
  

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2016 r. 

I. Sprawy członkowskie 

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 r. W roku 2016 działało w 9 Oddziałach i 2 Kołach. Według stanu na 

dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie liczyło 1053 członków zwyczajnych  oraz Prezesa Honorowego 

i 2 Członków Honorowych. W roku 2016 przyjęto 34 osoby, skreślono 7, (w tym 2 osoby zmarły: kol. kol. 

Teresa Gierdojć i Michał Paradowski). Wśród członków są 264 kobiety (25%).  

Stowarzyszenie liczy 7 członków wspierających: Athenasoft Sp. z o.o., Chandney Software Sp. z o.o, GEOINFO 

Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o. , DATACOMP Sp. o.o.,  Orgbud-Serwis Sp. z o.o., OWEOB Promocja Sp. 

z o.o.,. WACETOB Sp. z o.o. 

II. Składki 

Począwszy od roku 2009 składka wynosi 200 zł rocznie. Terminowość wpłat nie jest przez wszystkich 

członków przestrzegana, w 2016 r. były 3 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 2015 r. – 80 510,00 zł, w 2016 r.  – 75 660,00 zł. 

III.  Sprawy organizacyjne 

W dniu 17 marca 2016 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych wybrało nowe 

władze, które pracowały bez zmian osobowych: 

Zarząd 

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Krzysztof  Żuchowicz 

Z-ca Przewodniczącego Grzegorz  Edelman 

Sekretarz Waldemar  Nowak 

Koleżeński Sąd Honorowy  

Przewodniczący Grażyna  Górczyńska 

Z-ca Przewodniczącego Renata  Niemczyk 

Sekretarz Włodzimierz  Cichewicz 

Prezes Zarządu Balbina  Kacprzyk 

Wiceprezes Zarządu Ryszard  Jakubiec 

Wiceprezes Zarządu Małgorzata  Jarlaczyk 

Sekretarz Ryszard  Równicki 

Członek Tomasz  Pytkowski 

Członek Stanisław  Plesiński 
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W 2016 r. w strukturach Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych działała powołana uchwałą zarządu 

nr 08/2016 z dnia 14.04.2016 r.  

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SKB w składzie: 

Przewodniczący   Ryszard  Jakubiec 
Członek   Balbina  Kacprzyk 
Członek    Stanisław  Moryc 
Członek   Tomasz  Pytkowski 
Sekretarz    Beata  Wilczyńska 

Honorowy Prezes - Olgierd Sielewicz 

Honorowi Członkowie: Kazimierz Bełczykowski, Jerzy Frąckowiak,  

ODDZIAŁY: 

1. Oddział w Bielsku Białej 

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

Wojciech Szefka – Przewodniczący 
Władysław Podsiadły – Członek 
Marcin Jekiel – Członek 
 

3. Oddział w Gliwicach 

Piotr Montewski - Przewodniczący  
Joachim Rojek - Z-ca Przewodniczącego  
Halina Łyżwińska – Z-ca Przewodniczącego 
 
4. Oddział w Krakowie 

Stanisław Moryc - Przewodniczący 
Ryszard Kil - Z-ca Przewodniczącego  
Waldemar Nowak - Z-ca Przewodniczącego 
Józef Walas - Sekretarz  

 

5. Oddział w Łodzi: 

Michał Paradowski – Przewodniczący,  

Wojciech Klemba – Członek 
Wanda Turoń – Członek 
 

6. Oddział w Poznaniu 

Maciej Sikorski - Przewodniczący 
Longina Zandecka – Z-ca Przewodniczącego  
Michał Walorek – Sekretarz 

 

7. Oddział w Warszawie:  

Hanna Pokulniewicz – Przewodnicząca 
Tomasz Pytkowski – Sekretarz 
Balbina Kacprzyk– Członek 
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8. Oddział we Wrocławiu 

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

9. Oddział w Białymstoku   

Krzysztof Zawistowski - Przewodniczący  
Rafał Pisarczyk -  Z-ca Przewodniczącego 
Regina Zabłudowska - Członek 

10. Koło w Olsztynie 

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

11. Koło w Rzeszowie 

Piotr Widak - Przewodniczący 
Grażyna Sławińska - Członek 
Anna Skalska - Członek 
Maciej Ostrowski – Członek 

W ciągu 2016 r. odbyło się 10 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 corocznej 

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 informuje, że Stowarzyszenie nie podlega ustawie o rejestracji bazy danych osobowych. Nie jest 

wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych członków przez SKB. Jest natomiast wymagana zgoda 

na publikowanie danych osobowych Rzeczoznawców podawanych na stronie internetowej. Prosimy  

w przypadku zmiany danych osobowych do publikacji – o przesyłanie pisemnej informacji wraz ze zgodą. 

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

względem spójności wszystkich dokumentów i zgodności ze statutem oraz Regulaminami.  

Przypominająco zarząd informuje, że 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 2016 r. 

zaprezentowane w punkcie IV. 
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IV. Realizacja zadań na rok 2016 

Realizacja kierunków działań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.  

1. Działania promujące Stowarzyszenie poprzez patronat lub udział w konferencjach oraz 

poprzez publikacje i współpracę z urzędami, organizacjami i innymi stowarzyszeniami: 

− partnerstwo  i  uczestnictwo w konferencji  branżowej w Ciechocinku, organizowanej przez członka 
wspierającego Promocja Sp. z o.o.   

− uczestnictwo członków SKB w pracach Komitetu Ekonomiki PZITB, 

− W portalu „Rynek Infrastruktury” został zamieszczony w dniu 21.03.2016 roku wywiad z Prezesem 
Zarządu SKB  Balbiną Kacprzyk p.t. „Potrzebni są specjaliści ds. kosztów i inwestycji”. 

− SKB było partnerem Ogólnopolskiej Konferencji „Nowe prawo zamówień publicznych” 
organizowanej przez redakcję pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. 
W dniu 05.04.2016 w imieniu Zarządu w konferencji uczestniczył Tomasz Pytkowski. 

− SKB było partnerem w pierwszych Środkowoeuropejskich warsztatach  „Best Value Procument 
w Zamówieniach Publicznych” organizowanych przez SIDiR w dniu 06.03.2016 roku w Krakowie. 

− W dniach 29.02.2016-02.03.2016 odbyło się III Forum zamówień publicznych na roboty budowlane 
w Toruniu zorganizowane przez „Przetargi publiczne”. Prezes SKB w trakcie forum wygłosiła referat. 

− Udział Prezesa w konsultacjach eksperckich w Sejmie RP „Uwarunkowania organizacyjne, prawne 
i ekonomiczne implementacji technologii Building Information Modeling w Polsce”. W wyniku 
konsultacji złożona została Interpelacja nr 3816 w sprawie wdrożenia metodologii BIM w Polsce. 

− Udział prezesa B. Kacprzyk na zaproszenie Izby Projektowania Budowlanego, w XIX Konferencji IPB 
i PIIB „Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego”, 
która odbyła się  w dniach 9-10 czerwca 2016 r.  w Józefowie.  

− B. Kacprzyk wzięła udział w panelu  dyskusyjnym Zagadnienia ekonomiczne w zamówieniach 
publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym” na zaproszenie Prof. Andrzeja Borowicza podczas 
IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t. „Aktualne problemy Zamówień Publicznych 
i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w dniach 12 
i 13 czerwca 2016 r. 

− Zarząd objął patronatem konferencję „Nowe prawo zamówień publicznych”,  która odbyła się 
w Warszawie w dniu 28 października 2016r. – organizator firma Zamawiający  

− Zarząd SKB zgłosił Stowarzyszenie do uczestnictwa w spotkaniach eksperckich dotyczących BIM 
organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 

− Na stronie internetowej SKB zamieszczono oferty promocyjne dla członków Stowarzyszenia od 
dwóch członków wspierających Stowarzyszenia. 

− Udział przedstawiciela SKB w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych 
i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa -tematem konferencji było: Udzielanie zamówień 
publicznych na roboty budowlane po nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kol. Kacprzyk 
wygłosiła wykład p/t ;”Koszty cyklu życia obiektu budowlanego”, 

− Udział Prezesa B. Kacprzyk na zaproszenie Prezesa UZP w konferencji w Krakowie: ”Zmiany 
w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”. Organizatorami 
Konferencji był Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

− Udział S. Moryca – Przewodniczącego Oddziału SKB w Krakowie w konferencji – prezentacja Projektu 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – 16.12.2016 r. organiz. Przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa w Krakowie. 

2. Kontynuacja kursów przygotowujących do egzaminu na Rzeczoznawcę Kosztorysowego 

SKB – odbył się 1 – szczegóły w pkcie V. 
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3. Organizacja szkoleń i warsztatów ze zniżką dla członków SKB 

Odbyły się 2 kursy podstawowe kosztorysowania w Warszawie w dniach: 15,16,17 i 22,23 kwietnia 2016 r. 

- uczestniczyło 5 osób oraz 18,19,20 i 25,26 listopada 2016 r. - uczestniczyło 10 osób. 

 
Odbyły się 3 warsztaty: 

− X Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem organizowane przez Oddziały z Bielska Białej, Gliwic 

i Krakowa we wrześniu  2016 r.  – dofinansowanie w wysokości 2993,00 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. 

− II Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów organizowane przez członków Oddziału warszawskiego 

w czerwcu 2016 r. - dofinansowanie w wysokości 2520,54 zł, wszystkich uczestników – 51,  odpłatność - 

100,00 zł, dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie), 350,00 zł dla 

osób niezrzeszonych i członków z zaległymi składkami. 

− I Warsztaty kosztorysantów nad Bałtykiem organizowane przez członków Oddziału poznańskiego, 

gdańskiego i wrocławskiego we wrześniu 2016 r. - dofinansowanie w wysokości 1374,00 zł, wszystkich 

uczestników – 45,  odpłatność - 100,00 zł, dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki 

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

Działalność gospodarcza w zakresie szkoleń – współpraca z kilkoma firmami edukacyjnymi w zakresie 
uzgadniania programów szkoleń i wydawanie świadectw przez Stowarzyszenie. 

4. Kontynuowanie wydawania Biuletynu w formie elektronicznej – były 3 edycje; 

5. Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i opinii 

Była opracowana jedna opinia na zlecenie Krajowej Izby Odwoławczej. 

6. Organizacja corocznej konferencji 

Konferencja „„Dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym”, która odbyła się 
w Warszawie w dniach 17 i 18 marca 2016 r. 

7. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia 

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. Jest duża zaglądalność na stronie internetowej. 

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. 

8. Działania na rzecz pozyskania członków wspierających oraz reklamodawców 
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9. Wydanie Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych 

Zaktualizowane Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych nie zostały wydane dotychczas, zespół 

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

w zamówieniach publicznych nie zostały zredagowane, ale prace nad standardami są na ukończeniu, na 

konferencji, która się rozpoczyna w dniu 23 marca br. będą niektóre zagadnienia zreferowane. Powinny 

ukazać się drukiem w tym  półroczu pt. „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych Wydanie II”. 

V. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SKB 

1. Komisja w obecnym składzie (pkt. III niniejszego sprawozdania) została powołana Uchwałą Zarządu SKB 

nr 08/2016 z dnia  14.04.2016 r. 

2. Na dzień 31.12.2016 r. tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB posiadało 403 członków, z czego 

w Rejestrze było 245 Rzeczoznawców (wszystkich nadanych uprawnień było 444). 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. 

W 2016 r. przeprowadzono 1 szkolenie i postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB w Warszawie w dniach: 15-16, 22-23 oraz 29 października 2016 r., w którym 

uczestniczyło 13 osób - wszystkie osoby zaliczyły egzamin pozytywnie. 

Tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB Zarząd w 2016 r. nadał 8 osobom (Uchwała Zarządu SKB 

nr 2/2016 z dnia 14.01.2016 i 20/2016 z dnia 13.12.2016 r.): 

1. Bartosz Ciesielski 

2. Agnieszka Alchimowicz 

3. Mateusz Filipiak 

4. Jarosław Kubiak  

5. Michał Mrachacz 

6. Tomasz Szulczewski 

7. Jan Wójcik 

8. Andrzej Czochra 

 
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 26.01.2016 r. 12 
Sprawozdanie z działalności oddziału za lata 2013-2015; udzielenie 
absolutorium dla ustępującego Zarządu oddziału; wybór nowego 
Zarządu oddziału; sprawy organizacyjne, programowe i plan działania 
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dot. X Warsztatów kosztorysowych Zakopane 2016; wybór delegatów do 
W-wy na Walne Zgromadzenie członków SKB; bieżące sprawy 
organizacyjne; dyskusja nad zmianami w ustawie Pzp 

2 23.09.2016 r.  6 
Omówienie bieżącego planu organizacyjnego X jubileuszowych 
Warsztatów kosztorysowych Zakopane 2016; bieżące organizacyjne 
sprawy bieżące; 

 

B 

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

23-24 września 2016 oddziały bielski, krakowski i gliwicki zorganizowały kolejne X 

jubileuszowe Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem m.in. dzięki niskiemu kosztowi (dofinansowanie  Zarządu SKB) i 

ciekawej tematyce.  
Zarząd oddziału spotykał się 5-krotnie, w tym jeden raz 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. 

 

D 
Plan działania 
na rok 2017 

 

1. Dalsza współpraca z PZITB o/Bielsko-Biała 

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

3. Zorganizowanie kolejnych XI Warsztatów kosztorysowych we współpracy  

z oddziałami krakowskim i gliwickim 

4. Spotkania członków oddziału w 2017 r.  

 

 

2. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB  w Gdańsku  

A Zebrania w dniach: Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

1 19.02.2016 14 Omówiono: 
- plan pracy oddziału na rok 2016r., 
- sprawy organizacyjne przed Walnym zgromadzeniem 
Stowarzyszenia. 

2 21.04.2016 13 Omówiono: 
- Tematykę z walnego zgromadzenia, 
- Przygotowania do zorganizowania kursu na Rzeczoznawcę 
Kosztorysowego SKB, który powinien odbyć się w 2017r. 
- kol. Władysław Podsiadły – rzeczoznawca kosztorysowy – 
przedstawił wykład pt. ”Kosztorysy firm ubezpieczeniowych” 

3 6.09.2016 12 Spotkanie organizacyjne przed warsztatami w Międzywodziu. 

4 29.11.2016r. 13 Spotkanie podsumowujące warsztaty w Międzywodziu i 
przekazanie informacji dotyczące tematu warsztatów: "Cykl 
życia obiektu budowlanego". 

5 01.03.2017r. 11 Zebranie sprawozdawcze 
- Omówienie spraw bieżących, 
- Omówienie planu pracy na rok 2017r. 
- Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie w Warszawie.  

B Działalność: opinie, 
kursy 
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 16-17.09.2016r. - Współorganizacja warsztatów w Międzywodziu we wrześniu 
2016r.  

C Inne informacje o 
działaniach 
Oddziału 

Zarząd SKB oddział Gdańsk poparł 9 wniosków osób pragnących wstąpić w 
szeregi członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  

 Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych oddział Gdańsk zacieśnia współpracę z  Polskim 
Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Gdańsku koło kosztorysantów  w celu 
utrzymywania zasad, podstaw i formuł kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych wg Polskich 
Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych. 

 
 

2. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Gliwicach  

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 01.02.2016 19 

Wybór zarządu oddziału SKB w Gliwicach, Wybór delegatów na 
Walne Zgromadzenie. Omówienie zmian rozporządzeń dot. 
średniego kursu Euro, oraz rozporządzenia w sprawie wartości 
zamówieni i konkursów od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń. 

2 16.05.2016 13 

Przekazanie informacji  z Walnego Zgromadzenia i Konferencji, 
przedstawieni e aktualnego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
Sądu koleżeńskiego. Przypomnienie o obowiązkowych szkoleniach 
dla Rzeczoznawców kosztorysowych. Zaproszenie na Warsztaty 
Kosztorysowe  w Babicach i Zakopanem   

3 21.11.2016 15 
Informacje, wrażenia z Warsztatów Kosztorysowych – Zakopane 
2016r. Omówienie spraw organizacyjnych, wpłat składek, ustalenie 
terminów spotkań na 2017r. 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

Uczestnictwo w przygotowaniu Warsztatów Kosztorysowych - Szczyrk 2016r. (w 
Zakopanem) 

 

C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

Decyzją członków oddziału oraz użytkowników, forum pod adresem 
www.vademecumkosztorysanta.cba.pl, będzie nadal utrzymywane.  
Forum - Masz dylemat z wycenami kosztorysuj razem z nami – jest 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 17 luty 2016 r. 15 
1. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-
wyborcze SKB, które odbędzie się w dniu 17.03.2016 r. w 



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2016 r. 

 

9 

Warszawie. 
2. Ustalenie terminów zebrań Oddziału w 2016 r. 
3.  Wybór władz Zarządu Oddziału SKB w Poznaniu 

2 
20 kwietnia 

2016 r. 
25 

 

1. Dokumenty kosztowe w budowlanym procesie inwestycyjnym 
– prowadzenie Stanisław Plesiński 
2. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji ustawy. 
Nowe wyzwania przed kosztorysantami – prowadzenie Renata 
Niemczyk 
3. Praktyczne uwarunkowania szacowania kosztów cyklu życia 
obiektów budowlanych – prowadzenie Maciej Sikorski. 

3 
8 grudnia 

2016 r. 
21 

Zwiedzanie siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy ul. Niepodległości 
34. Zapoznanie członków SKB O/Poznań z procesem 
inwestycyjnym obiektu, od fazy projektowej poprzez przetarg 
zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy prac 
budowlanych, do fazy eksploatacyjnej budynku. 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

Warsztaty – Międzywodzie 16-17.09.2016r. 
Koszty cyklu życia obiektu budowlanego- praktyczne, wstępne aspekty kalkulacji 
W warsztatach uczestniczyło 46 osób. 
Dzień I –część teoretyczna obejmowała tematy: 
1. mgr inż. Renata Niemczyk - „ Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – cykl życia 
obiektu” . 
2. mgr inż. Maciej Sikorski - „Cel i znaczenie, rola kosztów życia obiektu w procesie 
inwestycyjnym” . 
3. mgr inż. Stanisław Plesiński - „Jakość i standard wykonania robót budowlanych w 
korelacji z kosztami cyklu życia obiektu, źródła pozyskania danych” 
Dzień II - część praktyczna (ćwiczenia) obejmowała tematy: 
1. mgr inż. Agnieszka Dziadosz - „Metodyka szacowania kosztów cyklu życia obiektów 
budowlanych - podstawowe uwarunkowania, pojęcia, przegląd metod”. 
2. dr inż. Maria Celińska – Mysław - „Podstawowe uwarunkowania wyznaczenia kosztów 
dla fazy eksploatacji i likwidacji obiektów budowlanych”. 
3. dr inż. Maria Celińska-Mysław, mgr inż. Agnieszka Dziadosz -„Przykłady obliczeniowe 
wyznaczenia kosztów cyklu życia obiektów budowlanych kubaturowych” 
4. dr inż. Maria Celińska-Mysław, mgr inż. Agnieszka Dziadosz –„Przykłady obliczeniowe 
wyznaczenia kosztów cyklu życia obiektów budowlanych kubaturowych i linowych”. 

7. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Warszawie 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 18.01. 2016r. 28 

Zebranie OW SKB w dniu 18.01.2016 r. 
Prezentacja kol. Michała Mazanka  pt. „Tworzenie oferty na 
roboty budowlane okiem wykonawcy – kosztorysowanie , 
psychologia czy hazard 
Sprawozdanie z działalności  Oddziału w latach 2013-2015. 
Wybór Zarządu Oddziału Warszawskiego. 
Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo 
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Wyborcze SKB. 

2   Warsztaty  OW w Babicach  06 2016 r 

3 20.10.2016 20 

Zebranie OW SKB w dniu 20.10.2016 r. 
Prezentacja przedstawiciela firmy Lavina  Sp.z o.o. dotycząca 
betonu polerowanego 
Zmiany w zamówieniach publicznych przedstawił kol Tomasz 
Pytkowski. 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

Kurs podstawowy kosztorysowania robót budowlanych 
Kurs na Rzeczoznawcę-SKB 

 

C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

Warsztaty Kosztorysowe zorganizowane przez  OW w Babicach w  06 2016 r 

8. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Wrocławiu 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 11.03.2016 8 Budżetowanie Inwestycji Liniowych i Kubaturowych 

2 24.06.2016 5 BIM jak stosować w praktyce 

3 30.09.2016 8 
Praktyczne zagadnienia przy kosztorysowaniu ścianek 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych - mnogość KNR-ów i 
roboty pominięte w KNR-ach 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

- 

9. Sprawozdanie z działalności Oddziału SKB w Białymstoku  

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 31.03.2016 10 

• Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 

• Sprawozdanie z Konferencji  „Dokumenty kosztowe w 
procesie inwestycyjnym” 

•  Referat – Ryzyka związane z korzystaniem z nielegalnego 
oprogramowania 

• Dokumenty kosztowe dla Sądu – dyskusja 

• Sprawy organizacyjne 
 

2 28.06.2016 10 

• Sprawozdanie z Warsztatów w Starych Babicach 

• Recenzja i możliwość zakupu nowej książki o 
kosztorysowaniu „Kosztorysowanie w budownictwie – 
poradnik” 

• Zbliżające się zmiany w ustawie Prawo zamówień 
publicznych dotyczące kosztorysowania 

• Warsztaty w Białowieży  organizowane przez nasz Oddział ? 
– dyskusja 
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• Propozycja reklamy naszego Oddziału w Biuletynie 
Informacyjnym  

• Sprawy organizacyjne 

3 04.10.2016 12 

• Sprawozdanie z X Warsztatów Kosztorysowych  w 
Zakopanem 

• Ubezpieczenie od działalności kosztorysowej 

• Spory sądowe z udziałem kosztorysów  

• Recenzja i możliwość zakupu nowych książek o 
kosztorysowaniu i projektowaniu:   

� Janusz Traczyk „Zasady szacowania wartości 
odtworzeniowej obiektów budowlanych” – recenzja 

� Andrzej Tomana „BIM  - Innowacyjna Technologia w 
Budownictwie” – recenzja 

• Sprawy organizacyjne 
 

4 15.12.2016 7 

• Sprawozdanie z Konferencji w Ciechocinku ( 

• Kosztorys inwestorski – wymagania inwestora prywatnego 
– ref. kol. Rafał Pisarczyk  

• Problematyka rażąco niskiej ceny w świetle nowych 
uwarunkowań prawnych w prawie zamówień publicznych – 
ref. Krzysztof Zawistowski 

• Wycena robót rozbiórkowych – KNR 4-04 ?; WKI? A może 
indywidualnie ?  - dyskusja – wymiana doświadczeń – ref. 
Krzysztof Zawistowski 

• Sprawy organizacyjne 
 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

- 

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 

Doskonalenie i rozwój systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kosztorysantów budowlanych. 

3. Zebrania 

W obecnym półroczu – nie planuje się spotkania koła. 
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VII. Podziękowania 

W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, których zaangażowanie i praca 

społeczna pozwoliła na propagowanie i sprawne działanie naszej organizacji, szczególnie w Oddziałach i 

Kołach. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do kol. Jerzego Frąckowiaka, który przez wiele lat pracował 

w zarządzie, ale przede wszystkim kierował pracami Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. 

Rzeczoznawstwo kosztorysowe to jest ważny dorobek Stowarzyszenia i należy kontynuować dbałość nie tylko 

o wzrost znaczenia pracy eksperckiej Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB, ale przede wszystkim o jakość 

opracowywanych przez nich kosztorysów, opinii i ekspertyz.  Dziękuję także członkom zarządu za wspólną 

pracę z nadzieją, że działania Stowarzyszenia będą w dalszym ciągu nakierowane na integrację środowiska, 

pozyskiwanie nowych członków, pomyślne realizowanie planów i zamierzeń oraz promocję zawodu 

kosztorysanta przy współpracy wszystkich członków Stowarzyszenia. 

         

Balbina Kacprzyk - Prezes Zarządu SKB 

 

Warszawa 09.03.2017 r. 


