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Drogie Koleżanki, 

Drodzy Koledzy, 

 

Rok 2020 jest dla nas rokiem szczególnym, przede wszystkim z uwagi na 25 rocznicę założenia 

naszego Stowarzyszenia. W dniu 6 października 1995 roku odbyło się w Warszawie, na wniosek 

22 uczestników spotkania -  Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych, a 27 listopada 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał 

SKB do rejestru stowarzyszeń. 

Ostatnie przygotowania do obchodów Jubileuszu 25-lecia SKB, Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów i Członków oraz XII Konferencji w ostatniej chwili zostały przerwane 

z powodu zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski.  Zarząd 

SKB w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników podjął trudną, choć w głosowaniu 

jednomyślnie uznaną za rozsądną i odpowiedzialną, decyzję o przeniesieniu spotkań na nowy 

termin 17-18 września 2020 roku.  

Niestety, w chwili obecnej nic nie wskazuje na szybki koniec epidemii, co jest wyzwaniem nie tylko 

dla naszego Stowarzyszenia, ale również dla wszystkich jego członków. Dokładamy wszelkich 

starań, aby biuro SKB pracowało bez przerwy, choć ostatnio zdalnie, a wszystkie sprawy 

Stowarzyszenia były realizowane bezzwłocznie. 

Podejmujemy również działania zmierzające do ponownego uruchomienia szkoleń – oczywiście 

z uwagi na epidemię koronawirusa - na platformie e-learningowej. Rozważana jest też propozycja 

zorganizowania najbliższych VI Letnich warsztatów dla kosztorysantów w Warszawie na platformie 

e-learningowej. 

Z uwagi na przełożoną konferencje, szkolenia i warsztaty Zarząd SKB podjął decyzję o kolejnym 

przedłużeniu okresu rozliczeniowego dotyczącego obowiązkowych szkoleń dla Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB.  

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do częstego odwiedzania naszej strony internetowej 

www.kosztorysowanie.pl, gdzie na bieżąco podawane są wszystkie istotne informacje dotyczące 

działalności naszego Stowarzyszenia. 

Mamy nadzieję, że zagrożenie epidemiczne zostanie szybko opanowane i stopniowo będziemy 

mogli wrócić do naszych niezwykle cennych spotkań – zarówno w Oddziałach i Kołach, jak i na 

konferencji, warsztatach oraz szkoleniach.  
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I. Informacje Stowarzyszenia 
 

1. Walne Zgromadzenie SKB, obchody 25 lecia Stowarzyszenia i XII 

Konferencja SKB 
Z uwagi na rozwijającą się pandemię koronawirusa, Zarząd Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych zmuszony był przełożyć, w trosce o bezpieczeństwo 

i zdrowie uczestników spotkań, zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. Walne 

Zgromadzenie SKB i obchody 25-lecia założenia SKB, jak również zaplanowaną 

w dniach 17-18 marca 2020 r. XII Konferencję SKB pt. „Opis i szacowania przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo 

zamówień publicznych”. 

Nowy termin dla Walnego Zgromadzenia oraz obchodów 25-lecia SKB to 

17 września 2020 r. a Konferencji: 17-18 września 2020 r. 
 

2. Posiedzenie Zarządu SKB 
W grudniu 2019 r., po siedzeniu Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych, na którym omówiono bieżące sprawy, jak również zagadnienia 

związane z organizacją w 2020 r. XII Konferencji SKB, Walnego Zgromadzenia SKB 

i obchodów 25–lecia Stowarzyszenia, odbyła się krótka uroczystość wigilijna 

z udziałem: Prezesa Honorowego Olgierda Sielewicza, oraz byłych Prezesów SKB – 

kol. Balbiny Kacprzyk i Andrzeja Warwasa. 
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3. SKB w środowisku budowlanych 

a. Obchody 85-lecia poznańskiego Oddziału PZITB 

W dniach 24-25 października 2019 r. odbyły się w Poznaniu obchody 85-lecia 

poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.  

Na zaproszenie organizatorów, w uroczystości tej uczestniczyła Wiceprezes 

Stowarzyszenia SKB, kol. Renata Niemczyk. 

 

Dwu – dniowe obchody przygotowane były z dużym rozmachem. Po części oficjalnej, 

nie zabrakło również towarzyskiej i poznawczej. Gospodarze zorganizowali 

zwiedzanie poznańskiej Katedry z podziemiami, zabytkowej części Poznania tzw. 

Śródki, muzeum archeologicznego na Ostrowie Tumskim oraz Międzynarodowych 

Targów Poznańskich.  

Sądzić należy, że poznańska uroczystość, z uwagi na piękną oprawę i wysoki poziom 

merytoryczny zapadnie na długo w pamięci jej uczestników. 
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b. Posiedzenie Zarządu poznańskiego Oddziału PZITB 

W dniu 11.12.2019 r. odbyło się posiedzenie poznańskiego Zarządu Oddziału PZITB 

w budynku NOT, przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu. 

Na spotkanie została zaproszona Wiceprezes SKB kol. Renata Niemczyk, która na 

prośbę Zarządu przedstawiła historię kosztorysowania w okresie powojennym kładąc 

szczególny nacisk na stosowane podstawy i metody kosztorysowania 

w budownictwie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (do czasów obecnych), 

a także zaprezentowała działalność Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, 

które od 25 lat integruje środowisko kosztorysantów i aktywnie zabiega 

o podniesienie rangi zawodu kosztorysanta oraz ochronę jego praw zawodowych. 

Jednocześnie, będąc członkiem Komitetu Ekonomiki Budownictwa przy ZG PZITB 

w Warszawie w latach 2017 – 2019, przybliżyła zebranym tematykę poruszaną na 

posiedzeniach Komitetu. Były to m.in. tematy związane z szacowaniem wartości 

zamówienia na roboty budowlane, kalkulacją ceny ofertowej, waloryzacją 

wynagrodzenia za roboty budowlane, notowaniami cenowymi firmy ORGBUD-

SERWIS.  

Na zakończenie swojego wystąpienia w kilku słowach przedstawiła działalność firmy 

ORGBUD-SERWIS, która to firma od lat prowadzi notowania cen i kosztów 

w budownictwie jednocześnie prowadząc aktywną działalność na polu 

kosztorysowania.  

Na zdjęciu: w środku przewodniczący poznańskiego Oddziału PZITB Edmund Przybyłowicz, 

po prawej wiceprezes SKB Renata Niemczyk, po lewej przewodnicząca koła PZITB Maria 

Świerczak. 
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4. Warsztaty dla kosztorysantów w Hajnówce 
W dniach 17.01.2020 r. – 18.01.2020 r. w Hajnówce w odbyły się I Kosztorysowe 

Warsztaty Zimowe – Podlasie 2020, zorganizowane przez Oddział SKB w 

Białymstoku. Warsztaty odbyły się pod znamiennym tytułem „Kosztorys niejedno 

ma imię – opracowania kosztowe od planowania do rozliczenia inwestycji”. 

W urokliwym Zajeździe „Wrota Lasu” w Hajnówce uczestnicy Warsztatów wysłuchali 

interesujących prelekcji dotyczących kosztorysowania budowlanego, po czym 

dyskutowali nad przedstawioną problematyką.  

Sprawozdanie z Warsztatów znajduje się w dalszej części Biuletynu. 

Spotkanie to, od strony merytorycznej było niezmiernie pouczające i z pewnością 

przyczyniło się do poszerzenia wiedzy jego uczestników.  
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5. Spotkanie członków Oddziału Poznań 

W dniu 14 lutego 2020 r. odbyło się 

w Zbąszyniu spotkanie poznańskiego 

Oddziału SKB, zorganizowane dzięki 

uprzejmości Burmistrza Zbąszynia – 

mgr inż. Tomasza Kurasińskiego, 

członka Oddziału Poznań.  

Na spotkaniu omówiono zagadnienia 

związane z przygotowaniem postępo-

wania przetargowego na budowę sieci 

kanalizacyjnych w Zbąszyniu, przepro-

wadzeniem postępowania i wyborem najkorzystniejszej oferty, jak również 

z mogącymi wystąpić utrudnieniami na etapie wykonawstwa. 

6. Spotkanie członków Oddziału Gliwice 

W Gliwicach, w dniu 24 lutego 2020 r. odbyło się w Miejskim Domu Kultury 

spotkanie członków Oddziału Gliwice. Zainteresowanych wydarzeniem zapraszamy 

na kolejne strony Biuletynu na których zamieszczono sprawozdanie. 

7. Spotkanie członków Oddziału Warszawa 
W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się 

zebranie członków Oddziału Warszawa 

SKB. Sprawozdanie zamieszczono 

w dalszej części Biuletynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strona 6 
 

 

 

8. Patronaty 
Na prośbę Redakcji Miesięcznika „Przetargi Publiczne” Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych udzieliło patronatu uroczystości „VII Forum Zamówień Publicznych na 

roboty budowlane”. 

9. Szkolenia organizowane przez SKB 
a. Zarząd SKB podjął cenną inicjatywą organizacji jednodniowych szkoleń, których 

przedmiotem są zasady opracowania i weryfikacji formalnej kosztorysu 

inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zamówieniach publicznych.  

 Jest to istotne zagadnienie ponieważ poprzez sformalizowanie postępowania o 

 udzielenie zamówienia publicznego nietrudno jest popełnić liczne błędy formalne 

 przy przygotowaniu dokumentacji postępowania oraz przy szacowaniu wartości 

 zamówienia. Opracowanie tych dokumentów zazwyczaj zleca się firmom 

 zewnętrznym, jednak to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

 opracowanie. 

 Chcąc wyjść naprzeciw istniejącym potrzebom rynku przygotowano cykl  szkoleń. 

 Szkolenie skierowane jest do: 

 osób opracowujących kosztorys inwestorski i przedmiar robót, 

 pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za odbiór kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót od osób/firm je opracowujących, 

 osób weryfikujących kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 

 członków komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację 

postępowania. 

 Pierwsze szkolenie już miało miejsce w dniu 27.02.2020 r. w Warszawie. 

 Uczestniczyło w nim ponad 20 osób. 

 Niestety, kolejne szkolenie, które zaplanowane było na dzień 2.04.2020 r., również 

 w Warszawie, zostało przełożone na termin późniejszy z powodu epidemii 

 koronawirusa. 

 

 Nie chcąc przerywać podjętej inicjatywy, Zarząd SKB pracuje obecnie nad zmianą 

 formy szkoleń. W miejsce szkoleń bezpośrednich planowane są szkolenia on-line. 

 Informacja o takiej możliwości zostanie podana na stronie SKB. 

 Decyzją Zarządu SKB szkolenie zostało wpisane na listę szkoleń dla Rzeczoznawców 

 SKB (pkt. 2 ppkt. 3 uchwały Zarządu SKB nr 17/2015). 
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b. Przełożony został również kurs z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, który 

miał się odbyć w Warszawie w siedzibie SKB, w dniach 17,18,19 oraz 25,26 kwietnia 

2020 roku.  

Podobnie jak w przypadku szkoleń jedno-dniowych Zarząd SKB pracuje nad organizacją 

kursów kosztorysowania w formie on-line.  

Informacje zostaną podane na stronie www.kosztorysowanie.pl. 

10. Komunikat dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB 

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w związku z obecną sytuacją 

epidemiczną, która spowodowała przełożenie terminów konferencji i szkoleń z listy dla 

Rzeczoznawców, postanowił uchwałą Zarządu nr 7/2020 z dnia 17.04.2020 r. 

przedłużyć okres rozliczeniowy 2016-2018 dotyczący obowiązkowych szkoleń dla 

Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB (uchwała Zarządu nr 17/2015 z dnia 10.12.2015 r.) 

do dnia 31 marca 2021 r. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
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Mirosław Świętuchowski 
 

II. Sprawozdanie z Warsztatów dla kosztorysantów – 
Hajnówka 

 
W dniach 17.01.2020 r. – 18.01.2020 r. w Hajnówce odbyły się I Kosztorysowe Warsztaty Zimowe – 

Podlasie 2020, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Oddział 

w Białymstoku. Warsztaty odbyły się pn. “Kosztorys niejedno ma imię – opracowania kosztowe od 

planowania do rozliczenia inwestycji”. 

W urokliwym Zajeździe “Wrota Lasu” w Hajnówce uczestnicy Warsztatów wysłuchali interesujących 

prelekcji dotyczących kosztorysowania budowlanego i brali udział w ciekawych dyskusjach 

związanych z tą problematyką.  

W pierwszym dniu Warsztatów poruszono tematykę kosztorysu budowlanego w jego różnych 

odmianach (inwestorski, ofertowy, zamienny, powykonawczy) w oparciu o obowiązujący obecnie 

stan prawny a także zapoznano uczestników z historią opracowań kosztorysowych (m.in. 

zaprezentowano kosztorysy sprzed 120 lat). Następnie przedstawiono metody kosztorysowania 

oraz formuły kosztorysowania na podstawie publikacji “Polskich Standardów Kosztorysowania 

Robót Budowlanych”, którą każdy uczestnik Warsztatów mógł nabyć na miejscu lub zamówić pod 

adresem biuro@kosztorysowanie.org.pl. W dalszej części Warsztatów dyskutowano nad widzeniem 

opracowań kosztorysowych (przedmiar, kosztorys) oczami wykonawcy, inwestora prywatnego 

i publicznego, oraz nad najczęściej popełnianymi błędami przy sporządzaniu kosztorysu 

inwestorskiego w zamówieniach publicznych. 

W drugim dniu Warsztatów zapoznano się z problematyką zamówień publicznych sprzed 180 lat na 

Podlasiu, porównując do nowych regulacji na obszarze zamówień publicznych, które wejdą w życie 

od 1 stycznia 2021 roku. Następnie rozważano problematykę szacunkowej wartości zamówienia 

skalkulowanej w kosztorysie inwestorskim z przyrównaniem do wartości inwestycji. Chodzi tu 

przede wszystkim o sposób kwalifikacji opłat z tytułu utylizacji materiałów z rozbiórki, wycinki 

drzew, kosztów wyposażenia. Ponadto uczestnicy Warsztatów poznali metodologię zarządzania 

kosztami budowy i ryzykiem w oparciu o dostępne obecnie narzędzia analityczne w inwestycjach 

prywatnych. Na zakończenie zapoznano się z kosztorysowaniem przy wykorzystaniu 

najnowocześniejszych narzędzi projektowych BIM (ang. Building Information Modeling), które 

z pewnością już wyznaczają nowe trendy w kalkulowaniu wartości kosztów całej budowy. 

Warsztaty odbyły się w miłej i sympatycznej atmosferze a następnego dnia chętni wybrali się na 

interesującą wycieczkę na Białoruś. 

Wszyscy uczestnicy Warsztatów mają nadzieję, że inicjatywa “Kosztorysowe Warsztaty Zimowe na 

Podlasiu” zapoczątkowana przez Oddział Białostocki Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

i jego Przewodniczącego kol. Mirosława Świętuchowskiego, będzie kontynuowana i stanie się 

miejscem corocznych spotkań środowiska kosztorysowego z regionu i nie tylko.  
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Piotr Montewski 
 

III. Sprawozdanie ze spotkania Oddziału w Gliwicach 
 
W Gliwicach, w dniu 24 lutego 2020 r. odbyło się w Miejskim Domu Kultury spotkanie członków 

Oddziału. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.  

Na spotkaniu zostały omówione bieżące i przyszłe działania Oddziału i Stowarzyszenia, 

a mianowicie: 

 usprawnienie komunikacji przesyłania informacji o spotkaniach - z uwagi na fakt iż wiele e- maili, 

z różnych przyczyn nie dociera do odbiorców, będą również rozsyłane SMS-y z powiadomieniem 

o spotkaniu, 

 propozycje tematów następnego spotkania, 

 przebieg warsztatów w Hajnówce w 2020 r., 

 przygotowania do Walnego Zgromadzenia oraz Jubileuszu 25 lecia SKB, w 2020 r.,  

 uaktualnienie listy delegatów z Oddziału w Gliwicach, 

 tematykę Konferencji SKB w 2020 r.,  

 sprawy związane z organizacją przez Oddział w Gliwicach Warsztatów Kosztorysowych na 

terenie aglomeracji śląskiej – ustalono że odbędą się w dniach 11-12.09.2020r. w Rybniku, 

 organizację 3 godzinnego bezpłatnego szkolenia dla wszystkich zainteresowanych na temat 

weryfikacji kosztorysu inwestorskiego – planowane na kwiecień w sobotę w MDK 

w Gliwicach oraz w Opolu 

 najbliższe szkolenia dla Rzeczoznawców Kosztorysowych, 

 obowiązywanie od 2020 r. “nowej” składki członkowskiej. 

Termin następnego spotkania 18.05.2020 r. godz. 17.00 w Miejskich Wodociągach w Katowicach 
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Balbina Kacprzyk 

 

IV. Sprawozdanie ze spotkania Oddziału w Warszawie  
 

W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się zebranie członków warszawskiego Oddziału SKB, w którym 

uczestniczyło 25 osób. 

Spotkanie prowadziła przewodnicząca Oddziału, Kol. Hanna Pokulniewicz, która na wstępie 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału w 2019 r. 

Następnie zainaugurowała, przypadający w 2020 r. Jubileusz 25 lecia Stowarzyszenia. Krótką 

historię Stowarzyszenia przypomniała Balbina Kacprzyk – wieloletnia prezes SKB i również w latach 

2003-2013 przewodnicząca Oddziału.  

Początek SKB to 1995 rok – Założycielskie Walne Zgromadzenie 6.10.1995 r. Nadmienić należy, że 

zawsze w pracach Stowarzyszenia i we władzach licznie uczestniczyli członkowie warszawskiego 

Oddziału. Wspomnieć można pracę w zarządzie: Olgierda Sielewicza prezesa w latach 1995 – 2007, 

Grażyny Górczyńskiej – sekretarza 1998-2004, Kazimierza Dukaczewskiego- członka zarządu 1995-

2001, Balbiny Kacprzyk: 2007-2019, Barbarę Reichert: 2010-2013, Ryszarda Równickiego 2013- 

obecnie, Andrzeja Warwasa 2009-2016, Tomasza Pytkowskiego 2016-obecnie, Huberta Anysza 

2019 – obecnie.  

Także liczne uczestnictwo naszych 

członków w Komisji Rewizyjnej, 

Koleżeńskim Sądzie Honorowym 

i Komisji Kwalifikacyjnej oraz udział 

w komisjach podczas Walnych 

Zgromadzeń. 
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Oddział warszawski organizował w ostatnich latach wiele wycieczek “kulturalno-technicznych”: na 

budowę stadionu narodowego, na budowę Świątyni Opatrzności Bożej, do historycznych Filtrów 

warszawskich, a także do Muzeum Katyńskiego. 

Warto wspomnieć wycieczkę techniczną, która odbyła się w październiku 2019 na budowę 

Muzeum Wojska Polskiego, zorganizowaną dzięki koledze Markowi Trzybińskiemu. Obecnie 

Muzeum mieści się w Alejach Jerozolimskich, natomiast nowa siedziba będzie na terenie Cytadeli 

Warszawskiej. Po budowie oprowadzał przedstawiciel wykonawcy ciekawie przy tym opowiadając 

o rozwiązaniach technicznych.  

Podkreślić również należy, że od 2016 roku, co roku organizowane są przez Oddział warszawski, 

Warsztaty w Babicach pod Warszawą.  

Niestety, Warsztaty zaplanowane w dniach 5 i 6 czerwca 2020 r. , z powodu koronawirusa zostały 

przełożone na termin późniejszy. 

Warszawski Oddział rozważa możliwość przeprowadzenia warsztatów na platformie e-lerningowej. 

 
 
 

V. Artykuły problemowe i komentarze 

Piotr Montewski 

1. Obwód i czas pracy deskowania. 

Obliczenie stosunku deskowanego obwodu do przekroju elementu 

Autorzy kosztorysów bardzo często przy ich sporządzaniu, celem kalkulacji szczegółowej ceny 
jednostkowej na potrzeby kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych lub przy 
sporządzaniu kosztorysów metodą kalkulacji szczegółowej korzystają z katalogów nakładów 
rzeczowych (KNR). W wielu z nich znajdziemy zapisy, które są przedmiotem sporu z powodu 
różnych interpretacji. Przykładem takich wątpliwości są zapisy dotyczące rozliczenia wykonania 
belek, słupów czy wieńcy. Generalnie chodzi o odpowiednie obliczenie stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju (czyli dobranie odpowiedniego KNR-u), oraz czasu pracy deskowania.  

Wątpliwości budzi sformułowanie “deskowany obwód”. W zasadach kosztorysowania 
sformułowanie deskowany obwód, należy rozumieć jako długość deskowania w przekroju 
betonowanego elementu, innymi słowy w obliczeniu deskowanego obwodu betonowanego 
elementu uwzględnia się tylko krawędzie powierzchni deskowanych. Deskowany obwód, nie może 
być utożsamiany z definicją geometryczną obwodu zgodnie z którą, obwód to linia zamknięta, 
okalająca płaszczyznę lub bryłę.  
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Zasady obliczania stosunku długości do deskowanego obwodu określają np. założenia szczegółowe 
do rozdziału 2 KNR 2-02 (Wydanie VI poprawione i uzupełnione, Warszawa 2017 – WACETOB), 
gdzie w punkcie 4.4 czytamy “Z objętości belek i podciągów należy odejmować objętości betonu 
wliczonego do płyty. Nakłady na belki i podciągi zróżnicowane zostały zależnie od stosunku długości 
ich deskowanego obwodu do powierzchni przekroju mierzonego w środku rozpiętości belek 
i podciągów.” Powyższe stwierdzenie potwierdza fakt, iż deskowany obwód dotyczy tylko 
powierzchni, które są deskowane. W przypadku podciągu deskowania będą montowane na trzech 
płaszczyznach podciągu, a długość deskowanego obwodu będzie obliczona jako suma trzech 
boków. Wobec powyższego sformułowanie “deskowany obwód”, należy rozumieć jako długość 
deskowania w przekroju betonowanego elementu.  

Dlatego w przypadku kosztorysowania monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych 
takich jak słupy , belki, wieńce, dobór odpowiednich podstaw katalogowych, zależy między innymi 
od obliczonego stosunku długości deskowanego obwodu do powierzchni przekroju elementu 
betonowego oraz typu zastosowanego deskowania.  
W przypadku słupów stosunek ten oblicza się według wzoru: 

 
gdzie: a,b – wymiary słupa 

W przypadku belek, podciągów i rygli stosunek ten oblicza się według wzoru: 

 
gdzie: b – szerokość belki, h- wysokość belki 

W przypadku wieńców stosunek ten oblicza się według wzoru: 

 
gdzie: b – szerokość wieńca, h- wysokość wieńca 

Przykładowo prawidłowo obliczony stosunek deskowanego obwodu do powierzchni przekroju 

wieńca o szerokości 25 cm, a wysokości 20 cm wynosi: 

 
Do ustalenia niezbędnych nakładów rzeczowych na wykonanie wieńca w deskowaniu systemowym, 

należy przyjąć dane z KNR-W 2-02/0242/01 

 

Czas pracy deskowania 

W przypadku gdy do wykonania monolitycznych elementów betonowych i żelbetowych 

zastosowano deskowanie systemowe, przedmiotem sporu często jest określenie czasu pracy 

takiego deskowania. Bardzo często w trakcie relacji elementy są rozszalowywane w czasie krótszym 

niż z to wynika z KNR-ów. W przypadku gdy w kalkulacji szczegółowej do wyceny robót betonowych 

zostały przyjęte podstawy katalogowe KNR, należy konsekwentnie stosować zasady określone 

w odpowiednio zastosowanych KNRach, innymi słowy nieprawidłowe będzie przyjęcie nakładów na 

wykonanie elementu zgodnie z zastosowaną podstawą np. KNR-W 2-02/0242/01 i jednoczesne 

przyjęcie np. czasu pracy deskowania 3 dni razy 12 godzin.  
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Zgodnie z założeniami szczegółowymi do rozdziału 2 punktem 5.6. “Nakłady pracy 

deskowania Zremb-Acrow i Peri podane w tablicach powiększa się czas dojrzewania betonu, który 

wyłącznie do celów kosztorysowania wynosi dla: 

‒ ław i stóp fundamentowych - 4 dni, 

‒ ścian, stropów, słupów - 10 dni, 

‒ podciągów - 12 dni 

przyjmując 10 godzin pracy na jeden dzień.” 

Należy przy tym pamiętać o zasadach obliczania nakładów czasu pracy deskowania, tzn. powiększa 

normę nakładów pracy deskowania o czas dojrzewania betonu w zależności od typu wykonanego 

elementu. Za nieprawidłowe należy uznać wstawienie dodatkowej pozycji kosztorysowej, w której 

będzie ujęty czas pracy deskowania. 

W przypadku wieńców wydawca katalogu nie określił czasu dojrzewania betonu, natomiast 

zdaniem autora do celów kosztorysowania, czasu dojrzewania betonu należy przyjąć tak jak dla 

ścian. W przypadku wykonania wieńców czas dojrzewania betonu, o który należy zwiększyć nakłady 

pracy deskowania to 10 dni razy 10 godzin pracy na jeden dzień. 

Wówczas nakłady pracy sprzętu “Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM” według KNR-W 2-

02/0242/01 należy powiększyć o 10 x 10 m-g, a łączny czas pracy deskowania wyniesie:  

 
Powyższej opisane zasady oraz przykłady obliczeń mają zastosowanie tylko w przypadku, 

gdy strony w umowie na roboty budowlane przyjęły zasadę rozliczenia robót w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych. W przypadku opracowania kosztorysu inwestorskiego, zasady dotyczące 

kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej, powinny być określone w założeniach wyjściowych do 

kosztorysowania. 

e-mail piotr.montewski@infokoszt.pl 
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2. Wynagrodzenie za pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i za świadczenie usług 
kosztorysowych 

Renata Niemczyk 

1. Wprowadzenie 

Coraz częściej do różnych stowarzyszeń i związków działających na obszarze budownictwa docierają 

głosy o mało satysfakcjonujących wynagrodzeniach za pełnienie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie o których mowa w ustawie Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994 

Prawo budowlane – Dz.U.1994 nr 89, poz.414 z późn. zm.).  

Wg obowiązującego stanu prawnego, funkcje te mogą sprawować tylko osoby posiadające techniczne 

wykształcenie, szeroką wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte w czasie praktyki zawodowej co 

potwierdza właściwy, wskazany w ustawie organ. W tym miejscu należy jeszcze dodać, że muszą być to 

osoby charakteryzujące się odpowiednim profilem psychologicznym tj. silną osobowością, asertywnością, 

umiejętnością kierowania zespołem i współpracy z ludźmi, poczuciem odpowiedzialności za 

wykonywanie zadań, aktywnością w rozwiązywaniu problemów i kreatywnością itd. Dopiero osoby 

spełniające powyższe kryteria mogą podjąć ryzyko związane z projektowaniem, kierowaniem budową czy 

pełnieniem nadzoru inwestorskiego, za co ponoszą w pełni osobistą odpowiedzialność zawodową, 

cywilną, karną, finansową i moralną. 

Liderzy ci, od których zależy powodzenie procesu inwestycyjnego zatrudniani są na umowę o pracę, 

umowę zlecenie, umowę o dzieło, lub też w formie tzw. samozatrudnienia do realizacji określonych 

przez inwestora (zamawiającego) czy wykonawcę działań. Z racji wagi funkcji i wspomnianej 

odpowiedzialności powinni być wynagradzani odpowiednio do ponoszonych nakładów i efektów 

rzeczowych, które dzięki nim powstają.  

Tak jednak nie jest, czego dowodem jest krytyka istniejącej sytuacji i częste, w ostatnim czasie 

podnoszenie tej problematyki na forum PZiTB czy PIIB. Powszechnie mówi się o niskich zarobkach 

lecz, jak przyznają analitycy, w tej grupie zawodowej trudno jest uzyskać obiektywne informacje 

z uwagi na różnorakie specjalności osób posiadających techniczne wykształcenie, pełnienie przez 

nich odmiennych funkcji w oparciu o wszystkie możliwe formy zatrudnienia.  

W podobnej sytuacji, a może nawet trudniejszej, znajdują się kosztorysanci. Wynagrodzenia za 

wszelakie opracowania kosztowe, czy to np. za sporządzenie kosztorysów inwestorskich na roboty 

budowlane, powykonawczych czy za opracowanie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji są 

niewspółmiernie niskie w stosunku do nakładów pracy. Pomimo wyłonienia, staraniem 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zawodu kosztorysanta budowlanego w wykazie 

zawodów GUS i wysiłków Stowarzyszenia na rzecz podnoszenia rangi tego zawodu partnerzy 

w procesie inwestycyjnym i osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie 

doceniają prac wykonywanych przez kosztorysantów.  
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Po części jest to pokłosiem zaszłości historycznych i funkcjonowania w gospodarce socjalistycznej 

do lat 80 –tych, zarządzania nakazowo-rozdzielczego (urzędowe cenniki za roboty budowlane, np. 

KCK, KCE), wykorzystywanie w kalkulacjach systemów kosztorysowych, które zdaniem większości 

zamawiających opracowania kosztowe nie wymagają szerszej wiedzy budowlano – technologicznej, 

braku regulacji prawnych sankcjonujących w procesie inwestycyjnym pozycję kosztorysantów.  

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

W postępowaniach przetargowych na usługi wykonywane przez osoby pełniące samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie poziom wynagrodzeń kształtowany jest w głównej mierze 

przez rynkowy popyt i rynkową podaż, czyli przez zapotrzebowanie na samodzielne funkcje 

techniczne i ofertę ich wykonywania ze strony inżynierów. Większa liczba wykwalifikowanej kadry 

niż rynkowy na nią popyt stanowiłoby wytłumaczenie takich a nie innych wynagrodzeń, ale źródeł 

tego stanu rzeczy można upatrywać również gdzie indziej, np. w niskiej jakości oferowanych usług. 

Przy projektowaniu oznacza to mniejsze zaangażowanie czasowe projektanta i szybsze, ponowne 

pojawienie się jego na rynku. 

Nie jest tajemnicą, że kierownicy budów i inspektorzy nadzoru często udzielają się na kilku, a nawet 

kilkunastu budowach jednocześnie w związku z czym nadzory nad robotami są niedbałe, 

projektanci opracowują projekty budowlane, które przypominają bardziej koncepcje i szkice niż 

dokumenty wymagane przepisami, a projekty wykonawcze są wykonawczymi tylko z nazwy, 

pozbawione części szczegółów i detali.  

Zamawiający znający skalę tego zjawiska, przygotowują specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia w sposób pozwalający na wyeliminowanie nieuczciwych oferentów świadczących 

miernej jakości usługi. Nie zawsze jednak rozwiązania te są skuteczne i pomimo starań ze strony 

inwestorów zamówienie może otrzymać oferent proponujący najniższe wynagrodzenie i co wynika 

z podtekstu, niską jakość usług.  

 

Można oczywiście podnieść fakt dysponowania przez zamawiających instrumentami pozwalającymi 

na odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny ale takie działanie musi wynikać z obiektywnych 

przesłanek popartych merytoryczną argumentacją. Jest to tym trudniejsze, że przedmiotem usług 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest wynik pracy umysłowej 

opartej na wiedzy i doświadczeniu a nie pracy fizycznej, którą lepiej czy gorzej można znormować. 

Niestety, przez okres funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej nie dopracowaliśmy się realnych 

wskaźników pozwalających wytyczyć rozsądne granice opłacalności przy pełnieniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie.  
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1.1. Projektanci 

Swojego czasu próbę oszacowania wskaźników stanowiących podstawę do wyceny prac 

projektowych i prac wykonywanych przez inspektorów nadzoru podjęła Izba Projektowania 

Budowlanego wydając publikację pn. “Środowiskowe zasady wycen prac projektowych”. Publikacja 

ta, pomimo funkcjonowania na rynku przez kilkanaście lat i pozytywnej opinii Ministerstwa 

Infrastruktury co do jej znaczenia na drodze unormowania tego segmentu rynku, nie doczekała się 

powszechnego stosowania. Brak tradycji po okresie długoletniego stosowania cen regulowanych, 

aktualna konkurencja w branży projektowej, kryterium najniższej ceny przy wyborze projektanta 

czy inspektora nadzoru to przyczyny spadku wynagrodzeń w tych branżach i odchodzenia od 

kalkulacji wynagrodzeń na podstawie wskazanego wydawnictwa.  

Na przeszkodzie w popularności tej publikacji stoi również coraz to bardziej oszczędne określanie 

przez inwestorów zakresu zamawianych prac projektowych polegające na pomijaniu szeregu 

parametrów technicznych, które z założenia powinny charakteryzować daną inwestycję. Odejście 

od tych standardów przyczynia się do niepełnego oglądu zamierzonego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego przez potencjalnych projektantów, szczególnie młodych z mniejszą praktyką.  

W konsekwencji utrudnia to określenie wynagrodzenia za prace projektowe w oparciu o metodę 

popularyzowaną przez “Środowiskowe zasady…” opartą na wycenie jednostek nakładów pracy 

(j.n.p.) skorelowanych z parametrami technicznymi inwestycji lub w oparciu o szacowaną wartość 

robót budowlanych. Efekt jest łatwy do przewidzenia w postaci napływu szeregu zróżnicowanych 

ofert z wynagrodzeniami krańcowo odbiegającymi w dół od tych określanych na podstawie 

publikacji.  

Jak pokazuje praktyka, w ślad za wyborem konkurencyjnej, niedoszacowanej oferty, należy się 

spodziewać niskiej jakości usług projektowych, których efekty odbiją się w przyszłości na jakości 

robót budowlanych. 

Ten związek jest całkiem zrozumiały ponieważ poziom wynagrodzenia jest wynikiem założonego 

czasu na realizację prac projektowych o określonym zakresie. Jeżeli bilans się nie zgadza ponieważ 

przewidziano na opracowanie dokumentacji mniejsze nakłady czasowe to powstanie dokumentacja 

kosztem jej jakości. Niższa jakość to przede wszystkim niedostatecznie przemyślane rozwiązania 

projektowe, błędy wymiarowe, brak korelacji pomiędzy branżami, uproszczenie rysunków 

wykonawczych, nieścisłości pomiędzy opisami a rysunkami, niedostatecznie opracowane detale lub 

ich brak. 

Jest jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, mianowicie niedoinwestowanych biur nie stać na 

zatrudnianie etatowych projektantów lecz tylko na zatrudnianie poprzez umowę zlecenie, dzieło 

lub też w postaci samozatrudnienia co często nie sprzyja panowaniu nad zespołem i nad właściwą 

koordynacją prac projektowych, jak również praktycznemu kształceniu młodych adeptów uczelni 

technicznych.  
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Tymczasem to właśnie prawidłowo opracowana dokumentacja projektowa jest podstawą 

powodzenia całego przedsięwzięcia budowlanego i w żadnym razie nie można przecenić funkcji 

projektanta. 

1.2. Kierownicy budów 

Tak samo nie można przecenić funkcji kierownika budowy na którym spoczywa cały ciężar 

odpowiedzialności w fazie wykonawstwa. Jego obowiązki, których jest pełen wachlarz, począwszy 

od spraw organizacyjnych, przez merytoryczne, finansowe, po dokumentacyjne określono 

w ustawie Prawo budowlane, podobnie jak obowiązki projektanta i inspektora nadzoru.  

Podstawowe z nich są rozpisane w art. 22 Prawa budowlanego, w czternastu punktach, chociaż 

kwintesencja obowiązków wynika praktycznie z jednego zapisu, który stanowi o ustawowym 

zobowiązaniu kierownika do “zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu 

budowlanego…”. Jest to bardzo pojemne sformułowanie, pod które można podciągnąć wszystkie 

czynności, które należy wykonać celem sfinalizowania przedsięwzięcia budowlanego przez 

wykonawcę. Również i te, które dodatkowo obciążają kierownika z tytułu wadliwie przygotowanej 

dokumentacji projektowej.  

Ze strony tej grupy zawodowej daje się słyszeć liczne głosy krytyki dotyczące niewspółmiernie 

niskich zarobków w kontekście ponoszonej odpowiedzialności, a szczególnie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo pracy. Nawet bowiem przy zachowaniu maksymalnej ostrożności i przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów istnieje potencjalna możliwość wypadku na budowie, za który ponosi, 

w mniejszym czy większym stopniu odpowiedzialność kierownik budowy. Jeżeli jeszcze będzie miał 

miejsce wypadek śmiertelny to może oznaczać koniec jego kariery w wyuczonym zawodzie oraz 

konsekwencje karne i finansowe.  

O ile wynagrodzenie projektantów kształtowane jest w dużej mierze poprzez postępowania 

przetargowe to wynagrodzenie kierowników budów najczęściej określone jest przez warunki 

etatowego zatrudnienia pomiędzy firmą wykonawczą a osobę pełniącą samodzielną funkcję 

techniczną w budownictwie. Nadmienić w tym miejscu należy, że fakt etatowego zatrudnienia 

w żadnym razie nie zdejmuje personalnej odpowiedzialności z kierownika budowy.  

Przy tym sposobie zatrudnienia również można mówić o pewnej konkurencyjności, ponieważ płaca 

ustalana jest indywidualnie z każdym pracownikiem odrębnie i na jej wysokość ma bezpośrednie 

przełożenie podaż tych usług na rynku pracy.  

Z kolei, w niewielkich firmach wykonawczych których nie stać na etatowego kierownika budowy 

popularne jest zatrudnianie na warunkach umowy kontraktowej. Jeżeli budowa nie wymaga 

stałego pobytu kierownika na miejscu, co szczególnie widoczne jest w przypadku robót 

inżynieryjnych czy budowy niewielkich obiektów np. domków jednorodzinnych jedna osoba firmuje 

szereg różnych budów. Tak więc niskie wynagrodzenia kierownicy rekompensują ilością budów, 

czasami nadmierną, co niekorzystnie wpływa na organizację budowy i jakość realizowanych robót.  
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1.3. Inspektorzy nadzoru 

Rozeznanie tematu wynagrodzeń wskazuje, że zarówno wynagrodzenie kierownika budowy jak 

i inspektora nadzoru, zatrudnionych na warunkach kontraktowych nie są zazwyczaj związane 

z wartością realizowanych robót budowlanych. Co prawda Izba Projektowania Budowlanego we 

wspomnianych wcześniej “Środowiskowych zasadach wyceny prac projektowych” zaleca wycenę 

wynagrodzenia dla inspektora nadzoru na poziomie 1,5 – 2,5% w stosunku do kosztów robót 

budowlanych, lecz monitoring rynku wskazuje, że realne wynagrodzenia są poniżej referencyjnego 

poziomu.  

Funkcja inspektora nadzoru jest niewdzięczną funkcją ponieważ jej pełnienie sprowadza się do 

kontrolowania a nie tworzenia, jak w przypadku projektanta czy kierownika budowy. Inspektor 

nadzoru jest zawsze w cieniu dwóch pozostałych co wcale nie oznacza, że jego rola w procesie 

inwestycyjnym jest mniej istotna. Wręcz przeciwnie, on jest ostatnim ogniwem w tym 

przedsięwzięciu, który może jeszcze dostrzec wady powstającej inwestycji czy zauważyć błędy 

wykonawstwa i w porę zareagować. Stąd też funkcję inspektora powinny pełnić osoby z szerokim 

doświadczeniem, zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie, bowiem powstaje efekt, na 

który składają się sztuka projektowania architektonicznego, finezja myśli technicznej i rzemieślniczy 

wysiłek osób fizycznych pracujących w mało komfortowych warunkach. 

Niestety, przez lata minionego ustroju gospodarczego nastąpiła poważna dewaluacja tego zawodu 

co obecnie, z dużym wysiłkiem środowisko stara się nadrobić.  

 

1.4.   Kosztorysanci 

W okresie funkcjonowania w Polsce gospodarki socjalistycznej pozycja kosztorysantów w procesie 

inwestycyjnym była dyktowana przez nakazowo – rozdzielcze zarządzanie w budownictwie 

podobnie jak w innych gałęziach gospodarki. Przejawiało się to w konieczności posługiwania się 

obligatoryjnymi, urzędowymi cennikami (KCK, KCE, ZW), zgodnie z regułami określanymi w 

wydawanych przez Ministerstwo zarządzeniach.  

W latach 80-tych XX. odstąpiono od tak daleko idącego interwencjonizmu państwowego 

w funkcjonowanie gospodarki i obok cen regulowanych przez rząd pojawiła się możliwość 

stosowania cen umownych przy jednoczesnej konieczności przedstawienia, na wniosek odbiorcy, 

kalkulacji ceny. Stanowił o tym art. 11, ust. 5 ustawy o cenach z 26 lutego 1982. Natomiast art. 12, 

ust. 1 precyzował dalej, że “Kalkulacja ceny obiektów i robót budowlanych jest sporządzana na 

podstawie kosztorysu”. Regulacje te wyraźnie umacniały pozycję kosztorysanta na rynku. 
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Jednakże blisko 10 lat później ukazała się ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001, która liberalizując 

przepisy dotyczące kalkulacji cen umownych zdezaktualizowała rozporządzenia MRRiB z dnia 13 

lipca 2001 w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Brak delegacji w tej 

ustawie do wydania kolejnych rozporządzeń, jak również pozostawienie określenia ceny w gestii 

stron zawierającym umowę bez konieczności poparcia ceny odpowiednią kalkulacją, wprowadziło 

swobodę w rozliczeniach kosztorysowych. Tak więc paradoksalnie, regulacje pozwalające na 

rozwój gospodarki wolnorynkowej przyczyniły się do osłabienia pozycji kosztorysanta na rynku. 

Jak już wspomniano w artykule, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych doprowadziło do 

uwzględnienia zawodu kosztorysanta w wykazie GUS jednakże, patrząc z perspektywy czasu, fakt 

ten znalazł niewielki oddźwięk w postrzeganiu zawodu kosztorysanta. Brak systemu kształcenia 

kosztorysantów, brak jakichkolwiek wymogów edukacyjnych, wolny dostęp do zawodu dla 

każdego, nawet dla osób nie związanych z budownictwem, to jedna z głównych przyczyn słabnącej 

pozycji kosztorysanta na rynku. Druga, to brak wskazania w obszarze zamówień publicznych 

regulowanym przez ustawodawcę, kto winien być autorem kosztorysów inwestorskich, 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, wartości kosztorysowej inwestycji 

(WKI).  

Pod względem pozycji na rynku, kosztorysantom budowlanym trudno się porównywać z rzeczoznawcami 

majątkowymi powołanymi przez ustawę o gospodarce nieruchomościami do określenia wartości 

nieruchomości. Pomimo, że kosztorysanci uczestniczą w procesie inwestycyjnym na różnych jego 

etapach, sporządzają kalkulacje kosztorysowe na inwestycje kilkunastu czy nawet kilkudziesięcio 

milionowe są niewidzialni dla ustawodawcy. Ten fakt nie sprzyja również właściwemu ich postrzeganiu 

przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

W efekcie, wskazane wyżej czynniki, a przede wszystkim brak jakichkolwiek barier w uprawianiu 

tego zawodu doprowadzających do dużej konkurencyjności, przekładają się na niskie 

wynagrodzenia i niską jakość opracowań.  

4. Podsumowanie 

Na opisaną w artykule niedostateczną sytuację finansową osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie oraz kosztorysantów, która jakby nie było wpływa na zmniejszenie 

prestiżu tych zawodów, składa się szereg czynników, m.in. wynikających z zaszłości historycznej, 

regulacji prawnych, unikatowej gospodarki rynkowej (każde państwo tworzy swoją unikatową 

i charakterystyczną dla siebie formę gospodarki rynkowej, chociaż pewne jej cechy pozostają 

wspólne dla wszystkich krajów), polityki kształcenia wyższych i średnich kadr w budownictwie 

zmierzającej do nadprodukcji, a także braku ministerstwa właściwego tylko i wyłącznie dla 

znaczącego działu gospodarki, jakim jest budownictwo. 
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Czynników jest znacznie więcej, których wpływ na polski rynek budowlany trudno ocenić bez 

przeprowadzenia szeregu badań i analiz, tym niemniej powstaje pytanie, czy na tym obszarze jest miejsce 

do interwencjonizmu państwowego? Czy można oszacować minimalne nakłady, które muszą ponieść 

osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne i kosztorysanci, tak aby nakłady te gwarantowały 

odpowiednią jakość usług i byłyby podstawą przy kalkulacji wynagrodzenia za te prace?  

U naszych zachodnich sąsiadów, pomimo gospodarki wolnorynkowej wiele obszarów jest regulowanych 

przez państwo. Do niedawna były regulowane wynagrodzenia w relacji architekt – inwestor; inspektor 

nadzoru – inwestor i nie można było pominąć, przy określaniu wynagrodzenia za usługi projektowe i usługi 

nadzoru, HOAI Kodeksu wynagrodzeń architektów i inżynierów. Pomimo dwuletniej walki Federalnej Izby 

Niemieckich Architektów, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał  wyrok z 7 kwietnia 2019, że 

minimalne i maksymalne stawki opłat dla architektów i inżynierów w Niemczech są niezgodne z prawem 

unijnym. Obecnie Federalna Izba Niemieckich Architektów bada jakie wnioski można wyciągnąć 

z orzeczenia i w jaki sposób zmodyfikować HAOI, aby zapewnić architektom i inżynierom możliwość 

dalszego korzystania z dotychczasowej struktury opłat. 

W sprawie tej podkreślano niejednokrotnie, że HOAI zapewnia architektom i inżynierom rozsądne 

wynagrodzenia przy jednocześnie zapewnionej, w trakcie procesu inwestycyjnego jakości działań, 

począwszy od planowania budowy, organizacji postępowania przetargowego, udzielania zamówienia 

i monitorowania realizowanej inwestycji (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).      

Również Czesi opracowali dokument, który jest pomocnym materiałem przy ustalaniu  wynagrodzenia za 

pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.     

Tym artykułem zachęcamy Państwa do zabrania głosu w tej materii. Swoje uwagi prosimy kierować do 

Biura Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  


