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STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

00-023 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

www.kosztorysowanie.pl 
tel./fax: 22 826 15 67 

__________________________________________________________________________________ 

BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2018 

NASZE WYDARZENIA: 

I.    W dniu 15.03.2018 r.  w Warszawie w Hotelu Lord odbyło się WALNE 
ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW 
SKB. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.15. 

 

Otwarcia obrad dokonała kol. Balbina Kacprzyk. 

 

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Olgierda 

Sielewicza – Honorowego Prezesa SKB, sekretarzem protokolantem 

została wybrana Hanna Pokulniewicz.  

 

Do komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano: 

 -  Maria Czekalska 

 - Włodzimierz Cichewicz 

 - Monika Ucińska. 

Do komisji Wniosków i Uchwał wybrano: 

 - Wojciech Szefka 

 - Jerzy Frąckowiak 

 - Andrzej Saulewicz 

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna na podstawie podpisanej listy delegatów i 

członków stwierdziła obecność  40 członków i delegatów reprezentujących 

łącznie 196 mandatów co stanowi 18,4 % ogółu mandatów. 

Zgodnie z paragrafem 23 ust. 1 Statutu Zgromadzenia jest ono ważne bez 

względu na ilość delegatów obecnych na zgromadzeniu. W związku z tym 

ważne będą uchwały podejmowane na Zgromadzeniu. 

 

Przedstawiono następujące sprawozdania: 

 

− sprawozdanie Zarządu za rok 2017 – kol. Balbina Kacprzyk, 

− sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 – kol. Krzysztof 

Żuchowicz 
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− sprawozdania z działalności Koleżeńskiego Sądu Honorowego za rok 

2017 – kol. Grażyna Górczyńska 

 

Ponadto przyjęto jednogłośnie następujące uchwały: 

 

- Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SKB z działalności w okresie 

sprawozdawczym, w tym sprawozdania finansowego za 2017 r. 

- Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 

okresie sprawozdawczym. 

- Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB 

z działalności w okresie sprawozdawczym. 

- Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie pokrycia strat z 2017 r. 

- Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie udzielenia pokwitowania za działalność w 2017 r. poszczególnym 

członkom Zarządu SKB. 

- Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie udzielenia pokwitowania za działalność w 2017 r. poszczególnym 

członkom Komisji Rewizyjnej SKB. 

- Uchwała nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia kierunków i programu działania Stowarzyszenia w 2018 

r. 

- Uchwała nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie  upoważnienie Zarząd SKB do: przygotowania i opracowania w 

2018 r. zasad organizacyjno-prawnych  podejmowania i prowadzenia 

rozjemstwa  w sporach między stronami procesu inwestycyjnego w 

zakresie rozliczeń robót i kosztorysowania. 

- Uchwała nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z dnia 15 marca 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu wydatków Stowarzyszenia w 2018 r. 
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W krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

wyrażano pozytywne opinie na temat realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia, m.in. wzrostu liczby członków i rozszerzenie zakresu 

działania. 

Ważnym punktem sprawozdania było wydanie II Polskich Standardów 

Kosztorysowania Robót Budowlanych. 

II.       W dniach 15 i 16 marca 2018 r. w Warszawie w Hotelu Lord odbyła się 

konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych: 
 
 "NOWE PODEJŚCIE DO ZAMAWIANIA ROBÓT BUDOWLANYCH” 
 

               Podczas dwóch sesji zostały zaprezentowane następujące referaty: 

 Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – propozycje 
zmian  
- mgr inż. Tomasz Pytkowski – Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 

 Przedmiarowanie robót budowlanych - inż. Piotr Montewski – 

Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB  
 Metoda kalkulacji kosztów cyklu życia budynków -  Z-ca Dyrektora 

Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju  

- mgr inż. Błażej Korczak 

 Sposób dysponowania, wynagrodzeniem osób w zamówieniach w 
sektorze związanym z budownictwem  - mgr inż. Ewa Wiktorowska – 

Prezes OSKZP 

 Metodyka BIM, a usprawnienie procesu inwestycyjnego. Rewolucja 
cyfrowa, kiedy i dla kogo? - mgr inż. Tomasz Żuchowski – 
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 

 Detekcja niespójnych ofert z wykorzystaniem programów 
kosztorysowych  
- dr inż. Hubert Anysz, Politechnika Warszawska 
- mgr inż. Krzysztof Kaczorek, Politechnika Warszawska  

 Wykorzystanie klasyfikacji robót budowlanych do celów 
kosztorysowania 
- dr inż. Krzysztof Zima, Politechnika Krakowska 
- mgr inż. Ewelina Mitera-Kiełbasa, Politechnika Krakowska 

 Inżynieria wartości w teorii i praktyce  
- dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, Politechnika Krakowska 
- dr inż. Marzena Lendo-Siwicka, SGGW Warszawa 
 



- 4 - 

 

 
 
Obszerne sprawozdanie z konferencji zostało zamieszczone na naszej 

stronie internetowej. 

Na konferencji zostały zaprezentowane nowe zaktualizowane „Polskie 
Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych”, Wydanie II 2017 r., 
które w obecnym stanie prawnym mogą stanowić wzorce ułatwiające 
współpracę inwestorów/zamawiających i wykonawców. Są opracowaniem 
kompleksowym służącym wszystkim stronom procesu inwestycyjnego, w 
tym również inwestorom prywatnym.  

Osoby chętne do zapoznana się z w/w wydawnictwem zapraszamy do 
zakupu. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży znajdują się na naszej 
stronie internetowej 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

SZKOLENIA ZORGANIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW SKB W 2018 r. 

I. W dniu 13 stycznia 2018r. W sali kominkowej Domu Kultury “Bakara” we 

Wrocławiu odbyło się szkolenie, którego tematem przewodnim była:  

 

 "Praktyka rzeczoznawcy kosztorysowego - istotne aspekty wycen, 
analiz i opinii na przykładzie doświadczeń członków oddziału 
wrocławskiego". 
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Tematy wykładów i wykładowcy: 

 

kol. Izabela Fiącek  

kol. Kazimiera Fiącek 

Analiza weryfikacji rozliczeń realizacji inwestycji samorządowej. 
 

kol. Marcin Orszulak 

Koszty zabezpieczenia wykopów fundamentowych dla obiektów 
kubaturowych a wyniki badań geologicznych. 

 

kol. Wojciech Przybyła 

Wycena szkód powodziowych w rejonie Bogatyni w świetle 
orzecznictwa sądów i praktyk ubezpieczycieli. 
 

kol. Roman Tomalik 

Postępowania sądowe a rozliczenie ryczałtowe w robotach 
budowlanych – praktyka rzeczoznawcy kosztorysowego . 
 

kol. Jacek Wołoszyn 

Nowe technologie w robotach żelbetowych obiektów kubaturowych 
na przykładzie aktualnych inwestycji deweloperskich. 
 

kol. Czesław Leśniara 

Przydatność kosztorysów, przedmiarów robót i specyfikacji 
technicznych podczas realizacji robót budowlanych. 
 

kol. Artur Wasylków 

Wartość Kosztorysowa Inwestycji – praktyczne zastosowanie. 
 

kol. Arkadiusz Łukasiak 

Wycena sieci wodociągowych – specyfika prac i aktualne ceny 
rynkowe. 
 

W szkoleniu wzięło udział 13 osób, z których 9 przygotowało wykłady. 

Sprawozdanie ze szkolenia zostało zamieszczone na naszej stronie 

internetowej. 

 

II. W dniach 9-10.02.2018 r. odbyły się II Warsztaty dla Kosztorysantów 

w Mogilnie organizowane przez SKB Oddział w Poznaniu . 

Temat dwudniowych warsztatów to:  

 

System realizacji inwestycji w formule „ zaprojektuj i wybuduj” – 
wady i zalety dla stron posterowania”. 
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Warsztaty podzielono na część teoretyczną i praktyczną. 

Dzień I –część teoretyczna obejmowała nw. tematy: 

1. Ogólny zarys inwestycji realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  

- wady i zalety - kol. Maciej Sikorski 

2. Program funkcjonalno-użytkowy jako podstawowy element SIWZ 

i podstawa wykonania prac projektowych w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” - kol. Stanisław Plesiński 

3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  

funkcjonalno–użytkowym – kol. Jarosław Wegner i kol. Maciej Sikorski. 

Dzień II - część praktyczna (ćwiczenia) obejmowała nw. tematy: 

1. Szczególne zapisy dla umów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przykład   

„dobrych praktyk” - umowy bazujące na Warunkach Kontraktowych FIDIC 

- kol. Piotr Ratajczak i kol. Maciej Sikorski 

2. Omówienie powstałych sporów prawnych na podstawie przykładowych  

programów funkcjonalno–użytkowych  - kol. Renata  Niemczyk 
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3. Problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji inwestycji  

„zaprojektuj i wybuduj” – kol. Piotr Ratajczak 

4. ĆWICZENIA: Przykłady oszacowania kosztów realizacji inwestycji w 

oparciu o katalogi cenowe wydawnictw OGRBUD-SERWIS,  WACETOB , 

SEKOCENBUD, w  zakresie : 

4.1 Obiektów kubaturowych (budynków mieszkalnych, szkoły, Sali 

gimnastycznej, przedszkola) 

4.2. Obiektów niekubaturowych (drogi, chodniki place zabaw, boiska) 

4.3. Uzbrojenia terenu 

W warsztatach uczestniczyły 32 osoby, w tym osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu 

Kosztorysantów Budowlanych, jak również osoby zawodowo zajmujące się wyceną 

i szacowaniem kosztów robót budowlanych. 

Sprawozdanie ze szkolenia zostało zamieszczone na naszej stronie internetowej. 

 
III. W dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Starych Babicach pod Warszawą 

odbyły się „IV Letnie warsztaty dla kosztorysantów – Warszawa 2018” 

przygotowane przez SKB oddział z Warszawy   

 

Temat warsztatów : 

„Koszty i zysk w kalkulacjach robót budowlanych”. 
 oraz poszczególne referaty: 

1).Stawka robocizny kosztorysowej prze dominującym rynku 
wykonawcy w 2018 roku – kol. Wiesława Sikorska-Ożgo. 

2) Koszty nabycia materiałów budowlanych i zasady ich rozliczenia – 

kol. Maciej Sikorski. 

3) Przykładowe wyceny pracy sprzętu w kosztorysowaniu, a ceny 
rynkowe – kol. Piotr Popis. 

4) Koszty pośrednie i zysk jako elementy kalkulacji kosztorysowej – 
kol. Ryszard Jakubiec. 

5) Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych Wydanie 
II 2017 – kol. Balbina Kacprzyk i kol. Tomasz Pytkowski. 

 

Warsztaty tradycyjnie obejmowały zagadnienia teoretyczne jak i także ćwiczenia 

praktyczne. W warsztatach uczestniczyły łącznie 52 osoby, w tym osoby zrzeszone w 

Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych oraz spoza naszego stowarzyszenia. 

 

Sprawozdanie z warsztatów zostało zamieszczone na naszej stronie internetowej. 
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 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW SKB 

W II PÓŁROCZU 2018 r. 

 
W ramach szkoleń organizowanych przez członków SKB zapraszamy wszystkich 
chętnych do pogłębiania wiedzy z zakresu kosztorysowania na : 
 
- warsztaty organizowane we wrześniu  br. w Zakopanem. 
 
21-22.09.2018 – XII WARSZTATY KOSZTORYSOWE  
temat: 
„Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu” 
 
Miejsce spotkania: Hotel GEOVITA ul. Wichrowa 4 w Zakopanem. 
 
Karty zgłoszeniowe oraz szczegółowy program warsztatów w Zakopanem znajdują 
się na naszej stronie internetowej w zakładce: WARSZTATY. 
 
- szkolenie jednodniowe 28.09.2018 w Poznaniu 
 
Zaplanowane zostały następujące tematy: 
1 . Koszt cyklu życia obiektu 
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2.  System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wady 
i zalety dla stron postępowania. 
3. BHP budowy z punktu widzenia kosztorysanta 
4. Dynamika cen na rynku budowlanym 
 
Miejsce spotkania: Uniwersytet Przyrodniczy przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu 
Szkolenie dla członków SKB jest bezpłatne. 
 
Jednocześnie przypominamy o płatności składek członkowskich za lata poprzednie 
i rok bieżący. 
 
Składka członkowska od 2009 r. wynosi 200 zł na rok. 
 
Konto: PKO BP IX O/Warszawa 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247 
 
Warunkiem skorzystania z preferencyjnej opłaty za warsztaty i szkolenia  jest bieżące 
uregulowanie składek członkowskich. 
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Zapraszamy członków SKB chcących uzyskać  tytuł RZECZOZNAWCY 

KOSZTORYSOWEGO SKB na kurs dla Kandydatów na Rzeczoznawcę 

Kosztorysowego SKB, który jest zaplanowany w październiku 2018 roku 

w Warszawie w dniach: 

1. sesja: 6, 7.10.2018 r. 

2. sesja: 13,14.10.2018 r. 

3. sesja: 20.10.2018 r. 

Szczegóły (zgłoszenie oraz program szkolenia)  na stronie internetowej 

Stowarzyszenia w zakładce: Kursy, szkolenia 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego – 21 marca 2019 r. 

w Warszawie 

Termin XI Konferencji SKB – 21 i 22 marca 2019 r. w Warszawie 

 

redakcja: mgr inż. Małgorzata Jarlaczyk 


