
Warszawa, dnia  06 marca 2019 r. 
 
 Zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, które odbędzie się 

21 marca (czwartek) 2019 r.  
w I terminie   o godz.1030 

w II terminie o godz. 1100 

w Warszawie w Hotelu LORD Al. Krakowska 216. 
Proponowany porządek obrad: 
1) otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa SKB, 
2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretarza-protokolanta, 
3) zatwierdzenie porządku obrad, 
4) przyjęcie regulaminu obrad, 
5) wybór komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby), 
6) protokolarne stwierdzenie przez komisję mandatowo-wyborczą ilości obecnych 

i reprezentowanych na Zgromadzeniu członków SKB  oraz ważności podejmowanych uchwał, 
7) sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym, w tym sprawozdanie finansowe 

za 2018 r., 
8) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym, 
9) sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w okresie sprawozdawczym,  
10) dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego, 
11) dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał: 

a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym, w tym 
sprawozdania finansowego za rok 2018, 
b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym, 
c) o zatwierdzeniu sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego, 
d) o przeznaczeniu zysku z 2018 r. 
e) o udzieleniu pokwitowania członkom Zarządu SKB, 
f) o udzieleniu pokwitowania członkom Komisji Rewizyjnej SKB, 

12)  wybory władz Stowarzyszenia: 
a) zatwierdzenie regulaminu wyborów, 
b) ustalenie list  kandydatów, 
c) głosowanie tajne, 

13) przedstawienie kierunków działania, planu wydatków na 2019 r. oraz dyskusja, 
14) podjęcie uchwał: 

a) o przyjęciu kierunków działania Stowarzyszenia na 2019 r., 
b) o zatwierdzeniu planu wydatków na 2019 r, 
c) o upoważnieniu dla Zarządu Stowarzyszenia dot. obchodów 25-lecia SKB, 
d) o zmianie Regulaminu Uzyskiwania Uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB, 
e) o podniesieniu wysokości składek dla członków zwyczajnych i wspierających.  
f) o zatwierdzenie ogólnych zasad rozjemstwa dot. robót budowlanych. 

15) ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowania się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego 
Sądu Honorowego SKB, 

16) zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
 

 Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zgromadzenia, będą 
wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Stowarzyszenia: 00-023 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 pok. 327 oraz na stronie internetowej SKB: 
www.kosztorysowanie.org.pl   Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi 
merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.  
Licząc  na niezawodny udział w Walnym  Zgromadzaniu łączę koleżeńskie  pozdrowienia  

 
Balbina Kacprzyk 

Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 



REGULAMIN OBRAD 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 

Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
w dniu 21 marca 2019 r.   

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych (dalej zwane Zgromadzeniem) zwołuje Zarząd (§ 21,ust.5 statutu), 

2. W Zgromadzeniu biorą udział Delegaci wybierani (w stosunku 1:5) na zebraniach Oddziałów oraz 
członkowie zwyczajni SKB niezrzeszeni w terenowych Kołach i Oddziałach (§ 21,ust.3 statutu).  
W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia 
lub ich przedstawiciele, oraz członkowie Kół i Oddziałów nie będący Delegatami. 

3. Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów lub e-mailami, wysłanych przynajmniej na dwa 
tygodnie przed terminem Zgromadzenia (§ 21,ust.5 statutu). Zawiadomienia mogą być doręczane 
członkom SKB osobiście. 

4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbywania Zgromadzenia, oraz 
proponowany porządek obrad(§ 21,ust.5 statutu).  
Projekt regulaminu obrad, projekty uchwał wraz z innymi dokumentami, których rozpatrzenie  
i zatwierdzenie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia powinny być udostępnione do 
wglądu członkom SKB na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie 
Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej SKB. 

5. Godzina rozpoczęcia  obrad ustalana jest każdorazowo w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie.  
Jeżeli na Zgromadzeniu, na którym  mają zapadać decyzje wymagające kwalifikowanej większości 
głosów, nie będzie  quorum -  obrady rozpoczną się w II terminie pół  godziny późniejszym . 

6. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego (§ 21 ust.7 statutu), który prowadzi obrady i czuwa nad 
sprawnym i prawidłowym ich przebiegiem. Przewodniczącym Zgromadzenia nie może być 
wybrany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie wybiera również sekretarza-
protokólanta, który sporządza protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia. 

7. Na Zgromadzeniu mogą być wybierane komisje: mandatowo-wyborcza i komisja uchwał  
i wniosków. Liczebność komisji określana jest przez Zgromadzenie. Preferowana liczebność każdej 
z  komisji – 3 osoby. 

8.  Prawidłowość zwołania Zgromadzenia i ważność podejmowanych jego uchwał i decyzji 
stwierdzana jest przez przewodniczącego Zgromadzenia, na podstawie protokołu komisji 
mandatowo-wyborczej sporządzonego na podstawie podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu.   

9. Zgromadzenie uchwala regulamin i porządek dzienny obrad. W sprawach nieujętych uchwalonym 
porządkiem obrad – uchwały podjąć nie można. 

10. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę Delegatów  
i członków obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem punktu 3 § 23 
statutu. 

11.  Na Zgromadzeniu każdy członek zwyczajny niezrzeszony w Kole lub Oddziale posiada mandat 1-
głosowy. Każdy Delegat reprezentujący Oddział lub Koło dysponuje mandatem 5-głosowym  
(§ 21 ust.3 statutu).  

12. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych. W głosowaniu liczą 
się tylko głosy „za” i „przeciw”. 

13. Wszystkie głosowania są jawne. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” – decyduje 
głos oddany przez Prezesa Stowarzyszenia (§ 20 ust.4 statutu). Tajne głosowanie zarządza się  
w sprawach: 
- wyboru lub odwołania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo jednego z członków tych organów. 
- „votum zaufania” lub „votum nieufności” dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 
- wyboru lub odwołania członka lub członków innego statutowego organu Stowarzyszenia, 
którego powołanie należy do kompetencji Zgromadzenia (§ 20 ust.2 statutu). 

14. Zgromadzenie może zażądać tajnego głosowania w każdej sprawie, jeżeli taki wniosek zostanie 
uchwalony zwykłą większością głosów. Jeżeli tajne głosowanie w sprawach innych niż wymienione 
w pkt. 13, nie przyniesie rozstrzygnięcia – przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie 
jawne (§ 20,ust.3 statutu). 



15. Większością dwóch trzecich głosów ważnie oddanych, przy obecności lub reprezentacji co 
najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, zapadają uchwały dotyczące zmian statutu 
i rozwiązania Stowarzyszenia (§ 23 ust.2 statutu). 

16. Uchwały Zgromadzenia muszą być podpisane przez przewodniczącego Zgromadzenia i osobę 
prowadzącą protokół. Uchwały są przechowywane w siedzibie Zarządu. Na żądanie członka 
Stowarzyszenia, który ma w tym interes prawny, Zarząd powinien wydać mu kopię uchwały 
Zgromadzenia. 

17. Uchwała Zgromadzenia podjęta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom statutu może być 
uchylona przez Sąd na wniosek organu nadzorującego. 

18. Wniosek do organu nadzorującego o unieważnienie uchwały można wnieść w ciągu miesiąca od 
powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu roku od daty jej podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego 
Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
w dniu 21 marca 2019 r.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



REGULAMIN WYBORÓW 
ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ I KOLEŻEŃSKIEGO SĄDU HONOROWEGO  

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH 

na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 
w dniu 21 marca 2019 r. 

 
1. Zakres Wyborów obejmuje: 
a) wybory Zarządu Stowarzyszenia, 
b) wybory Komisji Rewizyjnej SKB 
c) wybory Koleżeńskiego Sadu Honorowego SKB. 
2. Wybory organów władzy SKB wymienione w pkt. 1 – obejmują:  

wybór 6 osób do Zarządu, 3 osób do Komisji Rewizyjnej i 3 osób do Koleżeńskiego Sądu 
Honorowego SKB. 

3. Wybory przeprowadza przewodniczący Zgromadzenia i Komisja Mandatowo- Wyborcza. 
4. Poza członkami Komisji Mandatowo-Wyborczej wszyscy pozostali Delegaci i członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia, mają prawo kandydowania do władz. 
5. Zgłaszanie kandydatur dokonywane jest pisemnie lub ustnie do przewodniczącego Zgromadzenia. 

Zgłoszonych kandydatów rejestruje Komisja Mandatowo - Wyborcza. Osoby zgłaszane jako 
kandydaci wyrażają zgodę poprzez złożenie ustnego oświadczenia; osoby zgłaszane a nieobecne 
na Zgromadzeniu mogą kandydować pod warunkiem przedłożenia przewodniczącemu 
Zgromadzenia ich pisemnej zgody na kandydowanie; oświadczenie to dołącza się do protokołu 
Komisji Mandatowo-Wyborczej z obliczania głosów. 

6. Przewodniczący Zgromadzenia może poddać pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy 
kandydatów; wniosek taki Zgromadzenie przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

7. Po zamknięciu listy kandydatów przeprowadzane są tajne wybory. 
8. Wybory przeprowadzane są za pomocą kart do głosowania, na które głosujący wpisują  

w kolejności zgłoszenia imiona i nazwiska kandydatów, a następnie przez skreślenie nazwisk 
kandydatów, na których  nie  chcą  głosować, dokonują wyboru. 

9. Głos jest ważny jeśli oddany został na karcie ostemplowanej pieczątką nagłówkową 
Stowarzyszenia, na karcie wpisano (drukowanymi literami) wszystkich zgłoszonych kandydatów, 
a w wyniku wyboru pozostało nie skreślone nie więcej nazwisk niż ustalona liczebność Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB. Wypełnione karty 
do głosowania zbiera do urny Komisja Mandatowo-Wyborcza od obecnych wg listy obecności, 
zaznaczając oddanie głosu na mandatach. 

10. Po zebraniu wszystkich głosów (kart do głosowania) Komisja Mandatowo-Wyborcza bezzwłocznie 
przystępuje do obliczania głosów, sporządzając z tej czynności protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji i ogłasza wyniki wyborów. Karty do głosowania,  
w zapieczętowanej kopercie, załącza się do tego protokołu.  

11.  Za wybranych na miejsca w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskim Sądzie Honorowym 
SKB uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

12.  Procedura wyborów opisana w pkt. 3 -11 przeprowadzana jest oddzielnie dla wyborów Zarządu,  
Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB. 

 
 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 



Projekt 
Uchwała nr 1/2019 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych 

z dnia 21 marca 2019 r. 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu SKB z działalności w okresie sprawozdawczym, 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r po rozpatrzeniu sprawozdania 
Zarządu SKB z działalności w okresie sprawozdawczym: 
- przyjmuje sprawozdania Zarządu SKB z działalności w okresie sprawozdawczym, w tym 
sprawozdanie finansowe za rok 2018, 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów 
 
 
 
 
 
Projekt 
 

Uchwała nr 2/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności  
w okresie sprawozdawczym. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r po rozpatrzeniu sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w okresie sprawozdawczym: 
- przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w okresie 
sprawozdawczym. 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów 
 



Projekt 
 

Uchwała nr 3/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB z działalności  
w okresie sprawozdawczym. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r po rozpatrzeniu sprawozdania 
Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB z działalności w okresie sprawozdawczym: 
- przyjmuje sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB z działalności w okresie 
sprawozdawczym. 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów 
 
 
 
Projekt 
 

Uchwała nr 4/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2018. 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu SKB- 
 uchwala, że zysk za rok 2018 w kwocie: 2 809,30 zł  przeznaczony będzie na realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia. 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - ……… głosów 



Projekt 
 

Uchwała nr 5/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w okresie sprawozdawczym 
członkom Zarządu SKB. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu przedstawionego 
przez Zarząd SKB sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym, 
zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej SKB, uchwala: 
- udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków wymienionym niżej 
członkom Zarządu: 
 
Balbina Kacprzyk – Prezes,   „za” - …………głosów; „przeciw” - ………… głosów 
 
Ryszard Jakubiec  – Wiceprezes,  „za” - …………głosów; „przeciw” - ………… głosów 
 
Małgorzata Jarlaczyk – Wiceprezes,  „za” - …………głosów; „przeciw” - ………… głosów 
 
Ryszard Równicki – Sekretarz,   „za” - …………głosów; „przeciw” - ………… głosów 
 
Tomasz Pytkowski – Członek,  „za” - …………głosów; „przeciw” - ………… głosów 
 
Stanisław Plesiński - Członek,   „za” - …………głosów; „przeciw” - ………… głosów 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Projekt 

Uchwała nr 6/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w okresie sprawozdawczym członkom Komisji 
Rewizyjnej SKB. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu przedstawionego 
przez Komisję Rewizyjną SKB sprawozdania z działalności w okresie 
sprawozdawczym: 
- udziela pokwitowania z wykonania obowiązków wymienionym niżej członkom Komisji Rewizyjnej: 
 
Krzysztof Żuchowski – Przewodniczący,  „za” - …………głosów;  „przeciw” …………głosów 
 
Grzegorz Edelman – Sekretarz,   „za” …………głosów;  „przeciw” - ……….głosów 
 
Waldemar Nowak  – Członek,   „za” - ………..głosów;  „przeciw” - ……….głosów 
 
Sekretarz-protokolant 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

 
Projekt 
 

Uchwała nr 7/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

z dnia 21 marca 2019 r. 
 

w sprawie: przyjęcia kierunków działania Stowarzyszenia w 2019 r. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu projektu kierunków działania SKB 
w roku 2019, na wniosek Zarządu SKB: 
- zatwierdza kierunki działania SKB w roku 2019, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały. 
Załącznik nr 1 do uchwały: 
Kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2019 
 
Sekretarz-protokolant 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …………głosów 
 



Projekt 
 

Uchwała nr 8/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia planu wydatków Stowarzyszenia na rok 2019 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu projektu planu wydatków SKB na rok 
2019, zgodnie z wnioskiem Zarządu SKB: 
 
- zatwierdza plan wydatków SKB na rok 2019, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały. 
Załącznik nr 1 do uchwały: 
Plan wydatków SKB na rok 2019 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” ………… głosów 
 
 
Projekt 
 

Uchwała nr 9/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: upoważnień dla Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia upoważnić Zarząd SKB 
do : 
 - opracowania programu obchodów uroczystości Jubileuszu 25-lecia powstania Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych, który przypada w 2020 roku, 
- ustalenia listy osób, które w związku z Jubileuszem zostaną uhonorowane Srebrna i Złotą Odznaką 
Honorową za zasługi dla Stowarzyszenia. 
 
Sekretarz-protokolant 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów 



 
Projekt 
 

Uchwała nr 10/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 21 marca 2019 r. 

 
w sprawie: zmiany Regulaminu Uzyskiwania Uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu 
postanawia zatwierdzić nowy REGULAMIN UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY 

KOSZTORYSOWEGO  SKB 

Załącznik nr 1 do uchwały: 
REGULAMIN UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ 

RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO  SKB 

 
 
Sekretarz-protokolant 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów 
 
  



Projekt 

REGULAMIN UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO  SKB 

 

W dniu 21 marca 2019 r. uchwałą nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego 

Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przyjęto REGULAMIN UZYSKIWANIA 

UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 

1. O uprawnienia RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, mogą 

się ubiegać członkowie SKB z dwuletnim stażem, którzy spełniają poniższe wymagania: 

1.1.   Ukończyli:  

-   co najmniej  studia inżynierskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunkach: 
architektura, budownictwo, inżynieria  środowiska, energetyka lub pokrewnych i mają  3 lata praktyki w 
zawodzie kosztorysanta  lub 

-  ukończyli  średnią szkołę techniczną na  kierunkach jak w pkt.1.1 i  mają 5 lat praktyki  
w zawodzie kosztorysanta  lub  

-  ukończyli studia  lub  średnią szkołę  na  innych  kierunkach  niż  wymienione  w  pkt1.1  i  mają  10 lat  
praktyki  w  zawodzie  kosztorysanta. 

1.2.   Zdali z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną.  

2. Postępowanie kwalifikacyjne  

2.1. Kandydat na rzeczoznawcę składa w Zarządzie SKB stosowny wniosek zaopiniowany przez Zarząd SKB, Zarząd 

Oddziału  lub Koła. 

2.2. Do wniosku kandydat załącza: 

 wypełniony kwestionariusz osobowy,   

 kserokopie wymienionych w pkt.1.1 dyplomów, świadectw potwierdzone przez przewodniczących  
Kół,  Oddziałów  lub  Zarząd SKB, 

 oświadczenie o odbytej praktyce w zawodzie kosztorysanta z okresu wymaganego  
w niniejszym regulaminie, zawierające listę wykonanych prac, z okresu odpowiadającego 
określonym w pkt.1 kwalifikacjom formalnym, potwierdzone własnoręcznym podpisem, 

 opracowany osobiście kosztorys inwestorski dla zamówienia publicznego, sporządzony  
w sposób zgodny z obowiązującymi w danym okresie przepisami  i  inny rodzaj kosztorysu (w formie 
drukowanej i elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formacie oryginalnym, w którym był 
opracowany kosztorys lub w innym formacie uzgodnionym indywidualnie z Komisją 
Kwalifikacyjną), 

 2 zdjęcia do legitymacji, 

 dowód  wpłaty na konto SKB  opłaty manipulacyjnej, w wysokości określonej przez  Zarząd SKB. 
 

2.3. Dokumenty złożone przez kandydata na rzeczoznawcę, bada Komisja Kwalifikacyjna SKB,   wydaje 

oświadczenie na piśmie, w którym kwalifikuje kandydata do uzyskania uprawnień    Rzeczoznawcy  

Kosztorysowego  SKB. 

2.4. Warunkiem uzyskania uprawnienia na Rzeczoznawcę  Kosztorysowego SKB jest pozytywny wynik egzaminu 

przed Komisją Egzaminacyjną. 

3. Przyznanie uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB do  wykonywania  czynności  Rzeczoznawcy  

Kosztorysowego 

3.1. Kandydat  nabywa  uprawnienia na Rzeczoznawcę  Kosztorysowego SKB po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

egzaminu.  



3.2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB, nadaje kandydatowi Zarząd SKB stosowną uchwałą tylko 

na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej SKB. 

3.3.  Podstawę do podjęcia i  wykonywania  czynności Rzeczoznawcy Kosztorysowego  SKB  stanowi  wpis  do  

rejestru  Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na  

stronie  internetowej  Stowarzyszenia. 

3.4. Legitymacja Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB wraz z pieczątką, jest przekazywana przez Zarząd SKB 

zainteresowanemu, drogą pocztową lub po uzgodnieniu terminu osobistego odbioru w siedzibie Zarządu. 

3.5. Regulamin obowiązuje  od  dnia 22.03.2019 r.   

      

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

 
 
 



Projekt 
Uchwała nr 11/2019 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych 

z dnia 21 marca 2019 r. 
 

w sprawie: podniesienia wysokości składek dla członków zwyczajnych i wspierających 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 21 marca 2019 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia podnieść wysokość 
składki członkowskiej od 1 stycznia 2020 r.: 
- dla członków zwyczajnych na 240 zł, 
- dla członków wspierających na 800 zł. 
 
 
Sekretarz-protokolant 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
 

„za” - ………. głosów 
„przeciw” - ……….. głosów 
 
Projekt  
 

Uchwała nr 12/2019 
 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

 
z dnia  21 marca 2019 roku 

 
w sprawie ogólnych zasad rozjemstwa dotyczących rozliczania robót budowlanych 

 
Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

zwołane w dniu 21 marca 2019 roku zatwierdza OGÓLNE ZASADY ROZJEMSTWA DOTYCZĄCE 
ROLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Załącznik nr 1 do uchwały: 
OGÓLNE ZASADY ROZJEMSTWA DOTYCZĄCE ROZLICZANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
 
 
Sekretarz-protokolant 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 21 marca 2019 r. 
„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów  



Projekt  

OGÓLNE ZASADY ROZJEMSTWA DOTYCZĄCE ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

W dniu 21 marca 2019 roku uchwałą nr 12/2019 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - 
Wyborczego Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przyjęto OGÓLNE 
ZASADY ROZJEMSTWA DOTYCZĄCE ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH o następującej treści: 

 
§ 1 

Definicje 
 

Ilekroć w niniejszych ogólnych zasadach rozjemstwa dotyczących rozliczania robót budowlanych i 
wydanych na ich podstawie regulacjach jest mowa o:  

1) „Komisji kwalifikacyjnej” - należy przez to rozumieć Komisję kwalifikacyjną SKB powołaną 
przez Zarząd SKB; 

2) „Komisji ds. rozjemstwa” - należy przez to rozumieć Komisję do spraw rozjemstwa powołaną 
przez Zarząd SKB; 

3) „Liście Rozjemców SKB” – należy przez to rozumieć aktualną listę Rozjemców SKB 
publikowaną na stronie internetowej Stowarzyszenia;   

4) „Rekomendacji” – należy przez to rozumieć rekomendacje Zespołu rozjemców dotyczące 
rozliczenia kosztów robót budowlanych; 

5) „Rozliczaniu robót budowlanych” – należy przez to rozumieć rozliczenie 
wykonanych/wykonywanych/do wykonania robót budowlanych, sprawdzenie wyceny, a 
także waloryzację wartości robót budowlanych; 

6) „Rzeczoznawcy Kosztorysowym SKB” – należy przez to rozumieć osobę wpisaną na aktualną 
listę Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB publikowaną na stronie internetowej 
Stowarzyszenia w Rejestrze Rzeczoznawców; 

7) „SKB” lub „Stowarzyszeniu” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Kosztorysantów 
Budowlanych; 

8) „Statucie” – należy przez to rozumieć statut Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
uchwalony na posiedzeniu w dniu 6 października 1995 roku w Warszawie.; 

9) „Stronach” – należy przez to rozumieć strony składające wniosek o rozjemstwo dotyczący 
rozliczania  robót budowlanych; 

10) „Wykazie szkoleń” – należy przez to rozumieć wykaz szkoleń opublikowany przez 
Stowarzyszenie na podstawie uchwały Zarządu SKB nr 17/2015 z dnia 10.12.2015 roku lub 
uchwały ją zastępującej; 

11) „Zarządzie SKB” lub „Zarządzie Stowarzyszenia” – należy przez to rozumieć Zarząd 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, o którym mowa w § 19 ust. 2 Statutu. 

12) „Zespole rozjemców” – należy przez to rozumieć zespół Rozjemców SKB powołanych przez 
Komisję ds. rozjemstwa do rozpatrzenia konkretnej sprawy. 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Wprowadza się ogólne zasady przeprowadzania przez SKB procesu rozjemstwa i wydawania 

Rekomendacji dotyczących rozliczania robót budowlanych. 
2. Rekomendacje mogą dotyczyć jedynie rozliczania robót budowlanych.   
3. W ramach rozjemstwa rozpatrzeniu nie podlega: 

1) analiza, opiniowanie i interpretacja zapisów umów i kontraktów na roboty budowlane, 
2) prawidłowość wykonania robót budowlanych, 
3) zakres typowania robót budowlanych do wyceny, 
4) rozliczenie usług i dostaw. 

4. Komisja ds. rozjemstwa organizuje i nadzoruje proces rozjemstwa oraz wydania Rekomendacji. 
5. Rekomendację przygotowuje Zespół rozjemców. 
6. Rozpatrzenie sprawy odbywa się w sposób niejawny, bez udziału stron. 



7. Jeżeli jest to uzasadnione, w trakcie rozpatrywania sprawy Zespół rozjemców może zwrócić się do 
Stron o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wydanej Rekomendacji, Zarząd SKB na wniosek 
Komisji ds. rozjemstwa, lub samodzielnie, może unieważnić Rekomendację i zwrócić ją do 
ponownego rozpatrzenia przez Zespół rozjemców. W takim przypadku Zarząd SKB musi pisemnie 
uzasadnić swoją decyzję. 

9. Dokumentacja poszczególnych postępowań przechowywana jest w siedzibie Stowarzyszenia. 
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania przez SKB procesu rozjemstwa i wydania Rekomendacji 

dotyczące rozliczania robót budowlanych określi Zarząd SKB. 
 

§ 3 
Komisja ds. rozjemstwa 

 
1. Komisja ds. rozjemstwa jest powoływana i odwoływana przez Zarząd SKB w składzie minimum 

trzech osób. 
2. Członkiem Komisji ds. rozjemstwa może zostać jedynie członek SKB spełniający wymagania 

określone w § 5 ust. 3, z zastrzeżeniem, że sekretarzem może być Kierownik biura SKB. 
3. Do zadań Komisji ds. rozjemstwa należy w szczególności: 

1) przyjmowanie od Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB wniosków o wpis na Listę Rozjemców 
SKB, ich kompletowanie i opiniowanie oraz przekazanie do Komisji kwalifikacyjnej; 

2)  nadzór nad Rozjemcami SKB; 
3) przyjmowanie wniosków o rozjemstwo składanych przez Strony, zawierających krótki opis 

robót budowlanych, różnic stron w zakresie rozliczenia robót budowlanych, w tym waloryzacji 
rozliczeń, oraz innych wymaganych dokumentów w danej sprawie; 

4) w przypadku, gdy wnioski, o których mowa w ppkt. 3 są niekompletne - doprowadzenie do 
ich uzupełnienia przez Strony; 

5)  w przypadku, gdy wnioski, o których mowa w ppkt. 3 nie mogą być rozpatrywane - ich zwrot 
do Stron wraz ze stosownym uzasadnieniem; 

6) wybór składu Zespołu rozjemców do rozpatrzenia sprawy i wydania Rekomendacji spośród 
osób wpisanych na Listę Rozjemców SKB; 

7) sprawdzenie propozycji Rekomendacji przedstawionej przez Zespół rozjemców, w 
szczególności w zakresie stosowania określonych w SKB procedur i standardów; 

8) przekazanie Stronom Rekomendacji; 
9) informowanie Zarządu SKB o pracach związanych z rozjemstwem; 

4. Komisja ds. rozjemstwa prowadzi spis spraw i wydanych w ramach rozjemstwa Rekomendacji. 
5. Szczegółowe zasady powoływania i regulamin pracy Komisji ds. rozjemstwa określi Zarząd SKB. 

 
§ 4 

Zespół rozjemców 
 
1. Zespół rozjemców powołany jest każdorazowo do rozpatrzenia konkretnej sprawy przez Komisję 

ds. rozjemstwa po zapoznaniu się z wnioskiem Stron. 
2. W skład Zespołu rozjemców mogą być powoływani jedynie Rozjemcy SKB. 
3. Rozpatrzenie sprawy odbywa się w zależności od decyzji Komisji ds. rozjemstwa w składzie jedno 

lub wieloosobowym. 
4. Strony mogą we wniosku wskazać Rozjemcę SKB, który będzie uczestniczył w pracach Zespołu 

rozjemców. 
5. W przypadku składu wieloosobowego Zespołu rozjemców Komisja ds. rozjemstwa ustala 

przewodniczącego, który prowadzi i koordynuje prace Zespołu rozjemców w danej sprawie. 
6. Szczegółowe zasady powoływania i regulamin pracy Zespołu rozjemców określi Zarząd SKB. 

 
 
 
 



§ 5 
Rozjemca SKB 

 
1. Rozjemcę SKB powołuje i wpisuje na Listę Rozjemców SKB Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji kwalifikacyjnej oraz Komisji ds. rozjemstwa.  
2. Przed wystawieniem opinii Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną 

z kandydatem na Rozjemcę SKB.  
3. Rozjemcą SKB może zostać Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, wpisany na listę Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB, niekarany za przestępstwa umyślne, posiadający pełnię praw publicznych 
oraz: 
1) posiadający minimum 10 letnie doświadczenie w rozliczaniu robót budowlanych; 
2) wpisany na listę Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB przez okres minimum 5 lat; 
3) specjalizujący się w rozliczaniu robót budowlanych, a w szczególności ich weryfikacji oraz 

waloryzacji; 
4. Lista Rozjemców SKB jest jawna i podlega upublicznieniu na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
5. Skreślenie Rozjemcy SKB z Listy Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB jest równoznaczne ze 

skreśleniem z Listy Rozjemców SKB. 
6. Rozjemca SKB może odmówić udziału w Zespole rozjemców w konkretnej sprawy jedynie 

w uzasadnionych przypadkach. 
7. Szczegółowe zasady powoływania Rozjemców SKB określi Zarząd SKB. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie za Rozjemstwo 
 

1. Proces rozjemstwa i wydania Rekomendacji dotyczących rozliczania robót budowlanych 
prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej SKB.  

2. Ustala się następujący podział przychodów związanych z rozjemstwem: 
a) 30% dla Stowarzyszenia, 
b) 70% na bezpośrednie koszty pracy Komisji ds. rozjemstwa i Zespołu rozjemców 

(wynagrodzenie oraz pozostałe koszty). 
3. Cennik poszczególnych opłat oraz zasady ich uiszczenia w ramach rozjemstwa i wydania 

Rekomendacji określi Zarząd SKB. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ogólne zasady rozjemstwa dotyczące rozliczania robót budowlanych wchodzą w życie z dniem 

22 marca2019 roku. 
 

 
Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

 
 


