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W systemie SEKOCENBUD notowane są i publikowane 
stawki robocizny kosztorysowej dla różnych rodzajów robót
(ogólnobudowlanych-inwestycyjnych, ogólnobudowlanych-

remontowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych 
oraz robót inżynieryjnych 

i wykończeniowych o wysokim standardzie),
w zróżnicowanych przekrojach czasowych (miesiąc, kwartał) 

i terytorialnych (w układzie krajowym lub regionalnym).



Notowania stawek, tak jak narzutów i pozostałych
cen czynników produkcji, odbywają się poprzez

system zorganizowanej we wszystkich regionach kraju
sieci respondentów – przedstawicieli 

(16 regionów, zgodnych z podziałem administracyjnym
kraju na województwa, plus Warszawa

– aglomeracja warszawska – jako wyodrębniony region).





Wszystkie stawki robocizny kosztorysowej
(minimalne, maksymalne, średnie lub najczęściej występujące)

uzyskiwane są z przetworzonych metodami statystycznymi wyników 
badań ankietowych, prowadzonych na polskim rynku budowlanym, 

a nie z przeliczeń kalkulacyjnych.

Stawki – pozyskiwane są przez respondentów (z 16 województw)
z umów lub załączników do umów zawartych pomiędzy uczestnikami 

procesu inwestycyjnego w okresie zbierania danych, bądź z kosztorysów 
powykonawczych lub zamiennych sporządzanych w tym okresie

Wszystkie wydawnictwa SEKOCENBUD prezentujące stawki robocizny
kosztorysowej zawierają tylko informacje rynkowe.



Wydawnictwa SEKOCENBUD ze stawkami robocizny kosztorysowej:

• Błyskawica – publikowana w cyklu miesięcznym, zawierająca stawki 
robocizny kosztorysowej (minimalne, maksymalne i średnie) w skali kraju,

• Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy 
sprzętu budowlanego – IRS – kwartalnik prezentujący: stawki minimalne, 
maksymalne i średnie w układzie krajowym a także regionalnym, tzn. 
w stolicach 16 województw, w pozostałych miejscowościach województwa 
i w województwach ogółem oraz stawki minimalne, maksymalne 
i najczęściej występujące w wybranych miastach, 

• Biuletyn cen regionalnych w budownictwie – BCR – kwartalnik ukazujący:
minimalne, maksymalne i średnie stawki w regionach tzn. w stolicach 
16 województw, w pozostałych miejscowościach oraz w województwach 
ogółem a także minimalne, maksymalne i najczęściej występujące stawki 
w wybranych miastach.



ANALIZA ZMIAN STAWEK ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ 
I MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W LATACH 2003-2016

Założenia
1. W obliczeniach kalkulowanych stawek godzinowych uwzględniono:

 składniki płacowe ujęte w minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
przeliczonym na godzinę zatrudnienia:
–  średnią ważoną stawkę płacy zasadniczej, 
–  premię w wysokości określonej regulaminem premiowania,
–  płace dodatkowe (dodatki funkcyjne za kierowanie brygadą, dodatki 

stażowe, itp.),
 pozostałe składniki nieobjęte minimalnym wynagrodzeniem za pracę:

–  płace uzupełniające stanowiące podstawę naliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne (głównie wynagrodzenia za urlopy i inne 
płatne nieobecności w pracy),

–  obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tytułu: składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń 
pracowniczych,



 minimalne wynagrodzenia za pracę w wysokościach, które zgodnie 
z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008), 
opublikowane zostały (w kolejnych latach) w rozporządzeniach 
Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, 

 składki obciążające pracodawcę tj. składki ZUS podane w archiwum 
składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, publikowane w latach 2003-2016 
w ustawach budżetowych,

 założoną minimalną wysokość płac uzupełniających, wynoszącą 10% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 założoną miesięczną ilość godzin zatrudnienia – 168 godzin.



2. Do analizy porównawczej przyjęto minimalne, maksymalne i średnie 
krajowe, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej, publikowane co kwartał 
(dla robót ogólnobudowlanych-inwestycyjnych, ogólnobudowlanych-
remontowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz robót inżynieryjnych 
i wykończeniowych o wysokim standardzie) w Informacji o stawkach 
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS 
oraz minimalne, maksymalne i średnie krajowe, rynkowe, średnie ważone 
dla wszystkich robót budowlanych (bez względu na rodzaj robót) stawki 
robocizny kosztorysowej. Uśrednione stawki obliczone zostały 
z uwzględnieniem wag (udziałów % poszczególnych rodzajów robót), 
ustalonych metodą ekspercką – z wykorzystaniem wskaźników podanych 
w Biuletynach Statystycznych GUS oraz kwartalnikach SEKOCENBUD 
Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne – ZWW. 



Zestawienie kalkulowanych stawek godzinowych, obliczonych na podstawie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę – w okresie 2003-2016

Lp. Okres

Sk adniki wynagrodzenia w z  ponoszone przez pracodawc Razem
koszt

pracodawcy
w z

Stawka 
w z /godz. 

(168 godz.)
Min.

wynagro-
dzenie

P ace
uzupe nia-
j ce (10%)

Sk adki w %
emerytalna rentowa wypadkowa na FP na FG P

9,76 6,50 4,50 1,80 1,93 1,67 2,45 0,15 0,10
1. 1.01 - 31.12.2003 r. 800,00 80,00 85,89 57,20 0,00 0,00 16,98 0,00 21,56 1,32 0,00 1 062,95 6,33
2. 1.01 - 31.12.2004 r. 824,00 82,40 88,46 58,92 0,00 0,00 17,49 0,00 22,21 1,36 0,00 1 094,84 6,52
3. 1.01 - 31.12.2005 r. 849,00 84,90 91,15 60,70 0,00 0,00 18,02 0,00 22,88 1,40 0,00 1 128,06 6,71
4. 1.01 - 31.03.2006 r. 899,10 89,91 96,53 64,29 0,00 0,00 19,09 0,00 24,23 0,00 0,99 1 194,13 7,11
5. 1.04 - 31.12.2006 r. 899,10 89,91 96,53 64,29 0,00 17,80 0,00 0,00 24,23 0,00 0,99 1 192,84 7,10
6. 1.01 - 31.12.2007 r. 936,00 93,60 100,49 66,92 0,00 18,53 0,00 0,00 25,23 0,00 1,03 1 241,80 7,39
7. 1.01 - 31.12.2008 r. 1 126,00 112,60 120,89 0,00 55,74 22,29 0,00 0,00 30,35 0,00 1,24 1 469,10 8,74
8. 1.01 - 31.12.2009 r. 1 276,00 127,60 136,99 0,00 63,16 25,26 0,00 0,00 34,39 0,00 1,40 1 664,81 9,91
9. 1.01 - 31.12.2010 r. 1 317,00 131,70 141,39 0,00 65,19 0,00 0,00 24,19 35,49 0,00 1,45 1 716,42 10,22

10. 1.01 - 31.12.2011 r. 1 386,00 138,60 148,80 0,00 68,61 0,00 0,00 25,46 37,35 0,00 1,52 1 806,35 10,75
11. 1.01 - 31.01.2012 r. 1 500,00 150,00 161,04 0,00 74,25 0,00 0,00 27,56 40,43 0,00 1,65 1 954,92 11,64
12. 1.02 - 31.03.2012 r. 1 500,00 150,00 161,04 107,25 0,00 0,00 0,00 27,56 40,43 0,00 1,65 1 987,92 11,83
13. 1.04 - 31.12.2012 r. 1 500,00 150,00 161,04 107,25 0,00 0,00 31,85 0,00 40,43 0,00 1,65 1 992,21 11,86
14. 1.01 - 31.12.2013 r. 1 600,00 160,00 171,78 114,40 0,00 0,00 33,97 0,00 43,12 0,00 1,76 2 125,02 12,65
15. 1.01 - 31.12.2014 r. 1 680,00 168,00 180,36 120,12 0,00 0,00 35,67 0,00 45,28 0,00 1,85 2 231,28 13,28
16. 1.01 - 31.03.2015 r. 1 750,00 175,00 187,88 125,13 0,00 0,00 37,15 0,00 47,16 0,00 1,93 2 324,25 13,83
17. 1.04 - 31.12.2015 r. 1 750,00 175,00 187,88 125,13 0,00 34,65 0,00 0,00 47,16 0,00 1,93 2 321,74 13,82
18. 1.01 - 31.05.2016 r. 1 850,00 185,00 198,62 132,28 0,00 36,63 0,00 0,00 49,86 0,00 2,04 2 454,41 14,61

tabela nr 1



Kalkulowane stawki godzinowe w latach 2003-2016, obliczone na podstawie minimalnego
wynagrodzenia za pracę

Wykres nr 1.



Zestawienie rynkowych (minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych), 
uśrednionych dla wszystkich rodzajów robót stawek robocizny kosztorysowej (netto), 

w IV kwartałach w latach 2003-2015 i II kwartale 2016 r.
tabela nr 2

Lp. Rodzaj stawki

Rynkowe stawki robocizny kosztorysowej (netto) w skali kraju, u rednione we wszystkich rodzajach robót, w z /r-g

Okres
IV kw. 
2003

IV kw. 
2004

IV kw. 
2005

IV kw. 
2006

IV kw. 
2007

IV kw. 
2008

IV kw. 
2009

IV kw. 
2010

IV kw. 
2011

IV kw. 
2012

IV kw. 
2013

IV kw. 
2014

IV kw. 
2015

II kw. 
2016

1. stawka MIN 5,82 5,77 5,82 6,25 7,50 8,05 8,12 8,16 8,57 8,66 9,05 9,05 10,00 10,00

2. stawka MAX 12,47 12,43 12,55 13,29 22,65 33,07 28,17 27,30 27,07 26,66 25,44 24,19 24,23 24,41

3. stawka rednia 7,62 7,65 7,68 8,25 11,47 14,20 13,92 14,02 14,12 14,12 13,88 13,94 14,18 14,36



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) dla robót
ogólnobudowlanych-inwestycyjnych (z IRS) i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 2.



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) dla robót
ogólnobudowlanych-remontowych (z IRS) i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 3.



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) dla robót instalacji
sanitarnych (z IRS) i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 4.



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) dla robót instalacji
elektrycznych (z IRS) i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 5.



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) dla robót inżynieryjnych
(z IRS) i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 6.



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) dla robót wykończeniowych
o wysokim standardzie (z IRS) i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 7.



Zmiany krajowych, rynkowych stawek robocizny kosztorysowej (netto) uśrednionych dla wszystkich 
rodzajów robót i stawek kalkulowanych − w latach 2003-2016

Wykres nr 8.



PODSUMOWANIE
 W latach 2003-2016 wzrost godzinowych stawek kalkulowanych 

na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę był w miarę 
równomierny. Największy wzrost tych stawek nastąpił w latach 
2008, 2009, 2012 i 2016. Poziomy stawek były stałe w poszczegól-
nych latach, za wyjątkiem lat: 2006, 2012 i 2015, w których nie tylko 
na przełomie roku zmieniały się obligatoryjne obciążenia pracodawcy 
z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne oraz funduszu 
gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

 Minimalne stawki rynkowe robocizny kosztorysowej (z IRS), poza 
stawkami w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie, 
jedynie w II półroczu 2007 r. i III kw. 2008 r. osiągnęły lub nieco 
przekroczyły poziom stawki kalkulowanej na podstawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. W pozostałych okresach były niższe.



 Natomiast w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie 
minimalne stawki nie były niższe od stawek kalkulowanych od II kw. 
2007 r. do końca 2009 r., z wyłączeniem I kw. 2009 r. W pozostałych 
okresach, tak jak w innych rodzajach robót, również były niższe.

 Przez cały analizowany okres tylko średnie krajowe stawki w robotach 
wykończeniowych o wysokim standardzie przewyższają stawki 
kalkulowane. W pozostałych rodzajach robót od 2016, a w robotach 
inżynieryjnych nawet od 2015 roku średnie krajowe stawki rynkowe 
(z IRS) są niższe od stawek kalkulowanych na podstawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.



 Dyspersja pomiędzy stawkami w poszczególnych rodzajach robót 
a stawką uśrednioną we wszystkich rodzajach robót jest znacząca 
tylko w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie i w stawkach 
maksymalnych. Stawki minimalne i średnie we wszystkich rodzajach 
robót, za wyjątkiem robót wykończeniowych o wysokim standardzie, 
niewiele różnią się od odpowiednich stawek uśrednionych.

 Analiza przedstawionych wykresów pokazuje brak ścisłej zależności 
rynkowych stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych 
od urzędowo narzucanej płacy minimalnej i obligatoryjnych składek 
obciążających pracodawcę.

 Na poziomy omawianych stawek wpływają głównie: sytuacja 
gospodarcza i polityczna w kraju, nagłe zmiany kursów walut 
i cen ropy naftowej, itp. zjawiska wpływające na mechanizmy 
rynkowe, kształtujące relacje pomiędzy podażą a popytem na 
roboty budowlane. 



Dziękuję za uwagę 

Wiesława Sikorska-Ożgo
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