
  

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2018 r. 

I. Sprawy członkowskie 

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 r. W roku 2018 działało w 9 Oddziałach i 2 Kołach. Według stanu na 

dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie liczyło 1063 członków zwyczajnych plus Prezes Honorowy i 1 Członek 

Honorowy . W roku 2018 przyjęto 28 osób, skreślono 23. Wśród członków są 262 kobiety (25%).  

Stowarzyszenie liczyło w 2018 r. 7 członków wspierających: Athenasoft Sp. z o.o., Chandney Software 

Sp. z o.o., DATACOMP Sp. z o.o.,  KOPRINET Sp. z o.o., Orgbud-Serwis Sp. z o.o., OWEOB Promocja Sp. z o.o., 

WACETOB Sp. z o.o. 

II. Składki 

Składka członkowska od roku 2009 wynosi 200 zł rocznie. Terminowość wpłat nie jest przez wszystkich 

członków przestrzegana, w 2018 r. były 2 wysyłki e-mailowe do członków z informacją o stanie składek. 

Dodatkowo do Rzeczoznawców zalegających ze składkami były wysyłane monity indywidualne 

o potwierdzenie stanu wpłat, a w przypadku braku na bieżąco o  ich uregulowanie. Efektem było w 2018 r. 

zwiększenie wpływów. Ogólnie wpłaty z tytułu składek w ostatnich latach (2016 i 2017 r.) malały i nie 

wystarczały na bieżącą działalność statutową stowarzyszenia m.in. z powodu wzrostu kosztów oraz 

dofinansowania do warsztatów i szkoleń. 

Wpłaty członkowskie: 

 2018 r.  –  90 990,00 zł 
 2017 r.  –  66 002,00 zł 
 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 w 2018 r.: 

Zarząd 

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Krzysztof Żuchowicz 

Z-ca Przewodniczącego Grzegorz Edelman 

Sekretarz Waldemar Nowak 

Koleżeński Sąd Honorowy 

Przewodniczący Grażyna Górczyńska 

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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Z-ca Przewodniczącego Renata Niemczyk 

Sekretarz Włodzimierz Cichewicz 

 

 

W strukturach Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych działała powołana uchwałą Zarządu nr 08/2016 

z dnia 14.04.2016 r., Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SKB, która pracowała bez zmian osobowych, w 

składzie:  

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

Honorowy Prezes - Olgierd Sielewicz 

Honorowi Członkowie: Jerzy Frąckowiak. 

ODDZIAŁY i Koła: W dnie 28 lutego 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 r został rozwiązany  Oddział 

w Łodzi z powodu braku działalności oraz Uchwałą nr 4/2019 Koło w Rzeszowie na wniosek 

Przewodniczącego Koła. Aktualnie zgodnie z przeprowadzonymi w 2019 r. wyborami na kadencję w latach 

2019 – 2022 w strukturach Stowarzyszenia działają: 

1. Oddział w Bielsku Białej 

Ryszard Jakubiec – Przewodniczący 
Włodzimierz Cichewicz – Z-ca Przewodniczącego 
Krystyna Kwaterska – Członek 

2. Oddział w Gdańsku 

Wojciech Szefka – Przewodniczący 
Marcin Jekiel – Członek 
Maciej Bajków 
Jerzy Ciszewski 

3. Oddział w Gliwicach 

Piotr Montewski - Przewodniczący  
Joachim Rojek - Z-ca Przewodniczącego 
Izabela Budkowska - członek 

4. Oddział w Krakowie 

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

5. Oddział w Poznaniu 

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

6. Oddział w Warszawie 

Hanna Pokulniewicz – Przewodnicząca 
Juliusz Talarczyk – Sekretarz 
Monika Ucińska – Członek 
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7. Oddział we Wrocławiu 

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

8. Oddział w Białymstoku   
Mirosław Świętuchowski - Przewodniczący  
Krzysztof Zawistowski -  Z-ca Przewodniczącego 
Rafał Pisarczyk - Członek 

9. Koło w Olsztynie 

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

W 2018 r. odbyło się 8 zebrań zarządu, których przedmiotem były między innymi sprawy organizacyjne: 

przyjęcia nowych członków, dostosowanie procedur stowarzyszenia do RODO, koordynowanie i rejestr 

szkoleń dla RZECZOZNAWCÓW KOSZTORYSOWYCH SKB, współpraca z Oddziałami i Kołami SKB, 

przygotowanie Walnego Zgromadzenia (listy członków i delegatów, zaproszenie, projekty uchwał 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 na bieżąco sprawdza zgodność z ustawą o rejestracji bazy danych osobowych. W związku ze zmianami 

przepisów w 2018 r.  dot. ochrony danych osobowych tj. z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zarząd musiał dostosować i wdrożyć procedury dot. baz 

danych, oświadczeń od członków i Rzeczoznawców oraz zmienić formularze i druki -  uchwała zarządu nr 

11/2018 z 15.06.2018 r. Spowodowało to także zmianę procedury odnośnie przekazywania informacji 

o członkach do zarządów Oddziałów. 

Przypominająco zarząd informuje, że podjął Uchwałę nr 17/2015 w sprawie obowiązkowych szkoleń dla 

RZECZOZNAWCÓW KOSZTORYSOWYCH SKB – dwóch szkoleń w ciągu 3 lat kalendarzowych. Pierwszy okres 

rozliczeniowy  na prośbę członków na podstawie uchwały nr 1/2019  z dnia 24.01.2019 r. zarząd przedłużył 

do 31.03.2019 r.  

Ponadto zarząd realizował zadania uchwalone na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w marcu 2018r. 

zaprezentowane w punkcie IV. 

IV. Realizacja zadań w roku 2018 

Realizacja kierunków działań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 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 firmę Promocja Sp. z o.o.  

− uczestnictwo członków SKB w pracach Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB. 
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− prace nad przygotowaniem uwag i propozycji  w ramach konsultacji społecznych do projektu 
rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu 
przedstawienia informacji o tych kosztach – pismo z dnia 17.01.2018 r. wystosowano wspólnie prezes 
SKB i Prezesa   WACETOB Sp. z o.o. (członek wspierający). Rozporządzenie Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 11.07.2018 r.  w sprawie „Metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz 
sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach” z mocą obowiązującą od dnia 14.07.2018 r. 
(Dz.U. z 2018r poz. 1357). 

− Prezes B. Kacprzyk uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej  „Waloryzacja 
i  nadzwyczajna zmiana stosunków – spory o zmianę wynagrodzenia”, organizowanej przez SIDIR 
i Sąd Arbitrażowy przy SIDIR i wygłosiła referat pt. Kalkulacje kosztorysowe na roboty budowlane – 
aspekty praktyczne dla potrzeb zmiany wynagrodzenia. 

− Na stronie internetowej SKB zamieszczone są oferty promocyjne dla członków Stowarzyszenia od 
trzech członków wspierających Stowarzyszenia. 

2. Kontynuacja kursów przygotowujących do egzaminu na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB – 

odbył się 1 kurs – szczegóły w punkcie V. 

3. Organizacja szkoleń i warsztatów  

a) W 2018 r. nie odbyły się kursy podstawowe kosztorysowania z powodu braku chętnych. 

b) W 2018 r. odbyły się, zorganizowane przez oddziały SKB nast. szkolenia i warsztaty: 

− 13.01.2018.r. - szkolenie jednodniowe dla RZECZOZNAWCÓW KOSZTORYSOWYCH SKB 
we Wrocławiu zorganizowane przez członków Oddziału;  kwota dofinansowana przez SKB – 
405,90 zł;  uczestnicy -  13, 

− 9-10.02.2018 r - II warsztaty kosztorysowe „Mogilno 2018” zorganizowane przez członków Oddziału 
w Poznaniu; kwota dofinansowana przez SKB – 400 zł; uczestnicy -  33, 

− 15-16.06.2018 r. - IV Letnie Warsztaty dla kosztorysantów w Starych Babicach zorganizowane przez 
członków Oddziału w Warszawie; kwota dofinansowana przez SKB - 2 144,84 zł;  uczestnicy -  53, 

− 21-22.09.2018 r. - XII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem organizowane przez Oddziały z Bielska 
Białej, Gliwic i Krakowa; kwota dofinansowana przez SKB - 1 062 zł; uczestnicy -  57, 

− 28.09.2018 r. -  szkolenie jednodniowe w Poznaniu zorganizowane przez członków Oddziału w 
Poznaniu; uczestnicy -  27, 

− 23-24.11.2018 r. - warsztaty dla kosztorysantów we Wrocławiu zorganizowane przez członków 
Oddziału we Wrocławiu; kwota dofinansowana przez SKB - 559,65 zł; uczestnicy -  13, 

− 06.12.2018 r. - szkolenie jednodniowe w Warszawie zorganizowane przez członków zarządu SKB i 
Oddziału w Warszawie; kwota dofinansowana przez SKB - 56,62 zł; uczestnicy -  36. 

c) Współpraca z firmami edukacyjnymi w zakresie uzgadniania programów     szkoleń,  wydawanie 

świadectw przez Stowarzyszenie. 

4. Kontynuowanie wydawania Biuletynu w formie elektronicznej – była 1 edycja. 

5. Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i opinii – wydano 1 opinię.  

6. Organizacja corocznej konferencji 

Konferencja SKB „NOWE PODEJŚCIE DO ZAMAWIANIA ROBÓT BUDOWLANYCH”  odbyła się 

w Warszawie w dniach 15 i 16 marca 2018 r.– było 70 uczestników. 

7. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia 
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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. 

8. Działania na rzecz pozyskania członków wspierających oraz reklamodawców 

 Na stronie internetowej są 3 reklamy programów kosztorysowych. Dołączyła do grona członków 

wspierających firma Koprinet. 

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 31.12.2018 r. tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB posiadało 411 członków, z czego 

w Rejestrze było 236 Rzeczoznawców (wszystkich nadanych uprawnień było 468). 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 2018 r. przeprowadzono 1 szkolenie i postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB w Warszawie w dniach: 6, 7, 13, 14 i 20 października 2018 r., w którym 

uczestniczyło 16 osób - wszystkie osoby przystępujące do egzaminu zaliczyły go pozytywnie. 

Tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB Zarząd w 2018 r. nadał 14 osobom (Uchwały Zarządu SKB 

nr:  12/2018 z 15.06.2018, 15/2018 i 16/2016 z 25.10.2018,): 

1. Tomasz Leśniewski 

2. Krzysztof Firysiuk 

3. Maciej Galantowicz 

4. Bogusława Karkowska 

5. Roman Kwiatkowski 

6. Kamil Lubas 

7. Hanna Tomsia 

8. Marek Wekier 

9. Marek Wrześniewski 

10. Paweł Zdoliński 

11. Marek Walecki 

12. Błażej Wasilewski 

13. Lidia Nawara 

14. Marek Grygiel 

 
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. 
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1. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Bielsku-Białej  

A 
Zebrania członków 
Oddziału w dniach: 

Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

1 20.02.2018 r. 7 

Sprawozdanie z działalności oddziału za 2017r.; sprawy 
organizacyjne, programowe i plan działania dot. XII Warsztatów 
kosztorysowych Zakopane 2018; wybór delegatów do W-wy na 
Walne Zgromadzenie członków SKB; bieżące sprawy 
organizacyjne;  

2 21.09.2018 r.  5 
Omówienie bieżącego planu organizacyjnego XII Warsztatów 
kosztorysowych Zakopane 2018; organizacyjne sprawy bieżące; 

B 

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

21-22 września 2018 r. oddziały SKB w Bielsku-Białej, Krakowie i Gliwicach 

zorganizowały kolejne XII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem, które cieszyły 

się dużym zainteresowaniem m.in. dzięki niskiemu kosztowi (dofinansowanie  

Zarządu SKB) i ciekawej tematyce.  

Zarząd oddziału spotykał się 4-krotnie, w tym jeden raz na wyjazdowym 

posiedzeniu  

wspólnie z Przewodniczącym oddziału krakowskiego. 

C 
Inne informacje  
o działaniach 
Oddziału/Koła 

W 2011 r. nawiązaliśmy współpracę z PZITB o/Bielsko-Biała, która trwa nadal. 

D 
Plan działania na rok 
2019 

 

1. Dalsza współpraca z PZITB o/Bielsko-Biała. 

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

okolic. 

3. Zorganizowanie kolejnych XIII Warsztatów kosztorysowych we współpracy  

z oddziałami SKB w Krakowie i Gliwicach. 

4. Spotkania członków oddziału w 2019 r.  

 

2. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB  w Gdańsku  

A 
Zebrania w dniach: 

 
Liczba 

uczestników 
Tematyka spotkania 

1 16.05.2018 11 Omówiono: 
- plan pracy oddziału na rok 2018r., 
- sprawy organizacyjne przed Walnym zgromadzeniem 
Stowarzyszenia. 
-  kol. Władysław Podsiadły – rzeczoznawca 
kosztorysowy – przedstawił wykład pt.” Problemy 
związane z kosztorysowaniem w pracy biegłego 
sądowego”. 

2 13.02.2018 15 Omówiono: 
- Tematykę zbliżającego się z walnego zgromadzenia 
Stowarzyszenia, 
- Przygotowania do zorganizowania kursu na 
Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
- Wybór nowych władz, 
- Omówienie spraw bieżących, 
- Omówienie planu pracy na rok 2019r. 
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- Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie w 
Warszawie. 

B Działalność: opinie, 
kursy 

  

C Inne informacje o 
działaniach 
Oddziału 

Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych oddział Gdańsk pragnie 
zacieśnia dotychczasową 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. 

 

3. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Gliwicach 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 12.02.2018 14 
Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie. Informacja nt. 
Polskich Standardów Kosztorysowania Robót  
Budowlanych – Wydanie II.  

2 21.05.2018 16 

Przekazanie informacji  z Walnego Zgromadzenia i 
Konferencji. Dyskusja nad Standardami i ew. 
zorganizowaniem szkolenia. Przypomnienie 
o obowiązkowych szkoleniach dla Rzeczoznawców 
kosztorysowych. Zaproszenie na Warsztaty Kosztorysowe  
w Babicach oraz Zakopanem   

3 19.11.2018 11 
Informacje, wrażenia z Warsztatów Kosztorysowych – 
Zakopane 2018r. Omówienie spraw organizacyjnych, 
ustalenie terminów spotkań na 2019r. 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

Członkowie oddziału uczestniczyli w Warsztatach Kosztorysowych – Zakopane  
2018r. 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

Oddział planował zorganizowanie odpłatnego szkolenia nt. Polskich Standardów 
Kosztorysowania Robót Budowlanych - Wydanie II, jednak plan finansowy 
szkolenia zaproponowany przez przewodniczącego oddziału, nie uzyskał 
akceptacji Zarządu SKB. Przygotowane szkolenie nie odbyło się.  

 

4. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Krakowie – brak sprawozdania  

5. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Poznaniu 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1    

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

II Warsztaty Oddziału w Poznaniu - System realizacji inwestycji  
w formule „zaprojektuj i wybuduj” - wady i zalety dla stron postępowania – 
Mogilno  9-10 lutego 2018 r 
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Uczestniczyły 32 osoby 
Tematyka warsztatów: 

1. Zarys inwestycji realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  
 – wady i zalety 

2. Program funkcjonalno użytkowy jako podstawowy element SIWZ i 
podstawa wykonania prac projektowych w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” 

3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie  funkcjonalno – użytkowym – przykłady 

4. Szczególne zapisy dla umów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
przykład  „dobrych praktyk” - umowy bazujące na Warunkach 
Kontraktowych FIDIC 

5. Problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji 
inwestycji „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Jednodniowe warsztaty w Poznaniu – 28.09.2018 r. 

Uczestniczyło 27 osób 
Tematyka: 

1. Koszt cyklu życia obiektu – mgr Konrad Różowicz 

   - omówienie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 
2018 r. w sprawie metody   kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz 
sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach  - kryterium koszty w 
postępowaniu przetargowym 

2. System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 
wady i zalety dla stron postępowania – mgr inż. Maciej Sikorski 

   - ogólny zarys inwestycji realizowanej w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”  
  - problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji 
inwestycji „zaprojektuj i wybuduj” 

3. BHP budowy z punktu widzenia kosztorysanta – mgr Dariusz Żaliński 

   - regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
   - zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy 
   - wypadek w pracy 
   - ochrona przeciwpożarowa 

4. Dynamika cen na rynku budowlanym – mgr inż. Maciej Sikorski 

   - stawka robocizny kosztorysowej 
   - koszty nabycia materiałów budowlanych i zasady ich rozliczenia  

- 

C 
Inne informacje 

o działaniach 
Oddziału/Koła 

- 

 

6. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Warszawie 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba 

uczestników 
Tematyka spotkania 
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1 08.03.2017 25 

Na zebraniu zostały zaprezentowane wykłady na temat: 
- stawek robocizny w kosztorysowaniu po zmianie 
przepisów 
- zatrudnienie na umowę o pracę – wymóg ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2 22.09.2017 12 

Warsztaty AKADEMII STEICO 
Tematyka: 
Budowa ścian, stropu, dachu z wykorzystaniem belek 
STEICOwall oraz drewna klejonego STEICO  LVL, 
STEICOjoist 
Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie dokonywali 
montażu omówionych wcześniej elementów 
konstrukcyjnych budynku drewnianego. 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

 

C 
Inne informacje o 

działaniach 
Oddziału/Koła 

- 

7. Sprawozdanie z działalności oddziału SKB w Wrocławiu 

5. A 
Zebrania  

 w dniach: 

Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

 13.01.2018 13 Szkolenie SKB 

1 23.03.2018 (5) Bieżące sprawy oddziału 

2 5.10.2018. 4 
Wymagania wybranych wrocławskich inwestorów 
publicznych w zakresie sporządzania kosztorysów 
inwestorskich 

3 
23.11.2018. 

24.11.2018. 

13 

7 

Warsztaty dla rzeczoznawców kosztorysowych 

Warsztaty jak wyżej - ciąg dalszy 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

j.w. 

C 
Inne informacje o 

działaniach 
Oddziału/Koła 

brak 

 

8. Sprawozdanie z działalności Oddziału SKB w Białymstoku  

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 26.02.2018 7 

• Co ze Standardami? – spojrzenie krytyczne   – 
ref. kol. Rafała Pisarczyka i  kol. Mirosława 
Świętuchowskiego  

• Problematyka  wyceny rehabilitacji kanałów 
sanitarnych  – ref. kol. Jakub Kozicki  

• Jak rozliczyć  strony  umowy na roboty 
budowlane (po jej rozpoczęciu) 
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gdy  realizacja  zostaje przerwana a mamy tylko 
TES? – studium przypadku – ref. Krzysztof 
Zawistowski 

• Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie  

• Sprawy organizacyjne i informacje o szkoleniach  

2 27.06.2018 9 

• Sprawozdanie z Konferencji z marca b.r. "Nowe 
podejście do zamawiania robót budowlanych ” 

• Sprawozdanie z Warsztatów w Starych Babicach 
„KOSZTY I ZYSK W KALKULACJACH ROBÓT 
BUDOWLANYCH” 

• Co z tymi cenami robót budowlanych ? – 
szaleństwo na rynku i prognozy na najbliższe 
miesiące 

• Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 
Budowlanych. Wydanie II  

• Sprawy organizacyjne i informacje o kolejnych 
szkoleniach (Zakopane, Ciechocinek)  

3    

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

Wpłynęło od Wykonawcy zapytanie dotycząca zasad przedmiarowania 
deskowań PERI na podstawie KNR W 202 – skierowano zainteresowanego do 
autorów katalogu - WACETOB 

 

10. Sprawozdanie z działalności koła SKB w Olsztynie – brak sprawozdania 

VII. Podziękowania 

W tym roku obecny zarząd kończy 3-letnią kadencję, więc jest to szczególny czas, żeby podziękować 

wszystkim Koleżankom i Kolegom - członkom naszego Stowarzyszenia, których zaangażowanie i praca 

społeczna pozwoliła na propagowanie i sprawne działanie naszej organizacji Dziękujemy także zarządom 

Oddziałów, które organizują zebrania, warsztaty i szkolenia. Wyjątkowo w 2018 r. oferta szkoleń była bardzo 

bogata. Trzeba  podkreślić, że najważniejszym dorobkiem Stowarzyszenia jest Rzeczoznawstwo 

kosztorysowe, dla którego jest coraz więcej zadań, a obowiązkowe szkolenia mają za cel dbałość 

o podnoszenie kwalifikacji ekspertów.  

W imieniu zarządu dziękuję Pani Beacie Wilczyńskiej - Kierowniczce biura za długoletnią i sprawną 

organizacyjnie pracę. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Koleżanki i Kolegów  – członków zarządu za 

zaangażowanie i dobrą współpracę w niezmienionym składzie przez trzy lata. Życzę wszystkim promowania 

zawodu kosztorysanta przy współpracy wszystkich członków Stowarzyszenia, aby działania Stowarzyszenia 

były w dalszym ciągu nakierowane na integrację środowiska i pozyskiwanie nowych członków oraz 

pomyślnego realizowania planów i zamierzeń.  

         

Balbina Kacprzyk - Prezes Zarządu SKB 

Warszawa 28.02.2019 r. 


