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Warszawa, dnia 22-01-2017 r. 

         

Konferencja SKB w 2017 roku 

"Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla 
zamawiających, inwestorów i wykonawców” 

 

Termin: 23-24 marca 2017 r. w Warszawie 

Tematyka tegorocznej konferencji wpisuje się w oczekiwania wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego. Wprawdzie rozporządzenia z 18 maja 2004 r. i 2 września 
2004 r. jeszcze obowiązują bez aktualizacji, ale zmieniły się inne przepisy, w tym Prawo 
zamówień publicznych czy ustawa o podatku od towarów i usług. Należy więc 
przeanalizować ich wpływ na zasady kosztorysowania. Od 2005 roku, w którym 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych wydało Polskie Standardy 
Kosztorysowania Robót Budowlanych  upływający czas i niedostępność publikacji 
spowodowały, że wydanie znowelizowanych Standardów stało się konieczne. Podczas 
konferencji chcemy wskazać możliwe do zdefiniowania i uporządkowania zagadnienia, 
tak aby były jednoznacznie rozumiane przez wszystkich w aktualnym stanie prawnym 
i możliwe do wykorzystania przy szacowaniu wartości inwestycji i zamówień, 
przygotowywaniu ofert, rozliczaniu robót a także waloryzacji wynagrodzenia.  

Zapraszamy zatem do udziału w konferencji, która będzie szansą na dyskusję  
i wymianę doświadczeń, szczególnie w obecnej sytuacji znaczących zmian 
w zamówieniach publicznych na  roboty budowlane i ustawie o podatku od towarów 
i usług. 

  Serdecznie zapraszamy! 

 

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  

 



Przewidywana tematyka konferencji obejmuje: 

− Przedmiar robót jako element dokumentacji projektowej i kosztorysów; 
− Formuły kosztorysowe w kalkulacjach uproszczonych i szczegółowych; 
− Dokumentacja projektowa podstawą kalkulacji kosztorysowej – przepisy, 

prawo zwyczajowe, praktyka ostatnich lat; 
− Kontrola kosztowo-czasowa postępu robót budowlanych metodą 

wartości wypracowanej;  
− Wynagrodzenie wykonawcy z uwzględnieniem robót zamiennych 

i dodatkowych po nowelizacji ustawy z 22 czerwca 2016 r. 
− Wartość kosztorysowa robót, cena czy koszt?  
− Elektroniczne aspekty w kosztorysowaniu robót budowlanych;  
− BIM 5D. 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:  
570,00 zł - dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie 
łącznie z 2017 r.), 
790,00 zł- dla osób niezrzeszonych. 
(bez udziału w kolacji koleżeńskiej należność wynosi odpowiednio: 470,00zł lub 690,00zł) 
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy 
związanej z kosztorysowaniem robót budowlanych, materiały konferencyjne, ew. udział 
w uroczystej kolacji koleżeńskiej, poczęstunki w trakcie trwania Konferencji.  
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, 
przesłanie do siedziby Stowarzyszenia do dnia 15 marca 2016 r. i przekazanie na konto 
Stowarzyszenia należności za uczestnictwo w Konferencji.  
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych  
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
fax 22 826 15 67 lub biuro@kosztorysowanie.pl 
Nr konta na który należy przekazać należność: PKO BP S.A. XV O/Warszawa 
60 1020 1156 0000 7302 0058 2247  
Koszty dojazdu, delegacji i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Stowarzyszenie, na życzenie uczestników rezerwuje pokoje w hotelu: Hotel Lord***, 
Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa  
- cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem, za 1 dobę: 259,00 zł brutto, 
- cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 144,00 zł brutto  
Parking 25 zł doba.  
Osoby zgłoszone na Konferencję otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy 
program Konferencji. 
Wszelkich informacji udziela: Kierownik Biura SKB: Pani Beata Wilczyńska 

tel./fax 22 826 15 67, tel. 501 539 832 

biuro@kosztorysowanie.pl 


