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STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

00-023 WARSZAWA, ul. Widok 5/7/9 
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

www.kosztorysowanie.pl 
tel./fax: 22 826 15 67 

__________________________________________________________________________________ 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 3/2013 

NASZE WYDARZENIA: 

W dniu 20.06.2013r. odbyło się spotkanie  Zarządu SKB z Przewodniczącymi 
Oddziałów i Kół w siedzibie naszego Stowarzyszenia w Warszawie,  Tematem 
wiodącym było wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska 
kosztorysantów budowlanych poprzez działania struktur wewnętrznych. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Balbina Kacprzyk - Prezes 
2. Andrzej Warwas - V-ce Prezes 
3. Małgorzata Jarlaczyk - V-ce Prezes 
4. Ryszard Równicki - sekretarz 
5. Jerzy Frąckowiak – członek zarządu 
6. Ryszard Jakubiec - członek zarządu i przewodniczący - Oddział w Bielsku-Białej 
7. Halina Łyżwińska - z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Oddział w Gliwicach 
8. Wojciech Szefka   - Oddział w Gdańsku 
9. Marcin Jekiel    - Oddział w Gdańsku 
10. Maciej Sikorski  - Oddział w Poznaniu 
11. Longina Zandecka  - Oddział w Poznaniu 
12. Hanna Pokulniewicz  - Oddział w Warszawie 
13. Mirosław Świętuchowski - Koło w Białymstoku 
 
Zarząd przedstawił zebranym zestawienia liczby członków w Oddziałach i Kołach, 
oraz zestawienia procentowe płatności składek członkowskich dla poszczególnych 
Oddziałów i Kół. 
Jednocześnie poinformowano, że co kwartał do Oddziałów i Kół jest przesyłana  
uaktualniona lista członków z bieżącą weryfikacją opłacania składek. 
Zarząd przedstawił zebranym, w kontekście płatności składek, informację o bieżącym 
stanie finansów Stowarzyszenia. 
Prezes Zarządu Balbina Kacprzyk, przedstawiła zebranym źródła przychodów 
Stowarzyszenia: 
a/ statutowe - składki członkowskie  
b/ przychody z działalności gospodarczej: szkolenia organizowane lub firmowane 
przez  Stowarzyszenie oraz opinie i ekspertyzy zlecane Stowarzyszeniu przez różne 
podmioty gospodarcze. 
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W 2012r. Stowarzyszenie nie wykonało ani jednej opinii i ekspertyzy. Nie było więc 
żadnych wpływów z tego tytułu, podobnie do 31 maja br.  
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT, co należy brać pod uwagę przy 
opracowywaniu preliminarza kosztów i składaniu ofert. 

Omówiono wniosek który wypłynął na Walnym Zgromadzeniu w marcu b.r., aby 
zamieszczać na stronie Stowarzyszenia dane członków i rzeczoznawców. Z uwagi 
jednak na obowiązujące przepisy prawne (Ustawa o ochronie danych osobowych) 
dane takie mogą być zamieszczone wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody 
zainteresowanego.  
 

Omówiono zasady posługiwania się logo SKB przy opracowywaniu opinii i ekspertyz 
przez członków Stowarzyszenia.  

Obowiązuje zasada, że na wydruku opinii i ekspertyzy logo SKB może być 
umieszczone tylko w  przypadku opinii lub ekspertyzy zleconej Stowarzyszeniu. Nie 
może być umieszczane na  indywidualnie opracowanych przez członków i 
Rzeczoznawców SKB  kosztorysach, opiniach i  ekspertyzach. 
Logo SKB jest na aktualnej pieczątce rzeczoznawcy. 
 
Obecni przedstawiciele Oddziałów i Kół zaprezentowali zebranym krótko działalność 
Oddziałów i Kół, opisali bieżące działania, zamierzenia perspektywiczne, przedstawili 
zagadnienia organizacyjne występujące w Oddziałach i Kołach. 
 
Oddział w Gliwicach liczący 97 osób przedstawiła kol. Halina Łyżwińska. Członkowie 
spotykają się co 2-3 miesiące (ok.4-5 spotkań w ciągu roku), frekwencja ok.16-20 
uczestników. Miejsce spotkania to najczęściej „Bar Piwny”, a raz w roku dzięki 
uprzejmości jednego z członków w katowickich „Wodociągach”. Tematy spotkań 
zazwyczaj wyłaniają się same. Przedstawiane są ogólne informacje co dzieje się w 
Stowarzyszeniu oraz zagadnienia dotyczące kosztorysowania  np.: problemy z 
wyceną, z działaniem poszczególnych programów do kosztorysowania itp. Ostatnie 
spotkanie było nt.: „Przetwarzanie kosztorysu z programów Norma, Rodos, Zuzia do 
programu Excel”. Nie ma prelegentów z zewnątrz. 
Zawiadomienia o spotkaniach rozsyłane są mailami do członków oraz poprzez 
zawiadomienie na stronie www SKB. 
Każde zebranie dokumentowane jest krótkim sprawozdaniem ze spotkania wraz z 
listą obecności. 
Oddział od kilku lat współorganizuje warsztaty szkoleniowe, które początkowo były 
dedykowane dla regionu południe, w chwili obecnej uczestniczą w nim członkowie 
SKB z innych oddziałów i kół w kraju. 
 
Koło w Białymstoku liczące 13 osób przedstawił kol. Mirosław Świętuchowski. 
Członkowie spotykają się co 3 m-ce (z reguły są to m-ce III, VI, IX, XII), frekwencja 7-
8 osób. Ostatnie spotkanie odbyło się na Stadionie w Białymstoku.  



3 

 

Tematyka, podobnie jak w oddziale gliwickim, ustalana jest na bieżąco, bez udziału 
wykładowców z zewnątrz. 
Zawiadomienie o zebraniu wysyłane jest pocztą mailową lub telefonicznie. Zebranie 
dokumentowane jest protokołem oraz zdjęciami. 
 
Oddział Poznań liczący 160 członków przedstawili: kol. Maciej Sikorski i kol. Longina 
Zandecka. Ostatnie kilka spotkań odbyło się w sali wykładowej dzięki uprzejmości 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Frekwencja na zebraniach ok. 20- 25 
osób. Informacje o spotkaniach rozsyłane są głównie drogą mailową i ostatnio na 
stronie www SKB. 
Kolejne planowane było zaraz po posiedzeniu Zarządu z Oddziałami i Kołami na 
28.06.2013r. Oddział wystąpił o dofinasowanie wykładowcy z zewnątrz.  
Temat wykładu: „Elementy dokumentacji budowy w zastosowaniach kosztorysowych” 
– mgr inż. Roman Pilch. 
Oddział poinformował również o wysłaniu drogą mailową ankiet do członków oddziału 
poznańskiego mających na celu zaktywizowanie i ożywienie działalności Oddziału 
Poznań oraz szersze zaangażowanie członków w życie SKB. Wstępnie 
Przewodniczący omówił jej wyniki. 
Przedstawiciele oddziału zwrócili uwagę na potrzebę finansowego wsparcia oddziału, 
gdyż brak tych środków uniemożliwia zapraszanie gości, przedstawienia ciekawej 
tematyki wykładów dla członków SKB oraz brak możliwości wynajęcia odpowiedniej 
Sali na zebrania. 
Kolejne spotkania Oddziału planowane na IX i XII /2013. 
Zaplanowano również wyjazd integracyjny na przyszły rok. 
 
Oddział Gdańsk liczący 64 członków przedstawili koledzy: Wojciech Szefka i Marcin 
Jekiel. 
Zarząd Oddziału spotyka się prawie co miesiąc. Podejmują wspólne działania z 
PZiTB w sprawie spotkań wzajemnie się uzupełniając. Kolejne spotkanie 
wyznaczono w lipcu br.  
Do Oddziału zapisują się nowi członkowie SKB.  
Ostatnio odbył się też kurs dla kandydatów na Rzeczoznawcę Kosztorysowego, 
natomiast kurs podstawowy nie doszedł do skutku ze względu na koszty, ale jest 
konieczność zorganizowania tego typu szkoleń. Na zebraniach omawiana jest 
tematyka w zakresie robót budowlanych pod względem praktycznym i teoretycznym. 
Przedstawiciele Oddziału cały czas sygnalizują konieczność opłacania składek przez 
członków. 
 
Oddział Warszawa liczący 226 członków przedstawiła kol. Hanna Pokulniewicz, która 
na wstępie podziękowała kol. Balbinie Kacprzyk na kilkuletnie przewodniczenie. 
Obecnie spotkania odbywają się rzadziej niż w wymienionych wyżej Oddziałach i 
Kołach, następne planowane jest na IX 2013. Spotkania odbywają się w hotelu przy 
ul. Poznańskiej w W-wie. Miejsce to słynie z pysznych pierogów i uczestnicy chętnie 
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korzystają we własnym zakresie z przyjemności ich konsumowania dyskutując na 
tematy aktualne w branży. 
Tematyka spotkań dotyczy nowych technologii w budownictwie, zagadnień 
kosztorysowych itp. 
 
Oddział Bielsko-Biała liczący 50 członków przedstawił kol. Ryszard Jakubiec . 
Członkowie spotykają się 4 razy w ciągu roku.  Informacja dot. terminów spotkań 
oraz telefony do członków zarządu Oddziału znajdują się na stronie internetowej SKB 
www.kosztorysowanie.pl. Zawiadomienia o spotkaniach dodatkowo rozsyłane są 
mailami do członków. Od kilku lat współpracujemy z PZITB o/Bielsko-Biała gdzie 
dzięki ich uprzejmości, członkowie zarządu Oddziału SKB pełnią dyżury w pierwszy 
czwartek miesiąca w godz. 830-1000.  Frekwencja podczas spotkań wynosi ok.10-15 
osób. Miejsce spotkania to najczęściej sala w NOT. Tematy spotkań zazwyczaj 
związane są z działalnością członków i ich problemami z kosztorysowaniem w życiu 
codziennym. Przedstawiane są również ogólne informacje co dzieje się 
w Stowarzyszeniu, na konferencji organizowanej przez SKB i Walnym 
Zgromadzeniu. Nie są zapraszani na spotkania prelegenci z zewnątrz. Ostatnie 
spotkanie poświęcone było omówieniu i przygotowaniu warsztatów kosztorysowych 
we wrześniu br. w Szczyrku. Oddział w Bielsku-Białej od kilku lat wspólnie z 
oddziałami w Gliwicach i Krakowie organizuje warsztaty kosztorysowe, które 
początkowo były wyłącznie dla regionu południe, a w chwili obecnej uczestniczą w 
nim także członkowie SKB z innych Oddziałów i Kół w kraju. Warsztaty te są 
dofinansowywane przez Zarząd SKB w Warszawie.  
 

Przed nami okres wakacyjny, wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy 
słonecznego, udanego i pełnego wrażeń urlopu. 
Do zobaczenia po wakacjach. 
_____________________________________________________________________
Warszawa, dnia 15.07.2013 r. 
 
 


