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XI Konferencja SKB  

"KONIUNKTURA I JEJ WPŁYW NA CENY ROBÓT BUDOWLANYCH” 

Miejsce Konferencji:  HOTEL LORD, Warszawa, Al. Krakowska 218 

Termin: 21 - 22 marca 2019 r.  

ROZPOCZĘCIE 21 marca 2019 r. - CZWARTEK 
13:00 – 15:00 – Rejestracja i zakwaterowanie uczestników 

14:00 – 15:00 – Obiad 

ZAKOŃCZENIE 22 marca 2019 r. PIĄTEK 
13:15 - Obiad 

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej, której tematyka może być 
przedmiotem zainteresowania dla kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem 
dokumentów kosztowych, ale również przedstawicieli zamawiających i wykonawców, których 
zadaniem jest nie tylko przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, ale sprawne ich zrealizowanie  i rozliczenie. 

Obecna sytuacja na rynku nie jest typowa i dobrze znana. Wszyscy uczestnicy procesu 
inwestycyjnego dostrzegają problemy wzrostu cen usług budowlanych. 

Przedmiotem konferencji będą więc aktualne zagadnienia, przedstawione w referatach:  

− mgr inż. Renata Niemczyk, mgr inż. Maciej Sikorski – Aktualna sytuacja 
w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie 

− mgr inż. Ewa Wiktorowska – Wpływ dokumentów przetargowych i innych działań 
zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na ceny ofert w robotach budowlanych 

− mgr inż. Andrzej Wypych – Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i  metody 
waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane 

− inż. Ryszard Jakubiec, inż. Piotr Montewski – Ryzyko w kalkulacjach kosztorysowych 

− mgr inż. Balbina Kacprzyk – Wpływ zmiany przepisów  na ceny robót budowlanych 

− mgr inż. Maciej Kajrukszto – Analiza zmiany kosztów realizacji kontraktów 
budowlanych w latach 2016 -2018 na przykładzie kontraktów o modernizację sieci 
kolejowej 

− dr inż. Hubert Anysz, mgr inż. Andrzej Foremny  – Analityczne metody detekcji zmów 
przetargowych w budownictwie 

− dr Hubert Wysoczański – Zmiana wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane 
w zamówieniach publicznych 
 

  



 
 

Ponadto przedstawiciele firm - członków wspierających zaprezentują tematy: 

- Firma ORGBUD-SERWIS „Internetowe wspomaganie kosztorysowania” 

- Firma Promocja : „Elastyczna wycena na każdym etapie realizacji inwestycji z wykorzystaniem 

możliwości programu SeKo PRIX-WKI” 

Konferencja będzie szansą na dyskusję  oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, szczególnie 

w obecnej sytuacji znaczących zmian cen robót.  

   Serdecznie zapraszamy! 

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  

 

  



 
 

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:  

620,00 zł - dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie łącznie z 

2019 r.), 

860,00 zł- dla osób niezrzeszonych. 

(bez udziału w kolacji koleżeńskiej należność wynosi odpowiednio: 520,00 zł lub 760,00 zł) 

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 12 marca 2019 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. 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 standardowego pokoju jednoosobowego ze śniadaniem, za 1 dobę: 300 zł brutto  

- cena pokoju ze śniadaniem do pojedynczego wykorzystania z (z dużym łóżkiem małżeńskim) za 1 

dobę: 326 zł brutto  

- cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 183 zł brutto (cena pełnego 

pokoju dwuosobowego ze śniadaniem 366 zł brutto) 

Parking 30 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 

Komunikat nr 2 
Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r.  

 


