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Warszawa, 9 marca 2017 roku 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 
 
 
 

Komisja Rewizyjna, powołana podczas Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych w dniu 17.03.2016 roku ukonstytuowała się w składzie: 

kol. Krzysztof  Żuchowicz - Przewodniczący  
kol. Waldemar Nowak  - Z-ca Przewodniczącego 
kol. Grzegorz Edelman - Sekretarz 
 

W okresie od 17.03.2016 roku do obecnego Walnego Zgromadzenia obradowała dwukrotnie 
i przeprowadziła roczną kontrolę w siedzibie Zarządu SKB. 
 
Komisja Rewizyjna zwracała w tym roku szczególną uwagę na dalsze działania Zarządu SKB 
zmierzające do poprawienia stopnia płatności składek, monitowania zaległości oraz realizacji 
kierunków działania. Na bieżąco modyfikowana jest lista rzeczoznawców kosztorysowych 
SKB, uwzględniająca płatności składek, a monitowanie zaległości przynosi dobre rezultaty. 
Ponadto sprawdza się aktualizowanie listy rzeczoznawców w zależności od zaległości w 
płaceniu składek.  
W dniu 15.12.2016 roku w siedzibie SKB odbyła się coroczna kontrola działalności 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w wyniku której Komisja Rewizyjna 
pozytywnie oceniła działalność Zarządu oraz biura i przekazała następujące zalecenia 
pokontrolne: 
 

1) Kontynuowanie działań określonych w protokole z Walnego Zgromadzenia z dnia 
17.03.2016 roku przez Komisję Uchwał i Wniosków, a w szczególności 
doprowadzenie do publikacji  Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 
Budowlanych” 

2) Z informacji uzyskanych przez  Przewodniczącego, który kilkakrotnie uczestniczył 
w posiedzeniach Zarządu, że „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 
Budowlanych” (wydanie II)  zostaną wydane w ciągu najbliższego miesiąca 

3) Po zapoznaniu się z rozliczeniem warsztatów nad Bałtykiem 2016, Komisja 
Rewizyjna wnosi o niepobieranie wynagrodzenia przez wykładowców. Ideą 
warsztatów organizowanych przez SKB  jest bezpłatne przekazywanie wiedzy przez 
prelegentów 

4) Kontynuacja monitowania nie rzadziej niż dwa razy w roku o spłatę zaległości 
składek. 

5) Zgodnie z § 24 ust. 3 statutu Zarząd może podejmować uchwały w obecności co 
najmniej ¾ liczby jego członków. 
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W związku z postanowieniami § 27 statutu SKB Komisja Rewizyjna postanawia zgłosić 
Walnemu Zgromadzeniu  wniosek o udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonywania 
obowiązków za rok ubiegły. 
   
 

    
Krzysztof  Żuchowicz – ............................................ 

 
Waldemar Nowak – ............................................. 

 
Grzegorz Edelman - ............................................... 
 


