
  

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2015 r. 

I. Sprawy członkowskie 

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 r. W roku 2015 działało w 8 Oddziałach i 3 Kołach.  

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Stowarzyszenie liczyło 1026  członków zwyczajnych  oraz Prezesa 

Honorowego i 2 Członków Honorowych. W roku 2015 przyjęto 23 członków, skreślono 6,  

1 osoba zmarła (kol. Henryk Hajdasz – członek założyciel). Wśród członków jest 257 kobiet (25%).  

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, 

chociaż dzięki wzajemnej współpracy członków i biura zarządu nastąpiła poprawa  

w stosunku do poprzedniego roku. W 2015 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 2014 r. – 77 460,00 zł, w 2015 r. – 80 510,00 zł. 

III.  Sprawy organizacyjne 

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

władze, które pracowały bez zmian osobowych: 

Zarząd 

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 

Z-ca Przewodniczącego Halina Łyżwińska 

Sekretarz Maria Czekalska 
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Koleżeński Sąd Honorowy  

Przewodniczący Jadwiga Leszyk 

Z-ca Przewodniczącego Grażyna Górczyńska 

Sekretarz Renata Niemczyk 

W 2015 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 

Honorowy Prezes - Olgierd Sielewicz 

Honorowi Członkowie: Kazimierz Bełczykowski, Jerzy Frąckowiak,  

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 
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6. Oddział w Poznaniu 

Maciej Sikorski - Przewodniczący 
Longina Zandecka – Zastępca Przewodniczącego  
Małgorzata Dymalska – Sekretarz 
 

7. Oddział w Warszawie:  

Hanna Pokulniewicz – Przewodnicząca 
Juliusz Talarczyk – Sekretarz 
Balbina Kacprzyk– Członek 
 

8. Oddział we Wrocławiu 

Kazimiera Fiącek –Przewodniczący  
Marcin Orszulak – Zastępca Przewodniczącego 
Czesław Leśniara - Sekretarz 
Ireneusz Zelwak – członek 
 

9. Koło w Olsztynie 

Magdalena Barska - Przewodnicząca 
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   

Mirosław Świętuchowski - Przewodniczący  
Krzysztof Zawistowski -  z-ca Przewodniczącego 
Agnieszka Nosorowska - Członek 

W ciągu 2015 r. odbyło się 8 zebrań 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. Przygotowanie konferencji. 

W ramach współpracy SKB z innymi organizacjami w zakresie konferencji szkoleniowych SKB było 

współorganizatorem Konferencji w Ciechocinku  z  preferencyjną  odpłatnością  dla  członków  SKB.   

Odbywały się również zebrania szkoleniowo-organizacyjne w poszczególnych Oddziałach, w  których 

uczestniczyli członkowie zarządu.  

Zarząd pracował nad dokumentami związanymi z nadawaniem tytułu Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB pod 

względem spójności wszystkich dokumentów i zgodności ze statutem oraz Regulaminami.  
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Zarząd podjął Uchwałę nr 17/2015 w sprawie obowiązkowych szkoleń dla RZECZOZNAWCÓW 

KOSZTORYSOWYCH SKB – dwóch szkoleń w ciągu 3 lat kalendarzowych. 

Ponadto zarząd realizował zadania uchwalone na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w marcu 2015 r. 

zaprezentowane w punkcie IV. 

IV. Realizacja zadań na rok 2015 

a) Działania promujące Stowarzyszenie poprzez udział w konferencjach, publikacjach  

i urzędach: 

− partnerstwo  i  uczestnictwo w konferencji  branżowej w Ciechocinku, (krótkie wystąpienie). 

− uczestnictwo członków SKB w pracach Komitetu Ekonomiki PZITB, 

− uczestnictwo prezesa w konferencji w dniach 20-21.10. 2015 r. organizowanej przez Polskie 
Stowarzyszenie Posadzkarzy w Starachowicach, w ramach nawiązanej współpracy dotyczącej cen 
robót branżowych, (krótkie wystąpienie) 

− Uczestnictwo prezesa w konferencji w dniu 4.12.2015 r., organizowanej przez UZP „Zastosowania 
nowoczesnych narzędzi w procesie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. 
Technologia BIM (Building Information Modeling) w przygotowaniu  
i realizacji inwestycji publicznych”.  

− organizacja konferencji SKB w Warszawie, w dniach 19-20.03.2015 r. uczestników - 45. 

b) Kontynuowanie kursów przygotowujących do egzaminu na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB – odbył 

się 1 kurs w Warszawie. Szczegóły w p-kcie V. 

Odbyły się 3 kursy podstawowe kosztorysowania w Warszawie w dniach: 20,21,22 oraz 27,28 lutego 

2015 r. - uczestniczyło 6 osób, 17,18,19 oraz 24,25 kwietnia 2015 r. - uczestniczyło 5 osób; 20,21,22 

oraz 27,28 listopada 2015 r. - uczestniczyło 6 osób. 

c) Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń – współpraca z kilkoma firmami 

edukacyjnymi w zakresie uzgadniania programów szkoleń i wydawanie świadectw przez 

Stowarzyszenie. 

d) IX Warsztaty w Szczyrku organizowane przez Oddziały z Bielska Białej, Gliwic i  Krakowa  

w październiku  2015 r.  – dofinansowanie w wysokości 2 154,06 zł, wszystkich uczestników 53, 

odpłatność - 70,00 zł, dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie), 

350,00 zł dla osób niezrzeszonych i członków z zaległymi składkami. 

e) I Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów organizowane przez członków Oddziału warszawskiego 

dofinansowanie w wysokości 1 394,80 zł, wszystkich uczestników – 53,  odpłatność - 100,00 zł, dla 

członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie), 350,00 zł dla osób 

niezrzeszonych i członków z zaległymi składkami. 

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, 
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Internetowe forum wymiany doświadczeń kosztorysantów zaproponowane i prowadzone przez 

kol. Piotra Montewskiego jest zamieszczone na stronie SKB w zakładce oddziału  

w Gliwicach od 10/2015 r. 

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

h) Zarząd opracował i zatwierdził Kodeks Rzeczoznawcy, uchwałą nr 19/2014 z dnia 25.11.2014 r. 

i) Działania na rzecz pozyskania członków wspierających oraz reklamodawców  

j) 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, które były zatwierdzone 

na Walnym Zgromadzeniu w 2015 r., wydał okolicznościową ulotkę – rys historyczny (200 egz.). 

Zarząd przygotował uroczyste jubileuszowe obchody20-lecia SKB w 2015 r., w których wzięło udział 

wielu zaproszonych gości - członków założycieli  i zasłużonych członków Stowarzyszenia oraz 

przedstawicieli członków wspierających - firm: Athenasoft, Chandney Software, Datacomp, Orgbud-

Serwis, OWEOB Promocja, WACETOB, a także zaprzyjaźnionych i współpracujących organizacji - Izby 

Projektowania Budowlanego, Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy oraz mediów - miesięcznika 

Builder, kwartalnika Buduj z Głową oraz  Budownictwo i Prawo (80 osób). Okolicznościowy referat 

przedstawił kol. Olgierd Sielewicz - pierwszy Prezes Stowarzyszenia, członek założyciel, obecnie Prezes 

Honorowy, nawiązując do historii i okoliczności utworzenia Stowarzyszenia oraz prezentując 

osiągnięcia i rozwój organizacji. Obszerne sprawozdanie było zamieszczone w Biuletynie SKB, 

Wydawnictwach Buduj z Głową, Builder, Budownictwie i Prawie, dokumentacja fotograficzna w galerii 

na stronie internetowej SKB.  

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, chociaż zespół kilkuosobowy 

rozpoczął w 2015 r. pracę, z uwagi na intensywne prace nad zmianą przepisów w zamówieniach 

publicznych nie zostały zredagowane, ale prace nad standardami powinny być kontynuowane i 

zakończyć się sukcesem, niezależnie od wydanych Powszechnych Standardów Kosztorysowania Robót 

- autorów O. Sielewicza i J. Traczyka, które ukazały się w 2015 r. 

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 31.12.2015 r. tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB posiadało 396 członków,  

z czego w Rejestrze było 226 Rzeczoznawców (wszystkich nadanych uprawnień było 432). 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 
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Kosztorysantów Budowlanych. 

W 2015 r. przeprowadzono 1 szkolenie i postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawców 
Kosztorysowych SKB w Warszawie w dniach: 16-17, 23-24 oraz 30-31 maja 2015 r.,  
w którym uczestniczyło 11 osób - wszystkie osoby zaliczyły egzamin pozytywnie. 
Tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB Zarząd w 2015 r. nadał 11 osobom : 

 

Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 12.06.2015  następującym osobom: 

1. Andrzej Bździon 

2. Dariusz Klukowski 

3. Marcin Krotla 

4. Dawid Lisiewicz 

5. Anna Sikora-Grzybek 

6. Agnieszka Oleksy 

7. Piotr Łopatowski 

8. Hanna Gniazdowska 

9. Waldemar Nowak 

Uchwałą Nr 9/2015 z dnia 03.09.2015  następującym osobom: 

1. Halina Piela 

2. Tomasz Kozula 

 
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 23.06.2015 r. 8 
Sprawy organizacyjne, programowe i plan działania dot. IX Warsztatów 
kosztorysowych Szczyrk 2015; sprawozdanie z Walnego Zebrania, 
Konferencji SKB i I warsztatów Warszawa 2015; sprawy bieżące; 

2 2.10.2015 r.  10 
Omówienie bieżącego planu organizacyjnego IX Warsztatów 
kosztorysowych Szczyrk 2015; organizacyjne sprawy bieżące; 

 

B 

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

2-3 października 2015 oddziały bielski, krakowski i gliwicki zorganizowały kolejne IX 

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 dwa razy na wyjazdowym posiedzeniu  

w Wadowicach wspólnie z przewodniczącymi oddziału krakowskiego i gliwickiego.  

 

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. Podczas dyżurów załatwiane są 

bieżące sprawy oddziału oraz bezpłatne porady dla osób fizycznych i firm. 
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D 
Plan działania 
na rok 2016 

 

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 2016 r.  

 

 

2. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB  w Gdańsku  

A Zebrania w dniach: 
 

Liczb
a 

uczes
tnikó

w 

Tematyka spotkania 

1 20.09.2013 15 Omówiono: 
- Tematykę z walnego zgromadzenia, 
- Omówiono możliwości pozyskania nowych członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów SKB 
- kol. Władysław Podsiadły – rzeczoznawca kosztorysowy – 
przedstawił wykład pt. „Kosztorysy przy wykonaniu prac 
związanych z remontami budynków” 
Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Gdańskich Inwestycji 
Komunalnych w siedzibie spółki. 

2 09.05.2014 14 Omówiono: 
- Tematykę z walnego zgromadzenia, 
- Omówiono możliwości współpracy Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych z odziałem PZITB o/Gdańsk  
- kol. Wojciech Szefka – Rzeczoznawca kosztorysowy – 
przedstawił wykład pt. ” Przykłady nieprawidłowo wykonanych 
kosztorysów prac budowlanych”  
Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości PZITB o/Gdańsk w 
siedzibie związku. 

3 12.03.2015 14 Spotkanie organizacyjne przed Konferencją Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych: 
- Omówienie spraw, które Przewodniczący oddziału przedstawi 
na walnym zgromadzeniu 
- Przedstawienie wyników współpracy z PZITB o/Gdańsk. 
Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Gdańskich Inwestycji 
Komunalnych w siedzibie spółki. 

4 11.09.2015. 20 Spotkanie zaszczycili: 
- Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa kol. Ryszard Trykosko, 
- Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa o/Gdańsk dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-
Galewska, prof. nadzw. PG. 

Na spotkaniu Przewodniczący Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych o/Gdańsk wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli 
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wyróżnienia członkom oddziału gdańskiego przyznane z okazji XX 
lecia SKB. 

Omówiono współpracę Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych z odziałem PZITB o/Gdańsk w sprawie 
przeprowadzenia kursów kosztorysowych w trójmieście. 
- kol. Tomasz Kuśmierczuk – Rzeczoznawca kosztorysowy – 
przedstawił wykład pt. ”Kosztorysowanie budowlane w zarysie 
historycznym.”  
Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Gdańskich Inwestycji 
Komunalnych w siedzibie spółki. 
 

 
5 

 
17.02.2016 

 
17 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
- Wybór nowych władz, 
Wybrany zarząd SKB oddział Gdańsk: 
- Wojciech Szefka 
- Beata Grzyl 
- Władysław Podsiadły 
-Marcin Jekiel 
- Omówienie spraw bieżących, 
- Omówienie planu pracy na rok 2016r. 
- Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie w Warszawie.  
 

B Działalność: opinie, 
kursy 

  

  
12.2015r. 

 Przygotowanie kursu  dotyczącego kosztorysowania przez SKB i 
PZITB o/Gdańsk  w Gdańsku 
Kurs planowany jest na 2016r. oraz kontynuowany w latach 
następnych 
 

 11.2015r.  W 2015r. rozpoczęto współpracę SKB o/Gdańsk z Penta Sp. z o.o. 
z Gdyni 

C Inne informacje o 
działaniach 
Oddziału 

Zarząd SKB oddział Gdańsk poparł 5 wniosków osób pragnących wstąpić 
w szeregi członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  

 Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych oddział Gdańsk pragnie podtrzymywać oraz 
rozwijać dotychczasową współpracę z  Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa 
oddział w Gdańsku w celu utrzymywania zasad, podstaw i formuł kalkulacji kosztorysowej robót 
budowlanych wg Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych. 

 

3. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Gliwicach  

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 12.01.2015 17 Rażąco niska cena 

2 02.03.2015 11 Rażąco niska cena cd.  – omówienie cen rynkowych 
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3 18.05.2015 20 

Informacje z Walnego, zreferowanie tematów z  konferencji 
SKB. Szkolenie dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB. 
Tematyką szkolenia była Opinia Kosztorysowa – uczestnicy w 
ramach szkolenia otrzymali przygotowane przez zarząd oddziału 
materiały.   

4 14.09.2015 7 
Informacje z Warsztatów Kosztorysowych w W-wie. Dyskusja - 
Czy potrzebne KNR-y? 

5 07.12.2015 10 
Informacje, wrażenia z Warsztatów Kosztorysowych – Szczyrk 
2016r. Omówienie spraw organizacyjnych, wpłat składek, 
ustalenie terminów spotkań na 2016r. 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

Uczestnictwo w przygotowaniu Warsztatów Kosztorysowych - Szczyrk 2016r. 

 

C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

Decyzją członków oddziału pod koniec maja 2015r. pod adresem 
www.vademecumkosztorysanta.cba.pl, zostało założone forum kosztorysantów.  
Forum - Masz dylemat z wycenami kosztorysuj razem z nami, pierwotnie było dostępne 
tylko dla członków oddziału SKB w Gliwicach, a od września 2015r. forum  dostępne dla 
wszystkich członków SKB.  

 

4. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Krakowie – brak sprawozdania  

5. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Łodzi – brak sprawozdania 

6.        Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Poznaniu 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 27.05.2015 r. 12 

Zwiedzanie oddanego do użytkowania Wielkopolskiego 
Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), ośrodeka 
naukowego zlokalizowanego w Poznaniu, na terenach 
Kampusu Morasko. Pracownicy nadzoru inwestorskiego oraz 
pracownicy naukowi omówili etapy realizacji inwestycji, 
problemy z oszacowaniem jego kosztów na etapie 
projektowym, zaprezentowali również możliwości ośrodka 
naukowego. 

2 10.09.2015 r. 65 

XVII Warsztaty nadzoru inwestycyjnego na których 
wygłoszono referaty: 
- problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych w 
Polsce, 
- problem rażąco niskiej ceny w przetargach na roboty 
budowlane 
- rola Katalogów Nakładów Rzeczowych w kalkulacji 
Kosztorysowej 
- przyczyny zmiany wartości inwestycji w trakcie realizacji 
inwestycji w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Analiza 
przypadków 
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3 17.02.2016 r. 12 
Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-
wyborcze. 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

- 

 

 

7. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Warszawie 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

 
27 04 2015r. 

 
18 

Hydroizolacje i iniekcje w systemie WEBAC przedstawił 
przedstawiciel firmy Webac Sp. z o. o 
Zaprezentowane zostały sposoby napraw w zależności od 

rodzaju spękań. Iniekcje- wypełnianie rys i pustek przez 

iniektory metodą iniekcji ciśnieniowej, nasączanie przez 

bezciśnieniowe wypełnianie rys , oraz zakres stosowania 

materiałów wypełniających. 
 

 22 09.2015 r.   

Przedstawiciel firmy NOE-PL Sp. z o. o Szalunki , Deskowania 
Krzysztof Turczyniak przedstawił zastosowanie formy do 
betonu , podpory budowlane ,szalunki systemowe z 
uwzględnieniem rozwiązań dla betonów architektonicznych.  
Przedstawił przegląd produktów w tym wysoce elastyczny 
system modułowy, który można dokładnie dostosować do 
wymagań projektu. NOEtec to szalunek specjalny 
dźwigarowy o uniwersalnym zastosowaniu w budownictwie 
inżynieryjnym  
 

    

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

12,13czerwiec 2015 r -  Zorganizowane zostały I Letnie Warsztaty dla 
Kosztorysantów przez członków Oddziału Warszawskiego w Babicach. 
Uczestniczyło w warsztatach  53 osoby. 
Tematem warsztatów było: 
Określenie sposobu obliczania ceny przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych 
w zamówieniach publicznych, 
Publikowane stawki, narzuty kosztorysowe i ceny czynników produkcji-
metodyka pozyskiwania oraz odniesienie do cen rynkowych, 
Rynkowe ceny jednostkowe robót –źródła informacji i ich wiarygodność , 
Kosztorys ofertowy -szczegółowy czy uproszczony. Korzyści, ryzyka dla 
zamawiającego i wykonawcy. 
Oddział SKB wnioskował o nadanie za zasługi dla Stowarzyszenia odznaki złotej  
lub srebrnej zasłużonym członkom z okazji 20-lecia .SKB. 
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C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

Oddział Warszawski zrzesza na dzień 18.01 2015 r 232 członków. Uprawnienia 
Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB  posiada 110 członków Stowarzyszenia. W 
latach 2013-2015 r. do SKB zapisały się  22 osoby. 

- 

 

8. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Wrocławiu 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 30.02.2015 4 
Błędy językowe w nazwach materiałów w różnych 
programach kosztorysowych powodujące potrzebę 
ręcznego poprawiania ich w wykazach materiałów 

2 19.06.2015 11 
Prezentacja wzorów do szybkiego obliczania powierzchni 
połaci dachowych dla różnorodnych dachów 

3 23.10.2015 7 
Omówienie zasadniczych sformułowań zawartych w nowo 
wydanej książce pt. Powszechne Standardy 
kosztorysowania autorstwa dr O. Sielewicza i dr J. Traczyka 

4 14.12.2015 8 
Aspekty sporządzania uproszczonych kosztorysów 
ofertowych w firmach budowlanych bez używania KNR-ów 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

Jak niżej 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

W poprzednich latach wytyczono ogólne kierunki rozwoju oddziału i omówiono 
kilka projektów takich jak  przeprowadzenie pilotażowych wideokonferencji z 
innymi oddziałami SKB, założenie elektronicznej biblioteki oddziału, ponowne 
uruchomienie strony internetowej i forum zamkniętych na wniosek zarządu, 
udzielanie nieodpłatnych konsultacji dla instytucji publicznych i  wprowadzenie 
regularnych zajęć warsztatowych. Główną barierą dla realizacji tych celów są 
ograniczone możliwości czasowe osób które te projekty miałyby realizować, 
zwłaszcza w przypadku osób wykonujących pracę etatową. Drugim czynnikiem jest 
brak budżetu, który mógłby być przeznaczony na pokrycie ewentualnych kosztów.   
Biorąc pod uwagę frekwencję można jednoznacznie ocenić, że zainteresowanie 
członków działalnością oddziału utrzymuje się na niskim poziomie. Problem ten był 
wielokrotnie omawiany na spotkaniach ale jak dotąd nie udało się znaleźć formuły, 
która podniosłaby atrakcyjność udziału w zebraniach. Najlepsza frekwencja 
występuje u członków nowych, zainteresowanych uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy 
kosztorysowego SKB.   
 

 

9. Sprawozdanie z działalności koła SKB w Białymstoku  

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 28-02-2015 10 

Prezentacja produktów PARA i Metropolis w firmie 

Dekorian wraz z pokazem praktycznym (linia 

dekoracyjnych żywic, mas, tynków, farb i wosków firmy 

Para i Metropolis grupy Ivas). 
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2 03-07-2015 10 

Informacja o składkach i zaległościach oraz formach ich 

egzekwowania. 

Podjęcie uchwały o przekształcenie Koła SKB w Oddział 

SKB w Białymstoku i wystąpienie z wnioskiem do Zarządu. 

3 24-09-2015 4 

Rozwiązywanie problemów wymagań ochrony 

przeciwpożarowej w budynkach istniejących i 

projektowanych. 

Systemy sygnalizacji pożarowej. 

Sterowanie urządzeniami gaśniczymi gazowymi. 

Zasady sterowania, zabezpieczeniem przed zadymieniem 

dróg ewakuacyjnych. 

Podstawowe obowiązki zarządcy obiektów w kontekście 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

4 15-12-2015 10 

Zaprezentowanie możliwości programu KOMA 5 

oraz prezentacja programu Perspektywa firmy 

Kosztman. 

Głosowanie i wybór członków Zarządu Koła/Oddziału SKB 

w Białymstoku na lata 2016-2018 oraz jego siedziba.  

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

-zmiana siedziby: było ul. Zwierzyniecka 11/151 jest: ul. Prowiantowa 19/U1 
Białystok. 

 

10. Sprawozdanie z działalności koła SKB w Olsztynie – brak sprawozdania 

11. Sprawozdanie z działalności koła SKB w Rzeszowie   

1. Dane organizacyjne 

Siedziba Koła: SKB/Koło Rzeszów, 35-083 Rzeszów ul. Matuszczaka 1/12 

Przewodniczący: Piotr Widak 

2. Zadania 

Koło SKB RZESZÓW między innymi prowadzi doskonalenie i rozwój systemu kształcenia  oraz 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych kosztorysantów budowlanych. 

Promuje tytuł rzeczoznawcy kosztorysowego SKB. 

3. Zebrania 

W obecnym półroczu – nie planuje się spotkania koła. 

 

Podziękowania 

W imieniu członków Zarządu serdecznie dziękuję wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, których 

zaangażowanie i praca społeczna pozwoliła na propagowanie i sprawne działanie naszej organizacji, 

szczególnie w Oddziałach i Kołach. Dziękuję także członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego 
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Sądu Honorowego za wspólną owocną trzyletnią pracę i mam nadzieję, że kolejne działania Stowarzyszenia 

będą w dalszym ciągu nakierowane na integrację środowiska, pozyskiwanie nowych członków, pracę nad 

rzecz pogłębiania roli Rzeczoznawców Kosztorysowych i pomyślne realizowanie planów i zamierzeń przy 

współpracy wszystkich członków Stowarzyszenia w ciągle zmieniającej się rzeczywistości w budownictwie, w 

tym wzrostu znaczenia zawodu kosztorysanta. 

        

Warszawa 01.03.2016 r.     Balbina Kacprzyk - Prezes SKB 


