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C
entralnym elementem dzia-
łalności operacyjnej każ-
dego przedsiębiorstwa bu-
dowlanego jest projekt ro-

zumiany jako realizowany kontrakt 
bądź zlecenie, wokół którego od-
bywają się wszelkie inne procesy. 
W okresie dekoniunktury na ryn-
ku budowlanym kontrola kosztów, 
a w szczególności wiedza doty-
cząca odchyleń od planowanych 
wartości staje się kluczowa nie tyl-
ko dla utrzymania rentowności pro-
jektu, ale również rentowności ca-
łego przedsiębiorstwa. Coraz waż-
niejszym elementem procesu re-
alizacji projektu staje się zatem 
przygotowanie planu budżetowe-
go i bieżące realizacja jego wyko-
nania. Tym samym to właśnie na 
projekcie należy skupić w głów-
nej mierze uwagę w trakcie pro-
jektowania całego systemu infor-
macyjnego.

Etapy budżetowania
Wykorzystanie pełni możliwo-

ści jakie daje budżetowanie pro-
jektów budowlanych wymaga do-
stosowania standardowego pro-
cesu budżetowania. W przypad-
ku przedsiębiorstw budowlanych 
ważne jest zatem, aby w procesie 
budżetowania brały udział nie tylko 
osoby z nadzoru odpowiedzialne 
za realizację kontraktu i budżetu, 
ale również kierownicy działów za-
angażowanych zarówno w proces 
ofertowania, uczestniczący w ne-
gocjacjach, jak i odpowiedzialni 
za finalne podpisanie umowy. Isto-
tą takiego podejścia jest koniecz-
ność przekazania kompletnych in-
formacji, niezbędnych do sporzą-

gotowanie budżetu, natomiast nie 
przyniesie wymiernych korzyści. 
Pozostałe pozycje powinny więc 
zostać określone jako „worki poję-
ciowe” o określonych wartościach. 
Ważne jest w tym etapie, aby:

w przypadku prowadzenia go-• 
spodarki magazynowej, dla wy-
łonionych, głównych pozycji 
kosztowych wpisywać pozycje 
materiałowe zgodnie z ich sys-
temowymi indeksami w postaci 
zestawienia ilościowego (moż-
liwość automatyzacji obliczenia 
zestawienia wartościowego),
dokonywać przyporządkowania • 
kosztów do poszczególnych po-
zycji budżetowych,
określić, w którym momen-• 
cie harmonogramu prac będzie 
miało miejsce poniesienie głów-
nych pozycji kosztowych,
dla znaczących pozycji bądź • 
pozycji nietypowych, które 
w znacznym stopniu podnoszą 
koszty całego projektu, dodać 
komentarz o przyczynach zasto-
sowania takiego rozwiązania.

Lista podstawowych pozycji kosz-
towych może być wykorzystana do 
planowania płynności finansowej 
po stronie wydatków, gdyż zawie-
ra zarówno ilości, oczekiwane ce-
ny, jak i terminy dostaw.

Koszty robocizny 
i maszynogodzin
Kolejny etap dotyczy wykorzy-

stania własnych aktywów trwa-
łych oraz kosztów robocizny – 
oczywiście występuje on wyłącz-
nie dla tych przedsiębiorstw, któ-
re posiadają własne zasoby ludz-
kie i sprzętowe.

dzenia właściwego zakresu i stan-
dardu robót budowlanych, jak 
i wszelkich dodatkowych klauzul 
zawartych w umowie, które wpły-
wają na wysokość zakładanych re-
zerw w budżecie.

Pozycje budżetowe
Podstawą do rozpoczęcia prac 

nad budżetem jest założenie po-
zycji budżetowych, które stają się 
fundamentem dalszych prac nad 
nim. W wielu sytuacjach istnieje 
pokusa, aby wykorzystywać do te-
go pozycje z kosztorysów wyko-
nawczych. Z pozoru wydaje się to 
słuszna koncepcja, jednakże nale-
ży pamiętać, że najważniejsze jest, 
aby pozycje budżetowe zakładane 
były na takim poziomie szczegó-
łowości, na jakim w późniejszym 
okresie będzie możliwa precyzyjna 

alokacja kosztów. Tym samym two-
rzenie zbyt licznych pozycji budże-
towych może w efekcie doprowa-
dzić do bałaganu informacyjnego 
i braku porównywalności pomię-
dzy planem a rzeczywistymi wy-
nikami. Przy tworzeniu pierwsze-
go budżetu należy zatem rozpo-
cząć od analizy obecnego syste-
mu ewidencji kosztów w przedsię-
biorstwie, a dopiero potem ustalić 
listę pozycji budżetowych.

Zestawienie kosztów 
rodzajowych
Po ustaleniu listy pozycji bu-

dżetowych, sporządza się zesta-
wienia wszelkich kosztów rodza-
jowych, których ewidencja będzie 
prowadzona na podstawie faktur 
bądź rachunków od dostawców lub 
podwykonawców („koszty fakturo-
we”). Zatem na podstawie harmo-
nogramu (kosztorysu, planu) ro-
bót sporządza się listę (ilościowo- 
-wartościową) głównych materia-
łów, urządzeń i robót podwykonaw-
czych, które – zgodnie z zasadą 
Pareto – stanowią ok. 80% wszyst-
kich kosztów w tym obszarze. Na-
leży bowiem założyć, że pozostała 
część bardzo często będzie pod-
legała modyfikacjom w trakcie re-
alizacji projektu, a tym samym ich 
precyzyjne określenie znacząco 
wydłuży okres niezbędny na przy-

Budżetowanie  
w pełni możliwości

Jak obalić mit, 
zgodnie z którym 
wdrożenie 
budżetowania 
w przedsiębiorstwach 
budowlanych wiąże 
się z koniecznością 
inwestycji 
w zaawansowane 
systemy 
wspomagające 
zarządzanie?

dr Bartosz Góralski

Czasami zapomina się, 
że budżetowanie  
jest jedną 
z najskuteczniejszych 
metod zarządzania, a nie 
prostą analizą odchyleń 
od planu. 



105styczeń 2013   OprOgramOwanie dla budownictwa  Builder  dodatek specjalny

pr
og

ra
m

y 
dl

a 
za

rz
ąd

za
ją

cy
ch

 f
ir

m
am

i 
i 

ko
n

tr
ak

ta
m

i

W zakresie planowania wykorzy-
stania własnych aktywów trwałych, 
konieczne jest określenie rodzajów 
niezbędnych maszyn i urządzeń 
do realizacji robót, a także sza-
cowany okres ich wykorzystania. 
Z powodu częstych zmian w ko-
lejności wykonywanych zadań wy-
daje się, że plan ten może w naj-
prostszej formie uwzględniać ro-
dzaj maszyny (urządzenia) oraz 
czas, przez jaki będzie ona wyko-
rzystywana w trakcie realizacji da-
nej pozycji budżetowej (etapu ro-
bót). W przypadku, gdy ewiden-
cja w podziale na rodzaj wykony-
wanych prac nie jest prowadzona, 
najwłaściwsze jest stworzenie od-
rębnej pozycji budżetowej związa-
nej w pracą sprzętu budowlanego. 
Natomiast oszacowanie kosztów 
związanych z wykorzystaniem za-
sobów ludzkich wymaga określe-
nia liczby roboczogodzin niezbęd-
nych do realizacji całego zadania. 
Ponownie, w zależności od szcze-
gółowości ewidencji robocizny rze-
czywistej, planowanie kosztów ro-
bocizny dokonywane jest albo 

w podziale na poszczególne etapy 
robót, bądź dla całego projektu.

Zestawienie ilościowych pozycji 
w zakresie pracowników i sprzętu 
z poszczególnych kontraktów mo-
że służyć do analizy efektywności 
wykorzystania zasobów przedsię-
biorstwa.

W trakcie realizacji robót często 
pojawiają się roboty dodatkowe, 
które powinny być również ujmo-
wane w budżecie. Dlatego też waż-
ne jest, aby przyjęty system bu-
dżetowania pozwalał na odrębną 
ewidencję kosztów robót dodatko-
wych. W zależności od ich warto-
ści, dla celów budżetu zastosowa-
nie będą miały albo zasady wska-
zane wcześniej, bądź uproszczo-
na forma, w której określona zo-
staje wyłącznie łączna kwota kosz-
tów fakturowych, a odpowiednie-
mu zwiększeniu ulegają limity ma-
szyno- i roboczogodzin.

Tradycyjne metody 
budżetowania
Proces tworzenia budżetu jest 

punktem wyjścia do realizacji za-
dania, które w trakcie postępu prac 

będzie generować koszty oraz wy-
magać nakładów uwzględnianych 
następnie w raporcie z realizacji 
budżetu. Ważne wydaje się zatem 
takie sporządzenie budżetu, w któ-
rym można będzie nie tylko doko-
nywać porównania  kosztów rze-
czywiście poniesionych z koszta-
mi planowanymi, ale także oce-
nić, czy podczas realizacji pewne-
go zakresu robót istnieje zagroże-
nie, że jej koszt planowany zosta-
nie przekroczony.

Tradycyjne podejście 
do budżetowania
W podstawowym rozwiązaniu 

weryfikacja przygotowanego bu-
dżetu opiera się wyłącznie na po-
równaniu wartości zaplanowanej 
z wartością zrealizowaną dla da-
nej pozycji budżetowej. Taki spo-
sób budżetowania cechuje sto-
sunkowa prostota, która pozwa-
la na tworzenie budżetu w szybki 
i łatwy sposób. Jednak należy pa-
miętać o wadach takiego podej-
ścia. Najważniejsza wada zwią-
zana jest z ograniczonymi możli-
wościami wykorzystania analizy 

przed zakończeniem danego eta-
pu, gdyż nie ma możliwości okre-
ślenia, czy koszt rzeczywisty, sta-
nowiący przykładowo połowę war-
tości kosztu planowanego, stano-
wi już zagrożenie dla realizacji bu-
dżetu, czy też jest naturalną konse-
kwencją harmonogramu prac. Nie 
ma więc możliwości określenia jak 
wysokość kosztu ma się do całko-
witych kosztów etapu, czyli inny-
mi słowy, w jaki sposób wysokość 
kosztu zrealizowanego pokrywa 
się ze stopniem realizacji robót.

Budżet okresowy
Innym podejściem jest rozwią-

zanie oparte na pełnym budżecie 
okresowym (tygodniowym, mie-
sięcznym, kwartalnym), które jest 
najbardziej rozbudowaną formą 
budżetowania. Opiera się na stwo-
rzeniu pełnego harmonogramu ro-
bót rozbitego na założone okre-
sy. Niewątpliwą zaletą tego rozwią-
zania jest możliwość badania od-
chyleń nie tylko wartości zrealizo-
wanych kosztów, ale również mo-
mentu ich poniesienia. W przypad-
ku pełnego budżetowania odchy-

Wyłonienie
zespołu budżetowego

Zostają wyznaczone osoby 
odpowiedzialne za 
realizację robót oraz 
realizację budżetu 
(centrum powstawania 
kosztów).

Do systemu wpisywane są 
osoby odpowiedzialne za 
realizację robót.
Przypisanie to będzie miało 
wpływ na dostęp do 
informacji o kontrakcie, 
obieg informacji związany 
z kontraktem, a także na 
system motywacyjny.

Wybór pozycji
budżetu (listy skróconej)

Powstaje szablon budżetu.

W systemie powstaje plan 
kont powiązany z budową, 
na którym lądować będą 
poszczególne koszty, a 
który odzwierciedlać 
będzie pozycje budżetowe.

Sporządzenie
zestawienia
niezbędnych
materiałów i urządzeń

Powstaje lista materiałów 
do zamówienia w oparciu 
o systemowe indeksy.
Powstaje harmonogram 
robót oraz harmonogram 
potrzeb materiałowych.

Lista materiałów i urządzeń 
do zamówienia 
zawierająca: indeks, ilość, 
termin oraz opis pozycji 
trafia do działu zakupów.

Zaplanowanie 
wykorzystania maszyn

Powstaje harmonogram 
wykorzystania maszyn  
na budowie

Do modułu środków 
trwałych trafia informacja 
o przewidywanym 
wykorzystaniu danego 
środka trwałego.

Zaplanowanie potrzeb 
ludzkich

Określona zostaje liczba 
niezbędnych roboczogodzin 
związanych z realizacją 
projektu.

Do działu zarządzania 
kadrami trafia informacja 
o liczbie pracowników 
niezbędnych w przyszłych 
okresach. Tym samym 
możliwe jest planowanie 
potrzeb ludzkich.

Etapy budżetowania
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lenia powstają więc nie tylko w po-
ziomie (na kolejnych pozycjach bu-
dżetowych), lecz także w pionie 
(dla kolejnych okresów budżeto-
wych). Tym samym otrzymuje się 
pełną informację o przebiegu bu-
dżetowanej roboty wraz ze wska-
zaniem pozycji, dla których odchy-
lenie wystąpiło. Wydaje się jednak, 
że specyfika działalności przed-
siębiorstw budowlanych wyklucza 
zastosowanie takiego rozwiąza-
nia, gdyż wymagałoby ono zapla-
nowania wszystkich etapów robót, 
włącznie z terminami w zakresie 
wszystkich pozycji budżetowych. 
Dodatkowo występujące przesu-
nięcia terminów, wynikające często 
z przyczyn niezależnych od przed-
siębiorcy, skutkują przesunięciem 
momentu ponoszenia kosztów. 
Konieczne jest zatem stworzenie 
takiego mechanizmu, który pomi-
mo obiektywnych trudności po-
zwoli zarówno na określanie kosz-
towego i czasowego zaawanso-
wania prac, jak również uwzględ-
ni przesunięcia terminów i zmiany 
we wcześniej ustalanych harmo-
nogramach.

Dynamiczne 
budżetowanie 
w budownictwie
 Odpowiedzią na wskazane 

wcześniej potrzeby informacyjne 
może być dynamiczny budżet eta-
pów, dla którego występują dwa 
podstawowe założenia:

umowny termin rozpoczęcia • 
prac wynika z optymalnego cza-
su realizacji robót i umownego 
okresu zakończenia prac,
dla każdej pozycji budżetowej • 
możliwe jest w trakcie realizacji 
budżetu wskazanie daty jej rze-
czywistego rozpoczęcia, zakoń-
czenia, jak i aktualnego pozio-
mu zaawansowania.

Podstawową korzyścią wynikają-
cą z tego systemu budżetowania 
jest możliwość skalowania złożo-
ności przygotowywanych budże-
tów oraz możliwość ich dynamicz-
nej alokacji w czasie. W przypad-
ku budżetowania robót budowla-
nych ważniejsze jest bowiem okre-
ślenie odchyleń od planowanych 
kosztów poszczególnych etapów 

w ich konkretnych fazach, niż sta-
tyczne odnoszenie wysokości po-
niesionych kosztów do wcześniej 
przygotowanego budżetu, oparte-
go na harmonogramie robót, któ-
ry po ich rozpoczęciu staje się 
często nieaktualny. Służyć do te-
go mają informacje z dodatkowe-
go dokumentu, którym jest comie-
sięczny obmiar robót w podziale 
na pozycje budżetowe. Dokument 
ten pozwala nie tylko na porówna-
nie ze sobą całkowitego, planowe-
go kosztu danej pozycji budżeto-
wej, ale przede wszystkim umoż-
liwia porównanie zaawansowania 
kosztowego z zaawansowaniem 
na podstawie dokonanego obmia-
ru. Uzyskana w ten sposób infor-
macja może przyczynić się do wy-
krycia odchyleń już po pierwszym 
okresie realizacji poszczególnych 
etapów robót.

System  
finansowo-księgowy 
czy system ERP?
W działalności przedsiębiorstw 

budowlanych na pewnym etapie 
rozwoju pojawia się przekonanie, 
że inwestycja w system ERP po-
zwoli na rozwój przedsiębiorstwa 
i poprawi jego efektywność. Na-
leży pamiętać, że systemy ERP 
powstały na potrzeby przedsię-
biorstw produkcyjnych do wspo-
magania procesów związanych 
bezpośrednio z samym procesem 
produkcyjnym, analizą rotacji za-
pasów bądź śledzeniem wysyłek. 
Oznacza to, że przedsiębiorstwa 
budowlane nie są w stanie wyko-
rzystać większości funkcjonalno-
ści oferowanych przez systemy 
ERP. Stąd też praktyka gospodar-
cza nie potwierdza konieczności 
wdrażania systemów ERP, gdyż 
w większości przypadków wystar-
czający dla przedsiębiorstw bu-
dowlanych okazuje się odpowied-
nio zmodyfikowany podstawowy 
system FK. Dopiero w przypad-
ku dużej liczby jednocześnie pro-
wadzonych projektów inwestycyj-
nych bądź dużego ich rozprosze-
nia, konieczne jest wdrożenie bar-
dziej złożonych rozwiązań, które 
pozwolą na wprowadzanie infor-
macji do systemu przez użytkow-

ników niebędących pracownika-
mi działu księgowości oraz współ-
działanie większej liczby użytkow-
ników w obrębie jednego syste-
mu. Wybór pomiędzy tradycyjnym 
systemem FK a system ERP zwią-
zany jest więc przede wszystkim 
z oczekiwanym poziomem szcze-
gółowości raportowanych infor-
macji, gdyż jasnym jest, że syste-
my ERP posiadają w tym zakresie 
znacznie większe możliwości. Na-
leży przy tym jednak pamiętać, że 
liczba wprowadzonych do syste-
mu danych kosztuje, a więc de-
cyzja o wyborze systemu powin-
na być za każdym razem popar-
ta analizą efektywności ekono-
micznej takiego projektu inwesty-
cyjnego.

Systemowe miejsce 
budżetowania
Czasami zapomina się, że bu-

dżetowanie jest jedną z najsku-
teczniejszych metod zarządza-
nia, a nie prostą analizą odchyleń 
od planu. Ważne jest zatem, aby 
forma – system informatyczny do 
wspomagania budżetowania, nie 
była ważniejsza od treści – efek-
tywnego procesu budżetowania 
i kontroli. Najistotniejsze jest za-
tem właściwe wdrożenie budżeto-
wania, co w większości wypadków 
przełoży się na możliwość zasto-
sowania najprostszych rozwiązań 
informatycznych – arkuszy kalku-
lacyjnych i wbudowanych w nie 
funkcji konsolidacji i analizy da-
nych.

Kolejnym poziomem na dro-
dze do automatyzacji procesu bu-
dżetowania są systemy do kon-
troli sposobu wprowadzania da-
nych planowanych do arkuszy, jak 
i późniejszej automatyzacji rapor-
towania ich realizacji. Przykładem 
takiego rozwiązania jest system  
PROFIX, który pozwala nie tyl-

ko zarządzać danymi i raportami 
na zasadach zbliżonych do arku-
szy kalkulacyjnych, lecz również 
automatyzować zbieranie danych 
z wielu źródeł, czy nadawać wła-
ściwe uprawnienia użytkownikom.

Najbardziej zaawansowane roz-
wiązania konieczne są dla pod-
miotów, dla których oprócz sa-
mego budżetowania, niezbędne 
jest wdrożenie controllingu pod-
stawowych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa. W takich przy-
padkach wymagane jest wdro-
żenie systemów dedykowanych 
dla budownictwa, zawierających 
oprócz budżetowania komplekso-
we rozwiązania w zakresie obiegu 
dokumentów, harmonogramowa-
nia wykorzystania sprzętu, a tak-
że bieżącej ewidencji zdarzeń do-
tyczących realizacji projektów in-
westycyjnych. Przykładem takiego 
rozwiązania jest system INTENSE, 
który dodatkowo może być zinte-
growany z systemem ERP, celem 
wykorzystania dodatkowych wy-
miarów analizy danych, łączenia 
wielu źródeł danych, pracy zdalnej 
na serwerach itp.

Podsumowanie
Sytuacja branży budowlanej nie 

nakłania przedsiębiorców do po-
dejmowania decyzji inwestycyj-
nych w zakresie systemów infor-
matycznych wspomagających za-
rządzanie. Całkowicie niesłusznie 
przekłada się to na odrocze-
nie decyzji w zakresie wdrożenia 
bądź usprawnienia budżetowa-
nia. W efekcie zarządzający nie 
są w stanie analizować obecne-
go poziomu rentowności realizo-
wanych kontraktów ani wyciągać 
wniosków w zakresie wpływu po-
szczególnych składników kosz-
totwórczych na ostateczny wynik 
na kontrakcie. Odpowiedzią na 
te problemy jest przede wszyst-
kim kompleksowe wdrożenie za-
rządzania z wykorzystaniem bu-
dżetów, które może, ale wcale nie 
musi, wiązać się z zakupem spe-
cjalistycznych systemów informa-
tycznych.

dr Bartosz Góralski
Partner w VOLANTE Sp. z o.o.

Ważne jest, aby forma  
– system informatyczny 
do wspomagania 
budżetowania, nie była 
ważniejsza od treści  
– efektywnego procesu 
budżetowania i kontroli.


