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Opis i ramowy program szkolenia:  

Kosztorysowanie z NORMA (Pro; Expert)  średniozaawansowane  

Szkolenie dedykowane dla średniozaawansowanych użytkowników tego programu, dla 

absolwentów szkolenia podstawowego oraz samouków ( o ile zakres merytoryczny szkolenia 

podstawowego jest im znany). 

Na wstępie udoskonalisz obsługę programu w zakresie podstawowej funkcjonalności.  

Nabędziesz umiejętności elastycznej edycji danych, dopasowywania kosztów, narzutów, 

łączenia, porównywania, sprawdzania poprawności kalkulacji Poznasz NOWE możliwości np. 

Importy przedmiarów i kosztorysów z PDF, i skanów. 

 

1. Powtórzenie w zakresie podstawowej obsługi programu: 

 Wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych 

 Wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud). 

 Narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.  

 Narzędzia przedmiarowania 

 Wydruki  zestawy, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku. 

 

2. Pozycje scalone – budowa, zastosowanie. 

Sprawdzanie, porównywanie kosztorysów.  

3. Sprawdzanie norm, nakładów, narzutów z zastosowaniem programu. 

4. Sprawdzanie cen nakładów w oparciu o ceny wg cenników Sekocenbud oraz Intercenbud. 

5. Porównywanie  kosztorysów.  

6. Zastosowanie rejestracji zmian  w sprawdzaniu i  porównywaniu danych.  

7. Rusztowanie, deskowanie  (opcjonalnie) lub inne obszary zgłoszone przez uczestników.  

8. Import PDF (książki przedmiaru, kosztorysów) z edytowalnych oraz zeskanowanych. 

9. Sprawdzanie zaimportowanych danych, przekształcanie ich w kosztorys.  

10. Łączenie kosztorysów.  

11. Zastosowanie współczynników norm. współczynników cen, rabatowanie. 

12. Aktualizowanie cen oraz  dopasowanie cen nakładów do budżetu.  

13. Różnicowanie stawek robocizny oraz narzutów w działach/pozycjach kosztorysu.  

14. Narzut koszty zakupu ( transport), różne stawki i metody naliczania oraz pozycje transport 

15. Rozwiazywanie problemów zgłoszonych  przez uczestników.  

 

 

 



Kupując  oprogramowanie – 20%  rabatu na szkolenie     

 
 

PartnerSoft – Autoryzowany Partner Handlowy Athenasoft  

 handlowy  504 156 204, (42) 25 26 815,  fax (42) 209 11 33  biuro@partnersoft.pl 

siedziba i biuro handlowe: PartnerSoft  93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 19 lok. 30   

 

Realizowane przez nas szkolenia: 

  

Szkolenie „narzędziowe” - obsługa programów NORMA 

1. Kosztorysowanie z NORMA (Pro; Standard 2; Expert) - podstawowe  

2. Kosztorysowanie z NORMA (Pro; Expert) - średniozaawansowane 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi cyklicznie - raz z m-cu  jako szkolenia otwarte ( grupy 2-8 osobowe) oraz na 
zlecenie firm- jako szkolenia zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i terminie. 

Przedmiarowanie i kosztorysowanie w danej branży  – warsztaty z zastosowaniem Norma: 

3. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży ogólnobudowlanej  

4. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w  branży sanitarnej  

5. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży elektroenergetycznej  

6. Kosztorysowanie w branży energetycznej – kurs (2 razy w roku) 

Kurs realizowany cyklicznie 2 razy w roku oraz uruchamiany „na zlecenie” klienta ( min 4 uczestników)                    
w dowolnym miejscu i terminie oraz w jako indywidualne konsultacje.  

Pozostałe szkolenia – programy otaczające kosztorysowanie : 

7. Miara PRO - przedmiarowanie na ekranie  

8. CAD Rysunek  - rysunek techniczny   

- Szkolenie „narzędziowe” - obsługa programu AutoCAD – realizowane we współpracy     
z autoryzowanym centrum Autodesk, m.in.: 

9. AutoCAD Primary - podstawowy  

10. AutoCAD AutoCAD Advanced - zaawansowany 

 

 

 

 

 


