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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 1/2019 

NASZE WYDARZENIA: 

I. W dniach 21-22.09.2017 r. odbyły się XII WARSZTATY KOSZTORYSOWE 
zorganizowane przez Oddziały: z Bielsko – Biała, Gliwic i Krakowa,  
pod tytułem: 

 „Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu” 
 
Miejscem spotkania tradycyjnie było: Centrum Konferencyjno - Rekreacyjne 
GEOVITA w Zakopanem ul. Wierchowa 4 
 
W warsztatach wzięło udział ogółem 57 osób. 
 
Warsztaty poprowadzili kol. Stanisław Moryc, kol. Ryszard Jakubiec, kol. Włodzimierz 
Cichewicz 
 
Tematyka wykładów: 
 

1. Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu inwestorskiego poza 
zamówieniami publicznymi – kol. Ryszard Jakubiec 

2. Praktyczne aspekty wykorzystania danych z kosztorysu ofertowego – kol. 
Włodzimierz Cichewicz 

3. Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu inwestorskiego                                           
w zamówieniach publicznych – kol. Tomasz Pytkowski 

4. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, Wydanie II, SKB 2017 
r. - aktualne wzorce środowiskowe – kol. Balbina Kacprzyk, kol. Tomasz 
Pytkowski 

5. Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu w kontraktach FIDIC – kol. 
Adam Hajda 

6. BIM ewolucja czy rewolucja w kosztorysowaniu robót budowlanych – kol. 
Stanisław Moryc 

7. Ćwiczenia praktyczne - Opracowanie ceny jednostkowej za 1 m2 
termomodernizacji budynku przy dominującym rynku wykonawcy z 
wykorzystaniem nowej formuły kosztów jednostkowych znajdujących się w 
PSKRB, Wydanie II, SKB 2017 r. 
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II. W dniu 28 września 2018 r. Oddział SKB w Poznaniu przeprowadził 
bezpłatne warsztaty dla członków naszego Stowarzyszenia. 
 

Tematami szkolenia były: 
 
1. Koszt cyklu życia obiektu - mgr Konrad Różowicz 
 
2. System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” - wady i zalety 
dla stron postępowania - mgr inż. Maciej Sikorski 
 

3. BHP budowy z punktu widzenia kosztorysanta - mgr Dariusz Żaliński 
 
4. Dynamika cen na rynku budowlanym - mgr inż. Maciej Sikorski 

 

W warsztatach wzięło udział ogółem 27 osób. 

 

 

 
III. W dniach 24-25.11.2018 r. Oddział SKB we Wrocławiu zorganizował 

bezpłatne warsztaty kosztorysowe dla członków Stowarzyszenia. 

Tematyka warsztatów: 

"Zaawansowane techniki pracy z dokumentacją w formacie 
elektronicznym”. 
Warsztaty zostały podzielone na część wykładową, teoretyczną 

pierwszego dnia i część ćwiczeniową drugiego dnia. 
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1. Ogólne omówienie celu warsztatów.  

2. Wprowadzenie do tematu  

3. Szczegółowe omówienie programów oraz narzędzi i technik przedmiarowania  

4. Tworzenie i przetwarzanie dużych plików danych liczbowych - import, 

konwersja formatu, export  

5. Automatyzacja procesów tworzenia i przetwarzania danych w 

przedmiarowaniu (omówienie możliwości z przykładami zastosowania)  

6. Podsumowanie - omówienie zalet i wad oraz potencjalnych możliwości 

wdrożenia prezentowanych technik 

 

Warsztatom przewodniczył kol. Marcin Orszulak. 

W warsztatach wzięło udział ogółem 12 osób. 

 

IV. W dniu 6.12.2018r. Oddział  w Warszawie zorganizował bezpłatne 

szkolenie dla członków SKB. 

 

Tematyka spotkania: 

1. Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych – wyd. II -omówienie układu 

publikacji, definicji i formularzy. 

2. Metody kalkulacji kosztorysowych i ich wykorzystanie w zależności od funkcji 

i celu  

3. Standard agregacji 

4. Weryfikacja formalna przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 

zamówieniach publicznych 

 

Spotkanie prowadzili: kol. Balbina Kacprzyk i kol. Tomasz Pytkowski 

 

W szkoleniu  wzięły udział 52 osoby. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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XI KONFERENCJA SKB MARZEC 2019 
W dniach 21-22 marca 2019 r. w Warszawie, w Hotelu Lord zarząd Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych tradycyjnie organizuje XI KONFERENCJĘ, której 

tematem będzie: 

 

„KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH”   
 

Przedmiotem konferencji będą więc aktualne zagadnienia:  

− pokazanie przyczyn i zmian cen robót i czynników produkcji  

− jaki wpływ na wzrost cen mają zmiany przepisów,  

− czy warunki udziału w postępowaniu mają wpływ na kształtowanie ceny oferty, 

− analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za 

roboty budowlane,  

− możliwości zmiany umowy o roboty budowlane,  

− szacowanie ryzyka i jego rozkład między stronami umowy,  

− detekcja nieuzasadnienie wysokich ofert i jak się przed nimi zabezpieczyć? 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich naszych członków 

i sympatyków. 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

W dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 10:45  przed Konferencją odbędzie się Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

 

Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące Konferencji i Walnego Zgromadzenia na 

naszej stronie internetowej. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapraszamy członków SKB chcących uzyskać  tytuł RZECZOZNAWCY 
KOSZTORYSOWEGO SKB na kurs dla Kandydatów na Rzeczoznawcę 

Kosztorysowego SKB, który jest zaplanowany w marcu/ kwietniu  2019 roku 

w Warszawie w dniach: 

1. sesja: 30-31.03.2019 r. 

2. sesja: 06-07.04.2019 r. 

3. sesja: 13.04.2019 r. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zapraszamy również na szkolenie: 
 
KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KURS PODSTAWOWY 
 
zaplanowany w Warszawie w siedzibie SKB , w dniach:  8,9,10.03 2019 r. 
i 15-16.03.2019 r. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW SKB W 2019 r. 

 
W ramach szkoleń organizowanych przez członków SKB wszystkich chętnych do 
pogłębiania wiedzy z zakresu kosztorysowania, w szczególności Rzeczoznawców 
Kosztorysowych SKB, którzy powinni szczególnie doskonalić swoje umiejętności 
(obowiązkowe szkolenia),  zapraszamy na: 
 
 - V Warsztaty dla kosztorysantów w Starych Babicach 31.05 - 1.06.2019 r. 
 organizator : Oddział SKB w Warszawie. 
 
- XIII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem 20 - 21 września 2019 r. 
organizatorzy: Oddział SKB w Krakowie, Bielsku-Białej i Gliwicach 
 
Wykaz dostępnych szkoleń (konferencje, warsztaty, szkolenia jednodniowe  
w oddziałach) aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.kosztorysowanie.pl  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Przypominamy o płatności składek członkowskich za lata poprzednie i rok bieżący. 
 
Składka członkowska od 2009 r. wynosi 200 zł na rok. 
 
Konto:  60 1020 1156 0000 7302 0058 2247 
 
Warunkiem skorzystania z preferencyjnej opłaty za warsztaty i szkolenia  jest bieżące 
uregulowanie składek członkowskich. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

redakcja: kol. Małgorzata Jarlaczyk 


