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STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

00-023 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

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

__________________________________________________________________________________ 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 2/2015 

NASZE WYDARZENIA: 

I. W dniach  12-13.06.2015 – odbyły się I LETNIE WARSZTATY DLA 
KOSZTORYSANTÓW w Warszawie zorganizowane przez Oddział  
w Warszawie, a tematem były:  

CENY RYNKOWE ROBÓT BUDOWLANYCH A KALKULACJE SZCZEGÓ ŁOWE. 
PRAKTYCZNE ASPEKTY SPORZ ĄDZANIA KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH  
 
Miejsce spotkania: Hotel HEDERA, Stare Babice ul. Warszawska 344  

W warsztatach uczestniczyło 53 osób z Oddziałów: Warszawa, Poznań, Bielsko-
Biała, Gliwice, Kraków oraz Koło Białystok. 

Warsztaty prowadzili kol. Hanna Pokulniewicz, Stanisław Moryc, Tomasz 
Pytkowski. 

Tematyka wykładów: 

1. Kol. Andrzej Warwas  – „ Określenie sposobu obliczania ceny przy  
           sporządzaniu kosztorysów ofertowych w zamówieniach publicznych”  
 

2. Kol. Stanisław Moryc, Kol. Tomasz Pytkowski  – „Publikowane stawki, 
narzuty kosztorysowe i ceny czynników produkcji - metodyka pozyskania  
oraz odniesienie do cen rynkowych” 
 

3. Kol. Ryszard Jakubiec  – „ Rynkowe ceny jednostkowe robót - źródła  
           informacji i ich wiarygodność”. 

4. Kol. Wojciech Chroszcz  – „Praktyczne aspekty sporządzania kosztorysów  
ofertowych”  
 

5. Kol. Włodzimierz Cichewicz – „Opinie dla sądów przy rozliczaniu robót  
budowlanych wykonywanych dla osób fizycznych – ceny ‘’ 
 

6. Kol. Tomasz Pytkowski  – „  Kosztorys ofertowy - szczegółowy czy  
uproszczony. Korzyści, ryzyka dla zamawiającego i wykonawcy” 
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Na warsztaty zostały zaproszone trzy wiodące na rynku firmy publikujące 
informacje o cenach czynników produkcji budowlanej: Athenasoft  
Sp. z o.o. z Warszawy, Orgbud-Serwis Sp. z o.o. z Poznania oraz Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Promocja Sp. z o.o. z Warszawy. 

Każda z w/w firm przedstawiła swoje podejście do opracowywanych publikacji 
baz cenowych. 

ATHENASOFT Sp. z o.o. była reprezentowana na Warsztatach przez Prezesa 
Daniela Węgrzyniaka, p. Grzegorza Lusę i oraz p. Barbarę Reichert. Kol. 
Grzegorz Lusa przedstawił bazę cenową INTERCENBUD – stawki robocizny oraz 
wskaźniki narzutów na podstawie metodyki opracowanej przez prof. dr Zofię 
Bolkowską. Metoda ta opiera się w szczególności na danych GUS dotyczących 
wynagrodzenia w sektorze robót budowlanych (podstawa do obliczenia kosztów 
płacowych) oraz strukturze kosztów pozapłacowych zgodnie z EUROSTAT i 
GUS. Przedstawiono nie tylko podział stawek robocizny kosztorysowej i 
wskaźników narzutów na poszczególne segmenty robót budowlano-
montażowych, ale również w zależności od regionu, aglomeracji miejskich oraz 
średnich krajowych. W bazie cenowej INTERCENBUD dodatkowo zamieszczane 
są informacje o minimalnej stawce kosztorysowej, obliczonej na podstawie płacy 
minimalnej w budownictwie w danym roku. Publikowane ceny materiałów można 
podzielić na ceny pochodzące z ofert producentów i ceny średnie, które 
dodatkowo uwzględniają w szczególności notowania cen rynkowych zbierane 
przez respondentów, jak również ceny hurtowe pochodzące z przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją oraz sprzedażą materiałów budowlanych. W cenniku 
INTERCENBUD publikowane są również średnie ceny pracy sprzętu 
budowlanego, uwzględniające w szczególności nie tylko notowania cen 
rynkowych, ale również takie elementy jak ceny paliw i zmiany wynagrodzenia 
obsługi operatorskiej. 

ORGBUD-SEWIS Sp. z o.o. – firma reprezentowana przez Prezesa – P. Renatę 
Niemczyk oraz p. Krzysztofa Busłowicza. Prezentacja kol. Renaty Niemczyk 
rozpoczęła się od przypomnienia historii założycieli firmy i wydawnictw z lat 70-
tych XX w. oraz przemian gospodarczych, które wymusiły konieczność powstania 
na rynku  pierwszych informatorów cenowych ICCP ( z jedną ceną kosztorysową) 
oraz IWNB (informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budownictwa 
ogólnego wraz z przykładowym obiektem, opisem robót i wskaźnikami nakładów 
na jednostkę podstawową).  

Obecnie informatory zawierają nie tylko znacznie więcej czynników produkcji  
(z kilkuset do ponad 100 rys.) jak również podział na ceny minimalne, średnie, 
maksymalne, ceny z kosztami zakupów, w tym absolutną nowość, czyli ceny 
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minimalne nabycia materiałów (z kosztami zakupu). Informator IWNB również 
zyskał większe zróżnicowanie obiektów budowlanych, a tym samym większą 
bazę informacji wskaźnikowych obiektów budownictwa ogólnego. 

Przedstawiono ponadto rynkowe ceny inwestycji i robót budowlanych (RCI) 
opartych bezpośrednio na danych uzyskanych w konkretnych postępowaniach 
przetargowych.  

Wszystkie informacje cenowe zbierane są bezpośrednio z rynku budowlanego. 

Ośrodek Wdro żeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Promocja Sp. z o.o.  – 
reprezentowana przez Prezesa Andrzeja Górnieckiego i p.Wiesławę Sikorską –
Ożgo. Przedstawiono również historię firmy, członków założycieli oraz pierwsze 
zeszyty SEKOCENBUD. Obecnie prezentowane informacje cenowe dostępne 
współcześnie są niezwykle bogate. W systemie SEKOCENBUD notowane są  
i publikowane stawki, narzuty oraz ceny materiałów i sprzętu dla różnych 
rodzajów robót w zróżnicowanych przekrojach czasowych i terytorialnych.  
Do dyspozycji użytkowników szeroka gama wydawnictw m.in.: Błyskawica, 
informację o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu (IRS), 
informację o cenach materiałów (IMB, IMI, IME) oraz biuletyn cen regionalnych 
(BCR).  

Firma posiada rozbudowany system przedstawicieli w regionach, i to na 
informacjach od nich oparte są publikacje cenowe. Przedstawione ceny są 
uzyskiwane z przetworzonych metodami statystycznymi wyników badań 
ankietowych prowadzonych na polskim rynku budowlanym, a nie z przeliczeń 
kalkulacyjnych. Forma papierowa wydawnictw ma swój odpowiednik w formie 
elektronicznej 

Po przedstawionych prezentacjach wywiązała się interesująca dyskusja między 
uczestnikami warsztatów, a prelegentami, uczestnicy zwracali uwagę na 
nurtujące kosztorysantów problemy z wyborem właściwej ceny bądź wskaźnika 
cenowego w codziennej pracy nad kalkulacjami. 

Bogata wymiana doświadczeń pozwoli na umiejętne korzystanie z informatorów 
cenowych, mając przy tym wiedzę na temat sposobu ich pozyskiwania.   

Liczny udział i duże zadowolenie wśród uczestników  warsztatów potwierdził 
potrzebę takich spotkań branżowych, pozostało więc organizatorom czyli 
zarządowi oddziału z przyjemnością  zapowiedzieć ich kolejną edycję w czerwcu 
przyszłego roku. 
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II. W dniach  02-03.10.2015 odbyły się IX WARSZTATY KOSZTORYSOWE 
w Szczyrku zorganizowane przez Oddziały: Bielsko-Biała, Gliwice, Kraków, 
a tematem było: 

 
BUDŻETOWANIE I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW INWESTYCJI NA ETAP IE 
KONCEPCJI I PROJEKTOWANIA  
 
Miejsce spotkania: Hotel Olimpia Lux w Szczyrku. 
 
W warsztatach wzięły udział ogółem 53 osoby, w tym nie tylko członkowie SKB z 
południowych oddziałów, ale również z Wrocławia, Warszawy, Rzeszowa, Poznania, 
Białegostoku i Łodzi. 
 
Warsztaty poprowadzili kol. Stanisław Moryc, kol. Ryszard Jakubiec  
i Piotr Montewski. 
 
Wygłoszono następujące referaty, które były podstawą i zaczynem do gorącej 
dyskusji o problemach kosztorysantów: 
 
Piątek 02.10.2015r. 
 
1. Mec. Piotr Bo żek – „Skutki prawne błędnego wycenienia kosztów inwestycji”, 
2. Kol. Włodzimierz Cichewicz – „Budżetowanie inwestycji na etapie koncepcji  
w odniesieniu do różnych inwestorów (publiczy - prywatny)”, 
3. Kol. Ryszard Jakubiec  – „Wpływ  architektury budynku czyli wizji projektanta na 
cenę obiektu”, 
4. Kol. Tomasz Pytkowski  – „Optymalizacja kosztów budowy na etapie koncepcji 
 i projektowania”, 
5. Kol. Stanisław Moryc  – „Nowe technologie informatyczne związane  
z kosztorysowaniem i rozliczaniem robót” 
 
Po wysłuchaniu referatów organizatorzy podzielili wszystkich uczestników na dwie 
grupy w celu przedyskutowania „za” i „przeciw” wywołanego tematu „Projekt – czy 
możliwa jest optymalizacja kosztów na tym etapie proce su inwestycyjnego?” 
Wytworzyła się bardzo „ostra” i żywiołowa dyskusja na argumenty między 
poszczególnymi grupami, każda z nich próbowała bronić swoich racji. 
Które argumenty i która grupa zwyciężyła?, trudno jednoznacznie ocenić, ale jedno 
jest pewne – wszyscy uczestnicy bardzo się zaangażowali i dyskusja przeniosła się 
na czas kolacji koleżeńskiej.  Oprócz dobrej zabawy można było zapoznać się z 
różnymi stanowiskami i poglądami uczestników warsztatów oraz ich 
doświadczeniami zawodowymi, a o to przecież w naszych spotkaniach chodzi. 
 
Sobota 3.10.2015 r. 
 
6. Kol. Balbina Kacprzyk  i Artur Wasylków  – „Wartość kosztorysowa inwestycji dla 
obiektów kubaturowych i liniowych”, 
7. Kol. Adam Hajda  – „Budżetowanie i optymalizacja kosztów inwestycji  
w kontraktach FIDIC”, 
8. Kol. Piotr Widak  – „Rola kosztorysanta w poszczególnych fazach budżetowania 
oraz kolejności optymalizacji kosztów dla inwestorów prywatnych”. 



- 5 - 

 

 
         Na zakończenie warsztatów Kol. Ryszard Jakubiec - Przewodniczący oddziału  
w Bielsku-Białej z uwagi na duże zainteresowanie warsztatami i sukces szkoleniowo-
organizacyjny zapowiedział ich kontynuację oraz kolejne spotkanie w przyszłym roku. 
 

 

WALNE ZGROMADZENIE oraz 
KONFERENCJA SKB MARZEC 2016  
W dniach 17 i 18 marca 2016 r. w Warszawie, w Hotelu Lord zarząd Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych organizuje Konferencję pt: 
 

"Dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym”  

 

W dniu 17 marca 2016 r. przed Konferencją odbędzie się Walne Zgromadzenie 
sprawozdawczo-wyborcze. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich naszych członków i sympatyków. 

 

redakcja: mgr inż. Małgorzata Jarlaczyk 

 
 

 
 


