażowych wg SRBM
W zakresie działalności budowlanej jednostka dokonująca doboru reprezentanta powinna stosować Systematykę
Robót Budowlano-Montażowych-KNR (w przypadku jednostek stosujących Katalogi Nakładów Rzeczowych) lub
Systematykę Robót Budowlano-Montażowych-KNNR (w przypadku jednostek stosujących Kosztorysowe Normy
Nakładów Rzeczowych) w następujący sposób:
1) wybrać grupy (grupę) robót określone 3-cyfrowym symbolem w Systematyce Robót Budowlano-Montażowych, które
stanowią łącznie około 70 % wartości robót realizowanych przez jednostkę sprawozdawczą na terenie kraju;
2) z wybranych 3-cyfrowych grup robót wytypować podgrupy robót, oznaczone w SRBM-KNR 3- lub 4-cyfrowym
numerem Katalogu Nakładów Rzeczowych, w SRBM-KNNR 1- lub 2-cyfrowym numerem Katalogu Kosztorysowych
Norm Nakładów Rzeczowych oraz 2-cyfrowym numerem rozdziału, w których jednostka sprawozdawcza wykonuje
około 60 % przerobu objętego wybranymi według pkt 1 grupami robót;
3) z wybranych podgrup (KNR, KNNR) wytypować reprezentanty robót najczęściej wykonywanych o największym
udziale w przerobie, określone w KNR, jak i w KNNR 4-cyfrowym numerem tablicy oraz 2-cyfrowym numerem
kolumny tej tablicy.
Każda z wybranych według pkt 2 podgrup (wg KNR i KNNR) powinna być reprezentowana przynajmniej przez
3 roboty.
Rodzaj roboty jest zdefiniowany numerem KNR lub numerem KNNR i numerem rozdziału KNNR, 4-cyfrowym
numerem tablicy KNR lub KNNR, 2-cyfrowym numerem kolumny tej tablicy oraz opisem prac umieszczonym nad
tablicą.
Przykład 1 (wg KNR)
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Wybrano grupę robót 311, z której wytypowano podgrupę robót objętą KNR-2-01 „Budowle i roboty ziemne”.
Z tego KNR wytypowano trzy reprezentanty robót:
- przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, tablica nr 0228, kolumna nr 11,
- formowanie i zagęszczanie wałów przeciwpowodziowych z ziemi dostarczonej zgarniarkami, tablica nr 0234, kolumna
nr 04,
- rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, tablica nr 0415, kolumna nr 01.
Przykład 2 (wg KNNR)
Wybrano grupę robót 412, z której wytypowano podgrupę robót objętą Katalogiem KNNR-2 „Konstrukcje
budowlane budownictwa ogólnego” oraz rozdziałem KNNR-01 „Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne”.
Z tego rozdziału wytypowano trzy reprezentanty robót:
- deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych, tablica nr 0102, kolumna nr 06,
- betonowanie konstrukcji nieuzbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tablica nr 0106, kolumna nr 02,
- stropy gęstożebrowe żelbetowe, tablica nr 0111, kolumna nr 01.
2.2. Zasady doboru reprezentantów wyrobów i usług według PKWiU
Zasady doboru reprezentantów według PKWiU dotyczą:
- usług w zakresie działalności budowlanej, tj. wynajmu sprzętu z obsługą operatorską, które należy klasyfikować
w zakresie sekcji F w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem,
- wyrobów i usług w zakresie pozostałych działalności realizowanych przez jednostkę sprawozdawczą.
Jednostka sprawozdawcza, dokonująca wyboru reprezentanta (wyrobu, usługi) w zakresie realizowanej
działalności, powinna:
1) wybrać 7-cyfrowe grupowania (pozycje) wg PKWiU o znaczącej wartości sprzedaży w przedsiębiorstwie;
2) wytypować, w ramach wybranych grupowań (pozycji), konkretne reprezentanty wg następujących kryteriów:
- w wybranych grupowaniach PKWiU reprezentantami powinny być imiennie określone indywidualne wyroby lub
usługi,
- do każdego grupowania wyrobów lub usług wytypować reprezentanty o znaczącym udziale w wartości sprzedaży
reprezentanta w danym grupowaniu,
- w przypadku produkcji wyrobów w różnych klasach jakości wyboru reprezentantów należy dokonać w ramach
poszczególnych klas jakości,
- reprezentantami mogą być wyłącznie te wyroby lub usługi, które wystąpiły w sprzedaży w miesiącu
sprawozdawczym,
- reprezentant powinien utrzymywać się w produkcji przez dłuższy czas,
- lista reprezentantów powinna być aktualizowana stosownie do zmian w strukturze asortymentowej wyrobów lub
świadczonych usług,
- dynamika cen reprezentanta powinna w możliwie największym stopniu charakteryzować zmiany cen zachodzące
w grupowaniu, z którego został wybrany.
3. Wyjaśnienia do poszczególnych rubryk i wierszy formularza
Rubryka 0 zawiera dwu- lub trzycyfrowe numery wierszy: od 10 do 152. Dla każdego reprezentanta przypadają
3 wiersze. Wiersze, których druga lub trzecia cyfra jest zerem, tj. 10, 20, 30....110 itd., przeznaczone są na nazwę
reprezentanta.
Nazwy reprezentantów robót budowlano-montażowych należy dodatkowo uzupełnić czterocyfrowym symbolem
KNR lub dwucyfrowym symbolem KNNR. Po numerze KNNR należy wpisać 2-cyfrowy numer rozdziału KNNR. Jeśli
KNR ma numer trzycyfrowy, a KNNR jednocyfrowy, należy na pierwszym miejscu dodać zero oraz usunąć znak „-”
przedzielający te numery. Następnie, w przypadku obu katalogów, należy wpisać 4-cyfrowy numer tablicy oraz 2-cyfrowy
numer kolumny tablicy, oddzielając je znakiem „-”. Po symbolach cyfrowych należy wpisać skróconą słowną nazwę
roboty. Dla robót objętych innymi normami (nazywanymi zazwyczaj: katalogami zakładowymi, normami zakładowymi,
kalkulacjami indywidualnymi) zamiast numeru KNR, KNNR należy wprowadzić zapis „Norma zakładowa”, po nim
wpisać opis roboty i ewentualny numer pozycji zakładowego katalogu.
Nazwa reprezentanta powinna zawierać w formie maksymalnie skróconej charakterystykę danego reprezentanta
wraz z głównymi parametrami zapewniającymi jednoznaczną jego identyfikację i nie może zawierać odnośników
nawiązujących do nazw pozostałych reprezentantów.
Niedopuszczalne jest podawanie wyłącznie symboli określających dane techniczne robót, wyrobów lub usług albo
skrótów uniemożliwiających ścisłe określenie reprezentanta.
W wierszach, w których ostatnią cyfrą są „1” lub „2”, należy podawać dane liczbowe dotyczące reprezentanta,
i tak dla „1” – dane dotyczące miesiąca sprawozdawczego, dla „2” – miesiąca poprzedniego.
W rubryce 1 należy podać symbol reprezentanta według następujących zasad:
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- dla działalności budowlanej 3-cyfrowy symbol grupy robót wg SRBM-KNR i 3- lub 4-cyfrowy numer katalogu
(SRBM-KNNR i 3-, 4-cyfrowy numer katalogu-rozdziału), z którego reprezentant pochodzi lub powinien pochodzić,
w przypadku stosowania norm zakładowych,
- dla usług w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską oraz wyrobów i usług
realizowanych w ramach innych niż budowlana rodzajów działalności – symbole grupowań najniższego (7-cyfrowego)
szczebla podziału PKWiU.
W rubryce 2 należy podać numer reprezentanta według następujących zasad:
- reprezentanty muszą być numerowane liczbami od 01 do 99; w przypadku wykorzystania wszystkich numerów, do
„99” włącznie, kolejne reprezentanty należy numerować jako: 1a, 2a … 9a; 1b, 2b … 9b itd.,
- kolejna numeracja reprezentantów od 01 itd. musi być prowadzona w ramach grupowania najniższego szczebla
podziału, tj. w ramach podgrupy robót według SRBM lub 7-cyfrowego wg PKWiU.
Roboty, usługi i wyroby wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy w miesiącu sprawozdawczym muszą
być oznaczone nowymi kolejnymi numerami w grupowaniu. Nie należy nadawać tym reprezentantom numerów robót,
wyrobów i usług, które obserwowane były w poprzednich miesiącach, a w miesiącu sprawozdawczym nie występują
w reprezentacji.
Roboty, usługi i wyroby, które wystąpiły już w reprezentacji i są wprowadzone ponownie po przerwie muszą
być bezwzględnie oznaczone takimi samymi numerami jak w sprawozdaniach za miesiące poprzednie.
Uwaga: W przypadku konieczności zmiany lub poprawienia błędnie podanego w miesiącu poprzednim symbolu SRBM
i PKWiU (rubr. 1), numeru reprezentanta (rubr. 2) istnieje możliwość dokonania korekty w momencie rejestracji
danych za miesiąc sprawozdawczy.
W rubryce 3 należy podać cyfrowe oznaczenie jednostki miary reprezentanta. Wykaz najczęściej stosowanych
jednostek miar zamieszczono na końcu objaśnień. Zwraca się uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania
prawidłowej symbolizacji jednostek miary i podawanie zawsze tej samej i wyłącznie jednej jednostki miary, takiej,
w jakiej są podawane poziomy cen.
Rubryka 4 zawiera oznaczenie miesiąca, którego dotyczą informacje zawarte w rubrykach 5 i 6, wiersz 1 – miesiąc
sprawozdawczy, wiersz 2 – miesiąc poprzedni.
Wiersz oznaczony symbolem „2” należy wypełnić w odniesieniu do reprezentantów:
- nowo wprowadzonych do reprezentacji,
- wprowadzonych po przerwie, tj. reprezentantów, które nie występowały w miesiącu poprzednim,
- dla których korygowane są dane zamieszczone w sprawozdaniu za miesiąc poprzedni.
W rubrykach 5 i 6 dotyczących poziomów cen i wartości sprzedaży reprezentantów w cenach producenta (bez VAT)
należy stosować następujące zasady:
1) poziomy cen (w rubryce 5 podawane z dwoma znakami po przecinku) muszą odpowiadać jednostce miary podanej
w rubryce 3 sprawozdania; w odniesieniu do reprezentantów o niskim poziomie nominalnym ceny, w których
przypadku zaokrąglenie ceny mogłoby zniekształcić wskaźnik zmian cen, należy stosować jednostkę miary
wyższego rzędu (tj. np. zamiast 02100 – m2, 02130 – tys. m2);
2) w przypadku korekt danych o poziomach cen, dokonywanych po sporządzeniu sprawozdania, należy ustalić, czy
ich zakres ma wpływ na dynamikę cen reprezentantów wykazanych w sprawozdaniu; jeżeli w wyniku korekt
dynamika cen reprezentanta uległaby zmianie, 0 ± 1 %, należy wówczas w sprawozdaniu za dany miesiąc podać
skorygowane ceny dla miesiąca poprzedniego, wypełniając wiersz oznaczony w rubryce 4 symbolem 2;
3) w przypadku stwierdzenia, po przekazaniu sprawozdania, istotnych błędów w zakresie poziomów cen, wartości
sprzedaży, zaklasyfikowania reprezentanta do grupowania SRBM lub PKWiU, a dotyczących miesięcy
wcześniejszych niż miesiąc poprzedni, należy wysłać korekty w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego
w Poznaniu;
4) jeżeli reprezentant nie brał udziału w badaniu i nie był sprzedawany w miesiącu poprzednim, wówczas w wierszu
oznaczonym w rubryce 4 symbolem 2 (miesiąc poprzedni) należy podać poziomy cen wynikające z szacunkowego
przeliczenia elementów składowych ceny na przeciętne warunki miesiąca poprzedniego lub wynikające
z podzielenia poziomu cen z miesiąca sprawozdawczego danego reprezentanta przez wskaźnik zmian cen roboty
lub usługi zbliżonej.
Poziom ceny przeliczony na warunki miesiąca poprzedniego musi różnić się od poziomu ceny z miesiąca
sprawozdawczego, jeśli nastąpiła:
- zmiana cen robót lub usług zaliczonych do tego samego grupowania SRBM lub PKWiU, do których należy
reprezentant,
5

- zmiana cen w miesiącu sprawozdawczym surowców, materiałów lub półfabrykatów, stosowanych przy
wykonywaniu roboty lub świadczeniu usługi – reprezentanta,
- zmiana innych elementów składowych ceny, takich jak: koszty zakupu, płace, koszty specjalne, wydziałowe,
ogólnozakładowe, koszty sprzedaży, stawki zysku, marże itp.
Rubryka 5 – cena producenta ogółem dotyczy średniej miesięcznej ceny sprzedaży reprezentanta (roboty, usługi lub
wyrobu) bez podatku VAT wg wszystkich odbiorców.
Źródłem informacji o poziomie ceny roboty budowlano-montażowej mogą być:
- cena, w przypadku dokonanej w badanym miesiącu sprzedaży, faktycznie uzyskana od inwestora,
- cena kosztowa wg bazy kosztowo-cenowej w przypadku wykonanej roboty, lecz niesprzedanej.
Ceny sprzedanych usług lub wyrobów należy ustalić w oparciu o ewidencję faktur sprzedaży oraz innych dokumentów
księgowych. Na ich podstawie należy ustalić pełną wartość sprzedaży (bez VAT) reprezentanta w miesiącu
sprawozdawczym. Uzyskaną wartość sprzedaży reprezentanta w cenach producenta należy podzielić przez jego ilość
(wyrażoną w odpowiednich jednostkach miary), co da średnią cenę producenta.
W rubryce 6 – wartość sprzedaży ogółem w cenach producenta (bez VAT) w zakresie reprezentantów działalności
budowlanej należy podać wartość wynikającą z pomnożenia ceny z rubryki 5 przez ilość wykonanych jednostek
w danym miesiącu. W przypadku wystąpienia trudności w ustaleniu wartości reprezentanta dopuszcza się możliwość
szacunkowego określenia brakujących danych. Podstawą szacunku może być wartość roboty z typowego kosztorysu
lub szacunkowa wartość roboty, ustalona jako udział w ogólnej sumie robót wykonanych przez jednostkę
sprawozdawczą w badanym miesiącu.
Dla usług związanych z wynajmem sprzętu budowlanego, z obsługą operatorską, a także wyrobów i usług realizowanych
w ramach innych rodzajów działalności należy podać wartość reprezentanta (przyjętą do obliczenia średniej ceny
w rubryce 5) wynikającą z ewidencji faktur sprzedaży lub innych dokumentów prowadzonych stosownie do zasad
rachunkowości lub na własne potrzeby.
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Załącznik 1
Systematyka Robót Budowlano-Montażowych na potrzeby badań cen (wg KNR)
Symbol grupy
robót
1

Nr katalogu

Podgrupa robót, nazwa katalogu

2

3

311

Roboty ziemne
2-01
2-11
2-21
2-23
2-25

Budowle i roboty ziemne
Melioracje oraz regulacje rzek i potoków
Tereny zieleni
Terenowe urządzenia sportowe
Urządzenia placu budowy

312

Wykonanie konstrukcji budowlanych
2-02
2-03
2-04
2-05
2-10
2-13
2-14
2-22
2-26
2-33
15-02

Konstrukcje budowlane
Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów
i kominów
Konstrukcje metalowe
Fundamenty specjalne
Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
Konstrukcje budowli morskich
Konstrukcje budownictwa rolniczego
Konstrukcje i roboty budowlane metra
Konstrukcje mostowe
Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi
w wodę

313

Budowa nawierzchni
2-09
2-31
2-32
2-37

Nawierzchnie tramwajowe
Nawierzchnie na drogach i ulicach
Nawierzchnie lotniskowe
Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

314

Roboty instalacyjne
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
5-08

Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe
i centralnego ogrzewania
Izolacje termiczne
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
Zewnętrzna sieć gazowa
Zewnętrzna sieć cieplna
Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

315

Roboty remontowe
4-01

Roboty remontowe budowlane
7

Symbol grupy
robót
1

Nr katalogu

Podgrupa robót, nazwa katalogu

2
4-02
4-03
4-04
11-02
11-03
13-22

3
Roboty remontowe instalacji sanitarnych
Roboty remontowe instalacji elektrycznych
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
Roboty remontowe w hutnictwie żelaza i stali
Roboty remontowe i modernizacyjne w obiektach koksowniczych
Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni
kominowych i wentylatorowych
Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni
i ciepłowni zawodowych
Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn, urządzeń, rurociągów
technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni
i ciepłowni zawodowych
Roboty
remontowe
i
modernizacyjne
aparatury
kontrolno-pomiarowej oraz automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni
zawodowych
Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane instalacji i urządzeń
elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę
Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego
Roboty remontowe i modernizacyjne konstrukcji remontowych maszyn
i urządzeń w przemyśle hutniczym
Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń przemysłu
cementowego, wapiennego i gipsowego

13-23
13-24

13-25

13-26
15-01
21-01
23-01
23-02

316

Budowa linii przesyłowych
5-01
5-02
5-03
5-04
5-05
5-06
5-07
5-09
5-10
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
5-18
5-24
5-26
13-21

Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych
Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
Telekomunikacyjne linie napowietrzne
Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego
i dyspozytorskie
Urządzenia teletransmisyjne
Sieci trakcyjne miejskie
Elektroenergetyczne linie kablowe i elektroenergetyczne linie napowietrzne
niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe
stacje transformatorowe
Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kV
Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
Wyposażenia elektryczne suwnic
Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
Kolejowa sieć trakcyjna
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni,
elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
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Symbol grupy
robót
1

Nr katalogu

Podgrupa robót, nazwa katalogu

2

3

317

Montaż maszyn i urządzeń
7-01
7-02
7-03
7-04
7-06
7-07
7-08
7-09
7-10
7-11
7-12
7-13
7-14
7-15
7-16
7-19
7-20
7-21
7-22
7-23
7-24
7-28
7-29
7-30
7-31
13-12
13-13
13-14
13-15
13-16

Montaż maszyn i urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń
odlewniczych
Maszyny i urządzenia do obróbki drewna
Urządzenia transportowo-podnośne
Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
Montaż urządzeń kotłowni przemysłowych
Montaż pomp i sprężarek
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Rurociągi technologiczne
Montaż maszyn elektrycznych wirujących
Pokrycia antykorozyjne i ochronne
Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza
Montaż maszyn i urządzeń przemysłu metali nieżelaznych
Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
Urządzenia gazownicze
Montaż urządzeń i mechanizmów w budowach hydrotechnicznych
Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego
Montaż maszyn i urządzeń włókienniczych
Urządzenia i instalacje chłodnicze
Roboty budowlane przy montażu maszyny i urządzeń
Badania nieniszczące metalowych złączy spawanych
Montaż wyposażenia obiektów inwentarskich
Montaż konstrukcji metalowych i urządzeń pieców przemysłowych
Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych
Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji
metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni
zawodowych
Roboty termoizolacyjne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni
zawodowych
Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni,
elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych

318

Roboty górnicze

11-01
13-01
13-02
13-03
13-04
13-05
13-06
13-07
13-08

Podziemne roboty w kopalniach rud
Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego
Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego
Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego
Maszyny i urządzenia wydobywcze do transportu pionowego, poziomego
i pochylnego górnictwa węgla kamiennego
Roboty górnicze podziemne węgla kamiennego
Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń węgla
kamiennego
Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz
w podziemiach kopalń węgla kamiennego
Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego
9

Symbol grupy
robót
1

Nr katalogu

Podgrupa robót, nazwa katalogu

2
13-09
13-10

3
Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego
Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla
kamiennego
Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu
Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla
kamiennego
Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla
kamiennego
Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych

13-11
13-18
13-19
13-20
319

Roboty w obiektach zabytkowych
19-01
19-02
19-03
19-04
19-05
19-06
19-07
19-08
19-09
19-10
19-11
19-12
19-13
19-14
19-15
19-16
19-17
19-18
19-19
19-20

Roboty transportu wewnętrznego w obiektach zabytkowych
Roboty ziemne w obiektach zabytkowych
Roboty betonowe w obiektach zabytkowych
Roboty murowe w obiektach zabytkowych
Roboty ciesielskie w obiektach zabytkowych
Roboty pokrywcze w obiektach zabytkowych
Roboty izolacyjne w obiektach zabytkowych
Roboty tynkarskie w obiektach zabytkowych
Roboty sztukatorsko-modelarskie w obiektach zabytkowych
Roboty stiukowe w obiektach zabytkowych
Roboty posadzkarskie w obiektach zabytkowych
Roboty stolarskie w obiektach zabytkowych
Roboty zduńskie w obiektach zabytkowych
Roboty szklarskie w obiektach zabytkowych
Roboty malarskie w obiektach zabytkowych
Roboty kamieniarskie w obiektach zabytkowych
Roboty kamieniarsko-montażowe w obiektach zabytkowych
Roboty instalacji elektrycznych w obiektach zabytkowych
Roboty instalacji sanitarnych w obiektach zabytkowych
Roboty blacharki artystycznej w obiektach zabytkowych
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Załącznik 2
Systematyka Robót Budowlano-Montażowych na potrzeby badań cen (wg KNNR)
Symbol grupy
robót
1

Nr katalogu nr rozdziału
KNNR
2

411
1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
3-01
10-01
10-05
10-06
10-07
10-09
10-12
10-13
10-14
10-16
10-18
10-19
11-01
412
2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
4-20
5-11
7-01
7-02
7-03

Podgrupa robót, nazwa rozdziału
3
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne zmechanizowane
Ręczne roboty ziemne
Roboty o charakterze branżowym
Roboty wykończeniowe i towarzyszące
Odwodnienie wykopów
Roboty ziemne
Drenowanie
Konstrukcje faszynowe i palisady
Zabudowa biologiczna
Zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodzenie pastwisk
Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
Budowle na sieci drenarskiej
Bystrotoki, wodopoje, brody
Przepusty wałowe i mnichy monolityczne
Stopnie i schody na skarpach
Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych
Studzienne ujęcia wody
Wykonanie konstrukcji budowlanych
Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
Konstrukcje murowe
Konstrukcje drewniane dachowe
Pokrycia dachowe
Ścianki działowe z cegieł budowlanych, betonu komórkowego oraz kształtek
szklanych
Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych
Tynki cienkowarstwowe wewnętrzne
Tynki i okładziny zewnętrzne
Stolarka budowlana
Podłogi i posadzki
Elementy kowalsko-ślusarskie
Malowanie
Rusztowania
Ogrodzenia
Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
Roboty kamieniarskie
Docieplanie oraz osłony ścian zewnętrznych budynków wykonywanych
w technologiach systemowych
Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
Konstrukcje stalowe estakad, składowisk, galerii transportowych, wież
reflektorowych, kominów stalowych i zbiorników
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Symbol grupy
robót
1

413

414

Nr katalogu Podgrupa robót, nazwa rozdziału
nr rozdziału
KNNR
2
3
7-04
Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
7-05
Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
7-06
Lekka metalowa obudowa ścian, dachów, hal, budynków
i budowli
7-07
Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych
7-08
Szklenie
7-09
Malowanie konstrukcji
10-02
Konstrukcje betonowe i żelbetowe
10-03
Konstrukcje drewniane
10-04
Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
10-08
Deszczownie
10-10
Przepusty rurowe monolityczne
10-11
Zastawki monolityczne
10-15
Syfony rurowe
10-17
Jazy
10-20
Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych
6-01
6-02
6-03
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08
6-09
6-10
6-11
6-12
6-13
2-06
4-01
4-02
4-03
4-04
4-05
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-21
4-22
4-23
5-01
5-02
5-03
5-05

Budowa nawierzchni
Podbudowy
Nawierzchnie nieulepszone
Nawierzchnie ulepszone
Krawężniki, obmurowania i obrzeża
Chodniki
Urządzenia odwadniające
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
Roboty rozbiórkowe
Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
Utrwalanie i regeneracja nawierzchni
Remonty cząstkowe nawierzchni
Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Roboty naprawczo-konserwacyjne
Roboty instalacyjne
Izolacje
Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Instalacje gazowe
Instalacje centralnego ogrzewania
Kotłownie i węzły cieplne
Sieci wodociągowe
Uzbrojenie sieci wodociągowych
Przekraczanie przeszkód terenowych
Kanały rurowe
Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Izolacje
Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych
Rurociągi sieci cieplnych
Armatura sieci cieplnych
Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
Układanie przewodów izolowanych
Montaż osprzętu instalacyjnego
Oprawy oświetleniowe
12

Symbol grupy
robót
1

Nr katalogu nr rozdziału
KNNR
2
5-06
5-10
5-12
11-02
11-03
11-04
11-05
11-06
11-07

415

Podgrupa robót, nazwa rozdziału
3
Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych
Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
Prace uzupełniające
Stacje wodociągowe
Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich
Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich
Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków
Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz strefy ochrony
sanitarnej

3-02
3-03
3-04
3-05
3-06
3-07
3-08
3-09
3-10

Roboty remontowe
Roboty fundamentowe
Remont konstrukcji ścian z cegły
Remont konstrukcji stropów i schodów
Roboty konstrukcji dachu
Tynki, okładziny, malowanie ścian
Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie
Remont posadzek i wykładzin
Roboty zduńskie
Docieplanie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach

8-01
8-02
8-03
8-04
8-05
9-01
9-02
9-03
9-04
9-05
9-06
9-07
9-08
9-09
9-10

Instalacje wodociągowe
Instalacje kanalizacyjne
Instalacje gazowe
Instalacje centralnego ogrzewania
Kotłownie i węzły cieplne
Złącza kablowe i napowietrzne
Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
Przewody i linie zasilające
Osprzęt instalacyjny
Oprawy oświetleniowe
Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
Przyłącza napowietrzne
Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1 kV
Linie napowietrzne niskiego napięcia
Oświetlenie zewnętrzne

5-04
5-07
5-08
5-09
5-13
5-14

Budowa linii przesyłowych
Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
Elektroenergetyczne linie kablowe
Przyłącza napowietrzne
Linie napowietrzne niskiego napięcia
Badania odbiorcze, pomiary
Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe

416
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Załącznik 3
Wykaz najczęściej stosowanych jednostek miar
Oznaczenie

Nazwa jednostki

cyfrowe

literowe

1
11000
11020
11030
11060
00100
00130
00160
01100
01120
01130
01102
02100
02130
03100
03430
03103
03303
05330
05360
05530
05460
05290
07190

2
szt.
100 szt.
tys. szt.
mln szt.
kg
t
tys. t
m
hm
km
cm
m2
tys. m2
m3
tys. m3
dm³
l
kW
MW
kWh
MWh
GJ
GBq

04300
12000

h
jedn. konsump.

11300
11330
29800
29830
29860
27100

kpl.
tys. kpl.
ceg
tys. ceg
mln ceg
t • km

28200

rob ∙ h

30700
03430
02120

moto ∙ h
tys. m³
a

30800
30900

normogodzina
zespołogodzina

3
sztuka
sto sztuk
tysiąc sztuk
milion sztuk
kilogram
tona
tysiąc ton
metr
hektometr
kilometr
centymetr
metr kwadratowy
tysiąc metrów kwadratowych
metr sześcienny
tysiąc metrów sześciennych
decymetr sześcienny
litr
kilowat
megawat
kilowatogodzina
megawatogodzina
gigadżul
gigabekerel
godzina
jednostka konsumpcyjna

komplet
tysiąc kompletów
cegła przeliczeniowa materiałów ściennych
tysiąc cegieł przeliczeniowych materiałów ściennych
milion cegieł przeliczeniowych materiałów ściennych
tonokilometr

roboczogodzina

motogodzina
tysiąc metrów sześciennych
ar
normogodzina
zespołogodzina
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