
Funkcje i możliwości programu kosztorysowego WINBUD Kosztorys Prof to między innymi: 

 Zestaw ponad 350 katalogów norm (Katalogi norm kosztorysowych - program kosztorysowy 

WINBUD Kosztorys) uporządkowanych według wydawnictw z możliwością tworzenia katalogów 

własnych. 

 Standardowo program WINBUD zabezpieczony jest numerem PIN, istnieje możliwość 

zabezpieczenia go za pomocą klucza sprzętowego USB (opcja ta jest dodatkowo płatna). 

 Bezterminowa licencja na użytkowanie programu. 

 Eksport do formatów: *.kos, *wbkos, *.stt, *.ath, *.xls, *.xml, *.fwd, *.txt, *.gtm 

 Import formatów: *.ath, *.xml, *.fwd *.pko, *.zgm, w wersji Prof-*.pdf 

 Dostęp do bezpłatnych aktualizacji przez trzy miesiące od zakupu stanowiska, po tym okresie 

istnieje możliwość przedłużenia (tzw. Serwis Plus). 

 Wersja demonstracyjna programu kosztorysowego WINBUD Kosztorys Prof 

 Wyczerpujący opis poszczególnych katalogów i zawartych w nich technologii robót oraz założeń. 

 Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz z FIDIC. 

 Słownik Zamówień Publicznych CPV.  

 Narzędzie podpowiedzi współczynników korygujących z założeń szczegółowych i ogólnych. 

 Możliwość podpięcia rysunków poglądowych oraz dołączenia plików w formie załączników oraz 

wydruku ich listy na stronie tytułowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra. Infrastruktury z 2 

września 2004 roku. 

 Możliwość kalkulowania pozycji metodą uproszczoną i szczegółową w jednym kosztorysie. 

 Możliwość pracy na wielu dokumentach (kosztorysy, katalogi, KNR-y) otwartych jednocześnie. 

 Współpraca z popularnymi cennikami Sekocenbud, Bistyp, e-Bistyp, Orgbud, Intercenbud oraz 

innymi programami kosztorysowymi. 

 Współpraca z oprogramowaniem do harmonogramowania: Planista, GetMenager, Harmonogram. 

 Współpraca z programem SeKoSPEC, Symfonia Handel Premium, środowiskiem Windows 10 i 

niżej oraz pakietem MS Office. 

 Przejrzysta wyszukiwarka według indeksu lub nazwy. 

 Podgląd poszczególnych elementów, pozycji czy wartości kosztorysu z możliwością wydrukowania 

raportu. 

 Przedmiar obmiar w formie arkusza kalkulacyjnego.  

 Możliwość zabezpieczenia kosztorysów przed otwarciem czy edycją własnym hasłem. 

 Możliwość wydruków w formacie *.rtf poszczególnych elementów takich jak książka obmiarów, 

zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu RMS, lista materiałów inwestora, kosztorys ślepy, 

kosztorys inwestorki, kosztorys szczegółowy, kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy. 

 Masz pytania? Zadzwoń: 510 590 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prokoszt.pl/upload/katalogi_norm_programu_kosztorysowego_winbud.pdf
http://www.prokoszt.pl/upload/katalogi_norm_programu_kosztorysowego_winbud.pdf
http://www.programkosztorysowy.pl/wersje-demo/


UWAGA!!! Wersja programu kosztorysowego WINBUD Kosztorys Prof jest rozbudowana o dodatkowe 

moduły: 

WINBUD Rysunek, który służy do wykonania szkiców, planów oraz dokumentacji technicznej, WINBUD 

Inwestycja, który wspomaga kontrolowanie kosztów prowadzonych inwestycji z podziałem na obiekty i 

okresy wykonawcze, a także WINBUD Harmonogram, który pozwala na tworzenie harmonogramów 

według kosztorysów oraz wspomaga kontrolę zapotrzebowania, zużycia i dostaw materiałów na budowie. 

Posiada także dodatkowe funkcje: 

 Możliwość importowania najpopularniejszych szablonów przedmiarów i kosztorysów 
uproszczonych zapisanych w formacie *.pdf. 

 Opcja wyłączania nakładów z obliczeń w kosztorysie. 
 Opcja bezpośredniej wysyłki kosztorysów pocztą elektroniczną. 
 Możliwość stworzenia kosztorysów będących wzorcami. 
 Funkcja swobodnego grupowania katalogów na zakładkach, co pozwala na przygotowanie 

własnej zakładki z katalogami, z których korzystamy najczęściej. 
 Wielopoziomowa struktura kosztorysu. 
 Funkcja tworzenia kosztorysu w kilku wariantach. 
 Rozbudowany generator raportów umożliwiający budowanie własnych szablonów wydruków. 
 Tabela przeliczników jednostek umożliwiająca  przeliczanie norm, cen w przypadku zamiany 

jednostki. 
 Możliwość budowania listy kontrahentów (wykonawców i inwestorów). 
 Obliczanie czasu pracy rusztowań, kosztów transportu, a także krotności w przedmiarach. 
 Opcja wykonania zbiorczego zestawienia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, ZZK), zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 października 2001r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1480) (pozycje 
kosztorysowe w odpowiednich grupach kosztów, zbiorcze zestawienie WKI, wydruk szczegółowy 
poszczególnych grup i ich pozycji). 

 Możliwość dowolnej numeracji kosztorysu. 
 Opcja automatycznego tworzenia cenników rabatowych. 
 Zmiana walut - przeliczanie cen RMS oraz pozycji w oparciu o zapisywaną w programie tabelę 

kursów walut. 
 Proces zaawansowania robót - możliwość śledzenia postępu prac poprzez wprowadzanie 

obmiarów (procentowo i ilościowo) wykonanych robót w poszczególnych okresach 
rozliczeniowych (procentówka). 

 Opcja określania narzutów dla poszczególnych pozycji. 
 Automatyczne dostosowywanie stawki roboczogodziny do założonej sumy końcowej kosztorysu. 
 Możliwość porównywania kosztorysów według różnych kryteriów (z bazą katalogową lub między 

sobą). 
 Wydruki faktur oraz  ”Przedmiar Robót FIDIC”. 
 Możliwość łączenia kilku pozycji. 
 Możliwość wyliczania cen jednostkowych elementów - zarówno po kosztach bezpośrednich jak i z 

narzutami oraz ceny jednostkowej dla całego kosztorysu. 
 Możliwość przedstawienia struktury kosztów w formie wykresów z opcją ich wydruku. 
 Zaawansowana wyszukiwarka bazy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 Opcja wprowadzania numeru, a także opisu specyfikacji technicznej do kosztorysu i/lub do pozycji 

kosztorysowej. 
 Swoboda w zarządzaniu panelami i zakładkami wyświetlającymi się w oknie programu.  


