Płace
Wynagrodzenie
kosztorysanta
uzaleŜnione
jest
od miejsca zatrudnienia, jego umiejętności, posiadanych
kwalifikacji i zdobytego rozgłosu. Średnie zarobki
kosztorysantów oscylują w granicach 2-4 tyś. złotych
miesięcznie. Prowadząc własną firmę moŜna liczyć
na zarobki w granicach 7-10 tys.zł.

Kształcenie
Szkoły kształcące w zawodzie:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15
Zawód: Technik budownictwa (4-letnie)
90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11
tel/fax: 42/ 678 19 20
e-mail:zsp15@zsp15.ldi.pl , http://zsp15.ldi.pl
Technikum uzupełniające dla dorosłych- zaoczne
Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
budowlanej
Czas trwania nauki: 3 lata

Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych NOT
Kurs: Kosztorysowanie robót budowlanych
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a
tel/fax 042 637-18-98, 042 632-89-60 w. 41

Informacja o zawodzie

e-mail: biuro@odkt.pl, http://www.odkt.pl
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
http://www.kosztorysowanie.org.pl/
Firmy organizujące kursy kosztorysowania to m.in.:
ORGBUD-SERWIS (Poznań), Samax (Gliwice), Wacetob
(W-wa), Geoinfo (Kraków), PZiTB (Szczecin).

Kosztorysant budowlany
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: (311201)

Więcej informacji
o zawodzie
znajdziesz w:

Centrum Nauki i Biznesu śAK
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278,
tel: 42/ 683 44 12 Fax: 42/ 683 44 11
e-mail: lodz@zak.edu.pl, http://www.zak.edu.pl
Szkoła Policealna AP Edukacja Sp. z o.o.
Zawód: Kosztorysant budowlany
90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 132 lok.5
tel. 42/ 633 47 51, 633 41 94, fax 633 47 56
e-mail: lodz@apedukacja.pl, www.apedukacja.pl
Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa,
Architektury i InŜynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Al. Politechniki 6 , 90-924 Łódź
tel: 42/ 631-35-00, tel./fax. 42/ 631-35-02
e-mail: rekrutacja@p.lodz.pl, http://bais.p.lodz.pl
Kursy/Szkolenia:
PartnerSoft
Szkolenia: Kosztorysowanie z zastosowaniem programu
Norma PRO/STANDARD
90-302 Łódź, ul. Wigury 9, lok 6.
szkolenia 42/ 63 22 147, 504 248 202
fax (42) 25 26 816 ,
e-mail: biuro@partnersoft.pl, www.partnersoft.pl

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

ul. A. Struga 26
90-513 Łódź
Tel.: 42 66 30 255, 42 66 30 273
Łódź 2011

Kosztorysant
budowlany
to
osoba
wyspecjalizowana w sporządzaniu kalkulacji
kosztorysowych czyli dokumentów finansowych
realizacji określonych inwestycji budowlanych.
Kosztorysant
wykonuje
prace
związane
ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych,
analizuje koszty ponoszone przy realizacji robót
budowlanych,
dokonuje
opisu
technologii
i organizacji wykonywania robót, określa podstawy
ustalania cen jednostkowych robót.

Zadania zawodowe
 Sporządzanie













kosztorysów (szczegółowych
i uproszczonych), harmonogramów wszelkiego
rodzaju robót budowlanych, instalacyjnych,
remontowych na podstawie dokumentacji
projektowej;
Analiza kosztów ponoszonych przy realizacji
robót budowlanych;
Sporządzanie opisu technologii i organizacji
wykonywanych robót;
Wykonywanie obmiarów z natury, na placu
budowy, określających aktualnie wykonaną
część
inwestycji
dla
danego
okresu
rozliczeniowego;
Szacowanie i wycena nakładów inwestycyjnych;
Wstępna ocena wartości projektów;
Opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
ofertowych, wykonawczych, dodatkowych,
na potrzeby kredytów bankowych;
Posługiwanie
się
oprogramowaniem
komputerowym przy sporządzaniu kosztorysów
(np.: Norma, Zuzia, WinBud, SEXO);
Dodatkowo
prowadzenie
działalności
szkoleniowej, udział w róŜnych formach
doskonalenia i
podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Obecne regulacje prawne nie określają kto i czym
ma się legitymować, Ŝeby być uprawnionym
do sporządzenia kosztorysów.
Praktycznie kosztorysantem moŜe zostać kaŜdy,
kto chciałby się zajmować tą dziedziną. Wcześniej
jednak osoba ta musi wiedzieć czy posiadana przez
niego wiedza jest wystarczająca do uprawiania tego
zawodu, czy teŜ powinna skorzystać z oferty szkoleń
i kursów z zakresu kosztorysowania. Kosztorysant
musi mieć przy tym świadomość, Ŝe jeŜeli nie
on sam, to rynek zweryfikuje jego działalność
i poprawność wykonywania kosztorysów, poniewaŜ
efektem pracy jest konkretne opracowanie, które
będzie wykorzystywane w praktyce. Najlepiej więc,
na samym początku podejmowanej pracy
kosztorysanta, przeprowadzić obiektywną ocenę
własnej
wiedzy
i
umiejętności.
Z praktycznego punktu widzenia jednak warto, Ŝeby
osoba, która chce wykonywać ten zawód posiadała
wykształcenie techniczne lub wyŜsze (budownictwo)
bądź ekonomiczne, gdyŜ w pracy tej łączą się te dwa
obszary wiedzy.
Praca kosztorysanta wymaga posiadania wiedzy
i
znajomości:
technologii
wykonywania
poszczególnych prac budowlanych, organizacji
budowy, wybranych zagadnień ekonomicznych
i prawnych, rozwiązań materiałowych, a takŜe metod
i podstaw kalkulacji. W zawodzie tym wymagana
jest umiejętność czytania rysunków technicznych.
Obowiązkowa jest takŜe znajomość obowiązujących
przepisów prawnych (prawo budowlane, prawo
zamówień publicznych) oraz specjalistycznego
oprogramowania komputerowego do sporządzania

kosztorysów, np. NORMA, KORBA. Mile widziane
jest posiadanie uprawnień budowlanych.

Wymagania psychofizyczne
W pracy kosztorysanta niezbędne są takie cechy:
dokładność
w
wykonywaniu
czynności,
systematyczność,
wytrwałość
i
odporność
na zmęczenie – wywołane długotrwałą pracą przy
komputerze i w szybkim tempie.
Inne waŜne cechy to: zdolność nawiązywania
kontaktów,
koordynacja
wzrokowo-ruchowa,
percepcja kształtów, umiejętność przestawiania się
z jednej czynności na drugą, spostrzegawczość,
przestrzeganie norm i przepisów technologicznobudowlanych,
odpowiedzialność
za
skutki
podejmowanych przez siebie decyzji, kultura
osobista. Charakter i specyfika pracy wymaga
od
kandydatów
uzdolnień
technicznych,
administracyjnych,
rachunkowych
a
takŜe
organizacyjnych.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
W zawodzie kosztorysant budowlany
istnieją
następujące
przeciwwskazania
zdrowotne
utrudniające podjęcie pracy. Przede wszystkim są to
wady kręgosłupa i układu kostno-stawowego, wady
wzroku (brak widzenia obuocznego i zaburzenia
widzenia barw), niska wytrzymałość fizyczna,
zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
zaburzenia układów: nerwowego, krąŜenia, ruchu,
dysfunkcja kończyn górnych.

MoŜliwości i szanse zatrudnienia
•
•
•
•

Praca w administracji publicznej,
Firmy budowlane,
Biura projektowe,
Własna działalność gospodarcza

