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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2014 r. 

I. Sprawy członkowskie 

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 r. Obecnie działa w 8 Oddziałach i 3 Kołach.  

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Stowarzyszenie liczyło 1010  członków zwyczajnych  oraz Prezesa 
Honorowego W roku 2014 przyjęto 63 członków, skreślono 4. Wśród członków jest 241 kobiet. 

Stowarzyszenie liczy 6 członków wspierających: Athenasoft Sp. z o.o., GEOINFO Krakowski Zespół Ekspertów 
sp. z o.o. , WACETOB Sp. z o.o., Orgbud-Serwis Sp. z o.o., OWEOB Promocja Sp. z o.o., Chandney Software 
Sp. z o.o.  

Obserwujemy ciągłe zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia. 

II. Składki 

Począwszy od roku 2009 składka wynosi 200 zł rocznie. Terminowość wpłat pozostawia wiele do życzenia. W 
2014 r. były 2 wysyłki e-mailowe do członków z informacją o stanie składek, a ponadto Przewodniczący 
oddziałów otrzymują listy z informacją o składkach co kwartał. Dodatkowo do rzeczoznawców były wysyłane 
monity o uregulowanie składek przed opublikowaniem Rejestru i jest to skuteczna forma ustalenia i 
uregulowania zaległości. 

Wpłaty z tytułu składek w 2013 r. wyniosły 83, 95  tys. zł, zaś w 2014 r. – 77 460,00 zł. 

III. Sprawy organizacyjne 

W dniu 21 marca 2013 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych wybrało nowe 
władze: 

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: 
Prezes Zarządu – Balbina Kacprzyk  
Wiceprezes Zarządu –  Andrzej Warwas 
Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Jarlaczyk 
Sekretarz – Ryszard Równicki 
Członek – Jerzy Frąckowiak 
Członek – Ryszard Jakubiec 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący – Tomasz Pytkowski 
Zastępca Przewodniczącego –  Halina Łyżwińska  
Sekretarz – Maria Czekalska 

Koleżeński Sąd Honorowy:  

Przewodniczący Jadwiga Leszyk 

Z-ca Przewodniczącego Grażyna Górczyńska 

Sekretarz Renata Niemczyk 
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W 2014 r. w strukturach Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych działała: 

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SKB w składzie: 

Przewodniczący - Jerzy Frąckowiak 
Członek – Jerzy Łakomy 
Członek – Stanisław Moryc 
Członek – Wojciech Szefka 

Honorowym Prezesem jest Olgierd Sielewicz. 

ODDZIAŁY: 

1. Oddział w Bielsku Białej 

Ryszard Jakubiec – Przewodniczący 
Włodzimierz Cichewicz – Z-ca Przewodniczącego 
Wanda Walczak – Członek 
 
2. Oddział w Gdańsku 

Wojciech Szefka – Przewodniczący 
Władysław Podsiadły – Członek 
Marcin Jekiel – Członek 
 
3. Oddział w Gliwicach 

Piotr Montewski - Przewodniczący  
Elżbieta Ziaja - Członek  
Danuta Miłoszewska - Członek  
Halina Łyżwińska – Członek 
 
4. Oddział w Krakowie 

Stanisław Moryc - Przewodniczący 
Alina Iwaniec - Członek  
Józef Walas - Członek 
Jarosław Kula - Członek  

 
5. Oddział w Łodzi: 

Michał Paradowski – Przewodniczący,  
Wojciech Klemba – Członek 
Wanda Turoń – Członek 
 
6. Oddział w Poznaniu 

Maciej Sikorski - Przewodniczący 
Longina Zandecka – Członek  
Małgorzata Dymalska – Sekretarz 
 
7. Oddział w Warszawie:  

Hanna Pokulniewicz – Przewodnicząca 
Juliusz Talarczyk – Sekretarz 
Balbina Kacprzyk– Członek 
 
8. Oddział we Wrocławiu 
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Kazimiera Fiącek –Przewodniczący  
Marcin Orszulak – Zastępca Przewodniczącego 
Czesław Leśniara - Sekretarz 
Ireneusz Zelwak – członek 
 

9. Koło w Olsztynie 

Magdalena Barska - Przewodniczący 
Maciej Sławuta -Członek 
Marta Kochańska - Członek 
Piotr Rutyna - Członek  
 

10. Koło w Rzeszowie 

Piotr Widak - Przewodniczący 
Grażyna Sławińska - Z-ca Przewodniczący 
Anna Skalska - Członek 
Maciej Ostrowski – Członek 
 
11. Koło w Białymstoku  - uchwała nr 21/2010 z dnia 22.10.2010 
Mirosław Świętuchowski - Przewodniczący  
Krzysztof Zawistowski -  z-ca Przewodniczącego 
Agnieszka Nosorowska - Członek 

W ciągu 2014 r. odbyło się 10 spotkań zarządu,  których  przedmiotem były między innymi sprawy 
organizacyjne: przyjęcia nowych członków, współpraca z Oddziałami i Kołami SKB, przygotowanie Walnego 
Zgromadzenia (listy członków i delegatów, uchwały itp.), przygotowano i rozesłano pisma monitujące dot. 
zaległości w płaceniu składek, przygotowano pisma do członków wspierających. 
W ramach współpracy SKB z innymi organizacjami w zakresie konferencji szkoleniowych SKB było 
współorganizatorem Konferencji w Ciechocinku  z  preferencyjną  odpłatnością  dla  członków  SKB.   

W związku z wypowiedzeniem umowy najmu dotychczasowej siedziby biura przy ul. Widok w Warszawie, 
biuro zostało przeniesione na ul. Nowogrodzką 31 w Warszawie, pokój nr 327, IIIp. W sierpniu br. 

Odbywały się również zebrania szkoleniowo - organizacyjne w poszczególnych Oddziałach, w  których 
uczestniczyli członkowie zarządu.  

Ponadto zarząd realizował zadania uchwalone na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w marcu 2014 r. 
zaprezentowane w punkcie IV. 

IV. Realizacja zadań na rok 2014 

a) Działania promujące Stowarzyszenie poprzez udział w konferencjach, publikacjach i urzędach: 
− współorganizowanie  i  uczestnictwo w konferencji  branżowej w Ciechocinku, 
− uczestnictwo członków SKB w pracach Komitetu Ekonomiki PZITB, 
− udział Prezesa w Kongresie Polskich Stowarzyszeń Branży Budowlanej – 25 września 2014 r., 
− udział Prezesa w konferencji w dniach 13-14.10. 2014r. organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie 

Posadzkarzy, sekcja wykładzin z PVC i dywanowych. Udział Prezesa w Spotkaniu Grupy Technicznej - 
4 czerwca 2014. organizowanej Polski Związek Firm Deweloperskich  - W jaki sposób inwestor może 
wpłynąć na obniżenie kosztów? 

− organizacja konferencji SKB w Warszawie; 

b) Kontynuowanie kursów przygotowujących do egzaminu na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB – nie 
odbył się kurs z braku odpowiedniej liczby chętnych; 
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c) Odbył się kurs podstawowy kosztorysowania w Warszawie w dniach: 14-15.06.2014 r., liczba 
uczestników: 18osób (studenci SGGW),  12,13,14 oraz 19,20.12.2014  liczba uczestników : 6 osób, 
szkolenie zamknięte dla PSE 10 i 17.12.2014 – liczba uczestników : 16 osób  

d) Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń – współpraca z kilkoma firmami 
edukacyjnymi w zakresie uzgadniania programów szkoleń i wydawanie świadectw przez 
Stowarzyszenie. 

e) Warsztaty w Szczyrku  we wrześniu 2014 r.  –dofinansowanie dla członków w wysokości 2 442,70 zł - 
dla 45 członków, wszystkich uczestników 49. 

f) Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej – strona jest na bieżąco aktualizowana i stanowi źródło 
informacji zarówno dla członków naszego Stowarzyszenia jak i innych osób zainteresowanych 
kosztorysowaniem. Jest na niej m. in. podawana informacja o terminach posiedzeń zarządu. 
Publikacja Rejestr Rzeczoznawców jest aktualizowana co miesiąc. Publikowane są informacje oraz 
sprawozdania z zebrań, otrzymane od Oddziałów i Kół, 

g) Kontynuowanie wydawania Biuletynu w formie elektronicznej – wyszły 2 edycje, 

h) Prowadzone były rozmowy z firmą BROKER w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
członków SKB, opracowano i rozdano na warsztatach oraz zamieszczono ankietę nt. ubezpieczeń. Do 
tej pory nie udało się podpisać umowy z ubezpieczycielem. 

i) Próba nawiązania współpracy w sprawie członkostwa w NOT - bez powodzenia. 

j) Zarząd opracował i zatwierdził Kodeks Rzeczoznawcy, 

k) Zarząd przygotował odchody 20-lecia SKB w 2015 r.: opracował Regulaminy przyznawania złotej i 
srebrnej odznaki SKB oraz Honorowego Członka SKB, rozesłał opracowane wnioski o nadanie 
odznaczeń do oddziałów, przygotował te odznaczenia, powołał w styczniu 2014 r. Komitet Obchodów 
XX-lecia SKB, przygotował projekt uchwały z listami odznaczonych do zatwierdzenia na obecnym 
Walnym Zgromadzeniu, wydał okolicznościową ulotkę – rys historyczny (podziękowania szczególnie 
dla kol. Jerzego Łakomego za wkład pracy). 

Nie zostały zrealizowane niektóre z zadań: 

a) Nie zorganizowano Seminariów jednodniowych otwartych odpłatnych na terenie całego kraju ze zniżką 
dla członków SKB, 

b) nie zostały wydane Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych, natomiast jest opracowana 
wersja Standardów, którą zarząd będzie opiniował z nadzieją , że w 2015 r. ukaże się na rynku nowe 
wydanie. 

V. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SKB 

1. Komisja w obecnym składzie (pkt. III niniejszego sprawozdania) została powołana Uchwałą Zarządu 
SKB nr 06/2013 z dnia  11.04.2013 r. 

2. Na dzień 31.12.2014 r. tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB posiadało 390 członków, z czego w 
Rejestrze było 252 członków. (wszystkich nadanych uprawnień było 419). Na stronie internetowej 
Stowarzyszenia jest publikowany Rejestr Rzeczoznawców zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu 
uzyskiwania uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB przyjętego Uchwałą nr 5/2010 Walnego 
Zgromadzenia SKB z dnia 17 marca 2010 r. osoby, których nie ma na liście nie mają prawa do 
wykonywania czynności Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 
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3. Nie zorganizowano w 2014 r. postępowania kwalifikacyjnego na Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB, 
z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych. 
Tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB Zarząd w 2014 r. nadał 14 osobom : 
 

Uchwałą Nr 6/2014 z dnia 20.03.2014 następującym osobom: 

1. Leszek Kapuśniak  

 Uchwałą Nr 10/2014 z dnia  15.05.2014 następującym osobom: 

1. Wojciech Przybyła 
2. Mirosława Witczak 
Uchwałą Nr 15/2014 z dnia  11.09.2014 następującym osobom: 

1. Zygadlewicz Sławomir, 
2.Szybowski Artur, 
3.Tkaczyk Mieczysław, 
4.Petrow-Pokusa Katarzyna,  
5.Krasińska Beata, 
6.Feder Ignacy,  
7.Budzisz Andrzej, 
8.Kuleta Edyta,  
9.Imbir Andrzej,  
10.Zębalski Andrzej. 
Wszystkich wyżej wymienionych witamy w gronie rzeczoznawców i życzymy sukcesów w pracy 
zawodowej. 

VI. Sprawozdania oddziałów 

Sprawozdania zamieszczone poniżej są w wersji oryginalnej otrzymanej od autorów. 

1. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Bielsku-Białej  

A 

Zebrania 
członków 

Oddziału w 
dniach: 

Liczba 
uczestników Tematyka spotkania 

1 25.02.2014 r 11 
Sprawozdanie za 2013r.; ustalenie delegatów do W-wy; dyskusja i 
plan działania na 2014 r.; sprawy organizacyjne dot. warsztatów 
Szczyrk 2014; 

2 27.05.2014 r. 6 Sprawy organizacyjne, programowe i plan działania dot. warsztatów 
Szczyrk 2014; sprawy bieżące; 

3 09.12.2014 r.  7 Sprawozdanie za 2014; rozliczenie warsztatów kosztorysowych Szczyrk 
2014; dyskusja i plan działania na 2015 r.; sprawy bieżące. 

 

B 

Działalność: 
opinie, kursy, 
szkolenia, 
warsztaty, 
spotkania 
zarządu, itp. 

We wrześniu 2014 oddziały bielski, krakowski i gliwicki zorganizowały kolejne VII 
warsztaty kosztorysowe w Szczyrku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem m.in. 
dzięki niskiemu kosztowi (dofinansowanie  Zarządu SKB) i ciekawej tematyce.  
Zarząd oddziału spotykał się 6 krotnie w tym jeden raz na wyjazdowym posiedzeniu  
w Wadowicach wspólnie z przewodniczącym oddziału krakowskiego.  

 

C 

Inne 
informacje  
o działaniach 
Oddziału/Koła 

W 2011 r. nawiązaliśmy współpracę z PZITB o/Bielsko-Biała, gdzie członkowie zarządu 
oddziału do dnia dzisiejszego oddziału pełnią dyżury w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca w godz. 830-1000. Podczas dyżurów załatwiane są bieżące sprawy oddziału 
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oraz bezpłatne porady dla osób fizycznych i firm. 

 

D 
Plan działania 
na rok 2015 

 

1. Dalsza współpraca z PZITB o/Bielsko-Biała 

2. Współpraca z bankami, jednostkami budżetowymi w zakresie opracowania 
 i weryfikacji kosztorysów  

3. Współpraca z uczelniami i szkołami średnimi na terenie Bielska-Białej i okolic 

4. Zorganizowanie kolejnych warsztatów kosztorysowych we współpracy  
z oddziałami krakowskim i gliwickim 

5. Spotkania członków oddziału w 2015 r.  

2.  

 
 
2. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB  w Gdańsku  

A Zebrania w 
dniach: 

 

Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

1 10.03.2014 12 Omówiono: 
- plan pracy oddziału na rok 2015r., 
- sprawy organizacyjne przed Walnym zgromadzeniem 
Stowarzyszenia. 
- mgr inż. Władysław Podsiadły – rzeczoznawca SKB – 
omówił problematykę nieprawidłowości kosztorysowania 
robót budowlanych w ramach zamówień publicznych. 

2 25.04.2014 13 Omówiono: 
- Tematykę z walnego zgromadzenia, 
- kol. Tomasz Kuśmierczuk – rzeczoznawca 
kosztorysowy – przedstawił wykład pt.”FIDIC w 
zamówieniach publicznych” 

3 09.10.2014 12 Spotkanie na którym omówiono sprawy bieżące 
oddziału. Przewodniczący zaapelował o terminowe 
płacenie składek. 
Członkowie obecni na spotkaniu jednogłośnie 
wytypowali kandydatów do odznaczenia 
przez Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych, zasłużonych członków 
oddziału gdańskiego: 
- kol. Władysław Podsiadły – I Stopień – Złota Odznaka 
Honorowa „za zasługi SKB” 
- kol. Józef Szmidt – I Stopień – Złota Odznaka 
Honorowa „za zasługi SKB” 
- kol. Wojciech Szefka – I Stopień – Złota Odznaka 
Honorowa „za zasługi SKB” 
- kol. Marian Kornecki – II Stopień – Srebrna Odznaka 
Honorowa „za zasługi SKB” 
- kol. Tomasz Kuśmierczuk – II Stopień – Srebrna 
Odznaka Honorowa „za zasługi SKB” 

    
    

B Działalność: opinie, 
kursy 

  

    
C Inne informacje o 

działaniach 
Zarząd SKB oddział Gdańsk poparł 1 wniosek osoby pragnącej wstąpić w 
szeregi członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  
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Oddziału 
 Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych oddział Gdańsk podtrzymuje  współpracę z  

Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Gdańsku koło 
kosztorysantów.  

 

 

3. Sprawozdanie z Oddziału SKB w Gliwicach  

A Zebrania w 
dniach: 

Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 13.01.2014 10 Kosztorys inwestorski w obliczu zmian 
2 3.03.2014 12 c.d. Kosztorys inwestorski w obliczu zmian 

3 19.05.2014 15 

Omawianie tematów z konferencji SKB z dn. 20-21 03.2014 Temat 
tego spotkania : Agregacja robót  przykłady jak z agregować 
roboty w programach Norma , Zuzia i Rodos. 

4 6.10.2014 20 

Omówienie tematów poruszonych na warsztatach kosztorysowych 
w Szczyrku.  
- rażąco niska cena kosztorysów ofertowych- w związku ze 
zbliżającą się nowelizacją ustawy PZP od 19.10.2014r 
- kryteria stosowane w ocenie kosztorysów ofertowych : 
   cena, gwarancja, jakość, termin wykonania , koszt eksploatacji. 

5 1.12.2014 15 Ustalenie terminów spotkań na 2015r. 
Omówienie kodeksu etyki rzeczoznawcy kosztorysowego.  

 

B Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

Współorganizowanie Warsztatów kosztorysowych w Szczyrku 

 

4. Sprawozdanie z Oddziału SKB w Krakowie – brak sprawozdania  

5. Sprawozdanie z Oddziału SKB w Łodzi – brak sprawozdania 

6. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Poznaniu 

A Zebrania w 
dniach: 

Liczba 
uczestników Tematyka spotkania 

1 26.02.2014 16 Zwiedzanie fabryki firmy MC Bauchemie - metody 
renowacji sieci wodno-kanalizacyjnych 

2 23.05.2014 41 

1. Systemy bezwykopowych napraw nieprzełazowych 
sieci kanalizacyjnych. Renowacja sieci   
kanalizacyjnych i studni - MC Bauchemie,  
2. Technologie bezwykopowe, metody renowacji sieci 
wodno-kanalizacyjnych 
3. Nowoczesne techniki instalacyjne zaprasowywania 
złączek w instalacjach gazowych, centralnego ogrzewania 
oraz wody użytkowej firmy VIEGA 
4. Rozwiązania tworzywowe Wavin w systemach 
infrastrukturalnych vs. rozwiązania tradycyjne - 
zagadnienia kosztorysowe – WAVIN 
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3 13.11.2014 17 Zwiedzenie budowy spalarni śmieci w Poznaniu 
 

B Działalność: 
opinie, kursy 

 
W dniach 18-20 września 2014 r. Oddział SKB w Poznaniu współorganizował  
XIII Konferencję Naukową na temat „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – 
Budownictwo Drogowe” połączoną z „XVI Warsztatami Nadzoru Budowlanego”. 
Członkowie Oddziału zaprezentowali referaty: 
1. Jarosław Wegner - Wstępna wskaźnikowa wycena kosztu inwestycji – błędy i 
zagrożenia, 
2. Maciej Sikorski-Forma dokumentacji projektowej będąca podstawą 
opracowania przedmiarów. Odpowiedzialność za błędy popełnione w 
przedmiarach i kosztorysach, 
3. Jarosław Wegner - Znaczenie założeń wyjściowych do kosztorysowania dla 
inwestora, projektanta i kosztorysanta, 
4. Piotr Ratajczak - Sposób opisu przedmiotu zamówienia przez podawanie 
znaków towarowych, 
5. Stanisław Plesiński - Jak unikać błędnych zapisów w dokumentach 
przetargowych. Przykłady niewłaściwych zapisów w przedmiarach przyczyną 
błędów po stronie wykonawców,  
6. Longina Zandecka - Forma zapytania przetargowego uzależniona od przyjętej 
formy wynagrodzenia,  
7. Mirosława Remienica - Przyczyny rozbieżności wartości pomiędzy kosztorysem 
inwestorskim a ofertowym,  
8. Piotr Smółka - Znaczenie kosztorysów w rozliczeniach budowlanych, 
9. Maciej Sikorski - Omówienie na przykładach sporów sądowych, 
 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

- 

 

7. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Warszawie 

A Zebrania w dniach: Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

1 

 07 03 2014r. 
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1.Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia  kol., 
Balbiny Kacprzyk 
 
2.Referat na temat izolacji ścian i posadzek w 
technologii  Sika” przedstawił  
 kol.Piotr Kwieciński  
Na spotkaniu przedstawiane zostały próbki 
materiałów stosowane  przy wykonywaniu izolacji, 
jak również usuwania przecieków ścian. 
 
3. Sprawy bieżące i organizacyjne 

2 7 czerwiec 2014 r.  

1.Zebranie Oddziału Warszawskiego SKB odbyło się 
na terenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej na 
warszawskim Wilanowie. 
Realizacja Świątyni Świętej Bożej Opatrzności opiera 
się na projekcie wykonawczym przygotowanym przez 
pracownię architektoniczną „Szymborski & 
Szymborski” 
 Świątynia Opatrzności Bożej z zewnątrz ma kształt 
sześcianu z kopułą. W przestrzenną formę sześcianu 
wpisane jest okrągłe wnętrze świątyni, 
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przypominające rzymski Panteon. 
 Konstrukcja budowli o kilku kondygnacjach. Część 
parterową wypełni przestrzeń sakralna ze stacjami i 
kaplicami upamiętniającymi najważniejsze 
wydarzenia z historii Polski, religijnej i kulturowej. 
Nad nawą boczną, okalającą pierścieniem nawę 
główną, zlokalizowano Muzeum Jana Pawła II i 
Prymasa Wyszyńskiego. Pod posadzką, w kościele 
dolnym, stworzony został tzw. Panteon Wielkich 
Polaków.  
 

3 25 listopada 2014 r.  

1.Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia  kol., 
Balbiny Kacprzyk 
2.Zmiany w zamówieniach publicznych obowiązujące 
od 19.10.2014 
przedstawił Prezes Honorowy SKB Olgierd Sielewicz 
Omówił istotne zmiany wprowadzone w drodze 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień  publicznych. 
 Spośród wielu wprowadzonych zmian, szczególną 
uwagę należy zwrócić na art. 91 ust.2  
 kryteria oceny ofert, oraz art.142 ust.5  dotyczący 
zmiany umowy. 
 
3. Sprawy bieżące i organizacyjne 
 

B 
Działalność: opinie, 

kursy 

1.Kurs podstawowy kosztorysowania robót budowlanych 
który odbył się w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska SGGW (budynek nr 33) przy ulicy Nowoursynowskiej 159 
2.Oddział Warszawski SKB organizować będzie w dniach 12-13 czerwca  
2015 r.letnie warsztaty kosztorysanta w Babicach 

 

C 
Inne informacje o 

działaniach 
Oddziału/Koła 

W związku ze zbliżającym się 20 leciem SKB  

Zarząd Oddziału Warszawskiego przesłał wnioski dotyczące przyznania 
odznak wyróżniającym się członkom 

 

8. Sprawozdanie z Oddziału SKB w Wrocławiu – brak sprawozdania 

9. Sprawozdanie z działalności koła SKB w Białymstoku  

A Zebrania w 
dniach: 

Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

1 17-05-2014 r. 7 

Zwiedzanie budowy Hotelu i Galerii „STRUS” w 
Białymstoku przy ul. Jurowieckiej wraz z omówieniem 
zastosowanych rozwiązań na budowie oraz 
przedstawieniem problemów wykonawczych w aspekcie 
kosztowym. 
Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków SKB w 
Warszawie i Konferencji „Kosztorysowanie robót 
budowlanych w Polsce i na świecie”. 
Informacja o planowanych konferencjach kosztorysowych 
w bieżącym roku. 

2 24-10-2014 r. 9 

Informacja o zmianie adresu biura SKB i rozpoczęciu 
kursu na Rzeczoznawcę Kosztorysowego w Warszawie. 
Sprawozdanie z warsztatów w Szczyrku oraz Konferencji 
Ciechocińskiej. 
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Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych - pojęcie rażąco 
niskiej ceny, zastosowanie kryterium ceny, minimalne 
wynagrodzenie za pracę. 
Wartość kosztorysu inwestorskiego a kwoty oferentów w 
kosztorysach ofertowych. 
Opinie dotyczące cen, kosztorysów i rozliczeń budów w 
realiach zamówień na roboty budowlane. 
Nawiązanie współpracy z POIIB w Białymstoku, celem 
przeprowadzenia szkolenia z kosztorysowania. 

3    
 

B Działalność: 
opinie, kursy - 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

- 

 

10. Sprawozdanie z Koła SKB w Olsztynie – brak sprawozdania 

11. Sprawozdanie z koła SKB w Rzeszowie   

A Zebrania w 
dniach: 

Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

1 brak   
2    
3    

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

Cykl szkoleń – kosztorysant budowlany z udziałem Centrali SKB, 
przeszkolono ok. 200 osób. Każde szkolenie zakończone egzaminem. 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

-brak 

 

Podziękowania 

Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, których zaangażowanie i praca 
społeczna pozwala na propagowanie i sprawne działanie naszej organizacji. Możemy z dumą świętować 
przypadające w tym roku 20-lecie. Mamy nadzieję na ciągłe pozyskiwanie nowych członków i pomyślne 
realizowanie planów i zamierzeń przy współpracy wszystkich członków Stowarzyszenia.  


