
                                 Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r. 
 
 
 
Zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych, które odbędzie się 
 

25 czerwca (czwartek) 2020 r.  o godz.1130 (I termin), o godz.1200 (II termin)  
 

w Warszawie w SCSL „Żurawia” przy ul. Żurawiej 47, sala nr 5 na parterze 
 
Proponowany porządek obrad: 

1) otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa SKB, 
2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretarza-protokólanta, 
3) zatwierdzenie porządku obrad, 
4) przyjęcie regulaminu obrad, 
5) wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków, 
6) stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną 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 rok obrachunkowy 2019, 
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 2019, 

b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 
sprawozdawczym, 

c) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Koleżeńskiego Sądu Honorowego  w okresie 
sprawozdawczym, 

d) o sposobie pokrycia strat z 2019 r., 
e) o udzieleniu pokwitowania członkom Zarządu SKB, 
f) o udzieleniu pokwitowania członkom Komisji Rewizyjnej SKB, 
g) o przyjęciu kierunków i programu działania Stowarzyszenia na 2020 r., 
h) o zatwierdzeniu planu wydatków na 2020 r., 
i) o zasadach rozjemstwa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotyczących 

rozliczania robót, 
j) o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa SKB. 

12) zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
 
Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do 
wglądu na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Stowarzyszenia: 00-511 Warszawa, 
ul. Nowogrodzka 31 pok. 327 oraz na stronie internetowej SKB: www.kosztorysowanie.org.pl. Bardzo 
proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów.  
 
Licząc  na niezawodny udział w Walnym  Zgromadzaniu łączę koleżeńskie  pozdrowienia  

 
Tomasz Pytkowski 



Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
PROJEKT 

Uchwała nr 1/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu SKB z działalności w 2019 r. 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 r. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SKB z działalności  w 
2019 r.: 
- przyjmuje sprawozdanie Zarządu SKB z działalności w 2019 r. w tym sprawozdanie finansowe za 
rok obrachunkowy 2019. 
 
 
Sekretarz-protokolant: 
 
 
                                            Przewodniczący 

   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

          w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 

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

Uchwała nr 2/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2019 r. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 r. po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z 
działalności w 2019 r. 
- przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2019 r. 
 
 
Sekretarz-protokolant: 
                           
 
                                            Przewodniczący 

   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

          w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 

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



PROJEKT 
Uchwała nr 3/2020 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 
 
 

w sprawie:  przyjęcia sprawozdania Koleżeńskiego Sądu  Honorowego  z  działalności w 2019 r. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 r. po rozpatrzeniu sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego 
SKB z działalności w 2019 r.  
-  przyjmuje sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w 2019 r. 
 
 
 
Sekretarz-protokolant: 
 
                                            Przewodniczący 

   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

          w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 
 
 
 

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

Uchwała nr 4/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
 

w sprawie: pokrycia strat z roku 2019 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu SKB. 
- uchwala, że strata za rok 2019 w kwocie: 16 667,76 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt siedem złotych i 76/100) pokryta będzie z przychodów w przyszłych okresach. 
 
 
Sekretarz-protokolant: 
                                                
                                            Przewodniczący 

   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

          w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 „za” - ………. głosów, 
„przeciw” - …… głosów. 
 
 



PROJEKT 
Uchwała nr 5/2020 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 
 
 
 

w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w 2019 r. członkom Zarządu SKB. 
 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 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 w 2019 r. wymienionym niżej członkom 
Zarządu: 
 
Tomasz Pytkowski – Prezes „za” - …… głosów„ przeciw” - …… głosów, 
  
Renata Niemczyk – Wiceprezes „za” - …… głosów„ przeciw” - …… głosów, 
 
Stanisław Moryc – Wiceprezes „za” - …… głosów„ przeciw” - …… głosów, 
 
Ryszard Równicki - Sekretarz  „za” - …… głosów„ przeciw” - …… głosów, 
 
Hubert Anysz  – Członek „za” - …… głosów„ przeciw” - …… głosów, 
  
Włodzimierz Cichewicz – Członek  „za” - …… głosów„ przeciw” - …… głosów. 

 
 
 
 

 
Sekretarz-protokolant: 
 
 
 
                                            Przewodniczący 

   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

          w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJEKT 

Uchwała nr 6/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
 
 

w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w 2019 r. członkom Komisji Rewizyjnej SKB. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2019 r. po rozpatrzeniu przedstawionego przez Komisję Rewizyjną SKB 
sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym: 
- udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019 r. wymienionym niżej członkom Komisji 
Rewizyjnej: 
 
Krzysztof Żuchowicz  – 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 25 czerwca 2020 r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT 
 
 

Uchwała nr 7/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie: przyjęcia kierunków i programu działania Stowarzyszenia w 2020 r. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 r. po rozpatrzeniu projektu kierunków działania SKB w roku 2020, 
na wniosek Zarządu SKB: 
- zatwierdza kierunki działania SKB w roku 2020, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: 
„Kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2020” 
 
 
 
 
Sekretarz-protokolant: 
 

Przewodniczący 
   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

          w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 

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



PROJEKT 
 
 

Uchwała nr 8/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
 

w sprawie: zatwierdzenia planu wydatków Stowarzyszenia na 2020 r. 
 
 Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 r. po rozpatrzeniu projektu planu wydatków SKB na 2020 r., zgodnie 
z wnioskiem Zarządu SKB: 
- zatwierdza plan wydatków SKB na rok 2020, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: 
„Plan wydatków SKB na 2020 r.” 
 
Sekretarz-protokolant: 

Przewodniczący 
   Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

            w dniu 25 czerwca 2020 r.   
„za” - ………. głosów 
„przeciw” - …… głosów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJEKT 

 
Uchwała nr 9/2020 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia  
Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia  25 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie zasad rozjemstwa  

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
dotyczących rozliczania robót 

 
 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 roku zatwierdza ZASADY ROZJEMSTWA STOWARZYSZENIA 
KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCE ROZLICZANIA ROBÓT 
 
Załącznik nr 1 do uchwały: 
ZASADY ROZJEMSTWA STOWARZYSZENIA 
KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCE 
ROZLICZANIA ROBÓT 
  
 
 
 
Sekretarz-protokolant 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 25 czerwca 2020 r. 
 

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



 
 
 

ZASADY ROZJEMSTWA 
 STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

 DOTYCZĄCE ROZLICZANIA ROBÓT  
 
 
 

W dniu 25 czerwca 2020 roku uchwałą nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przyjęto ZASADY ROZJEMSTWA STOWARZYSZENIA 

KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCE ROZLICZANIA ROBÓT o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w niniejszych zasadach rozjemstwa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  

dotyczących rozliczania robót budowlanych jest mowa o:  

1) „Komisji kwalifikacyjnej” - należy przez to rozumieć Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB powołaną przez Zarząd SKB; 

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

3) „Liście Rozjemców SKB” – aktualna lista Rozjemców SKB publikowana na stronie 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i prowadzona przez Koordynatora ds. 
rozjemstwa; 

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

5) „Rozjemcy SKB” – należy przez to rozumieć osobę wpisaną na Listę Rozjemców SKB; 
6) „Rozliczaniu robót budowlanych” – należy przez to rozumieć rozliczenie 

wykonanych/wykonywanych/do wykonania robót budowlanych, sprawdzenie poprawności 
wyceny, a także waloryzację wartości robót budowlanych; 

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

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

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

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

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 
Koordynatora ds. rozjemstwa do rozpatrzenia konkretnej sprawy. 

 
 

 



§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wprowadza się zasady przeprowadzania przez SKB procesu rozjemstwa, powoływania 
Rozjemców SKB  lub Zespołu rozjemców i wydawania Rekomendacji dotyczących rozliczania 
robót budowlanych. 

2. Postępowanie rozjemcze jest postępowaniem, które ma na celu zakończenie sporu poprzez 
osiągniecie przez Strony porozumienia zgodnego z zasadami etyki i przepisami prawa. 

3. Rekomendacje mogą dotyczyć jedynie rozliczania robót budowlanych.   
4. Proces rozjemstwa nie obejmuje: 

1) opiniowania zapisów umów i kontraktów na roboty budowlane;  
2) określenia prawidłowości wykonania robót budowlanych, z oceną ich jakości, zgodności 

wykonanych robót  z projektem;   
3) zakresu typowania robót budowlanych do wyceny; 
4) rozliczenia usług i dostaw. 

5. Koordynator ds. rozjemstwa organizuje i nadzoruje proces rozjemstwa oraz wydania 
Rekomendacji. 

6. Rekomendację przygotowuje Zespół rozjemców bądź w przypadku spraw o małym zakresie 
wyznaczony Rozjemca SKB. 

7. Rozpatrzenie sprawy odbywa się w sposób niejawny, bez udziału stron. 
8. Jeżeli jest to uzasadnione, w trakcie rozpatrywania sprawy Zespół rozjemców/Rozjemca SKB 

może zwrócić się do Stron o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 
9. Dokumentacja poszczególnych postępowań przechowywana jest w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

§ 3 

Koordynator ds. rozjemstwa 

 

1. Koordynator ds. rozjemstwa jest powoływany i odwoływany przez Zarząd SKB.  
2. Koordynatorem ds. rozjemstwa może zostać jedynie Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 

spełniający wymagania określone w § 5 ust. 2.  
3. Do zadań Koordynatora 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 celem 
wydania przez nią opinii o kandydacie; 

2) przekazanie całości dokumentacji, o której mowa pkt. 1 do Zarządu SKB; 
3) nadzór nad Rozjemcami SKB; 
4) 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; 

5) w przypadku, gdy wnioski, o których mowa w ppkt. 4 nie mogą być rozpatrywane -  
ograniczenie zakresu co do przedmiotu sporu bądź ich zwrot do Stron wraz ze stosownym 
uzasadnieniem; 

6) wskazanie składu Zespołu rozjemców/Rozjemcy SKB do rozpatrzenia sprawy i wydania 
Rekomendacji; 

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. Koordynator ds. rozjemstwa prowadzi spis spraw i wydanych w ramach rozjemstwa 
Rekomendacji. 

 

§ 4 

Zespół rozjemców 

 

1. Zespół rozjemców/Rozjemca SKB powołany jest każdorazowo do rozpatrzenia konkretnej sprawy 
przez Koordynatora ds. rozjemstwa po zapoznaniu się z wnioskiem Stron. 

2. W skład Zespołu rozjemców mogą być powoływani Rozjemcy SKB bądź w szczególnych 
przypadkach wymagających wiadomości specjalnych Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB spoza Listy 
Rozjemców SKB. 

3. Rozpatrzenie sprawy odbywa się w zależności od decyzji Koordynatora ds. rozjemstwa  
w składzie jedno lub wieloosobowym. 

4. Powołany Rozjemca SKB może wnioskować o wyłączenie go ze sprawy jeżeli pozostaje  
w stosunkach z jedną ze stron w badanej sprawie, które uzasadniają wątpliwość co do 
niezależności i bezstronności.  

5. Strony mogą we wniosku wskazać Rozjemcę SKB lub Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB, który 
będzie uczestniczył w pracach Zespołu rozjemców. 

6. W przypadku składu wieloosobowego Zespołu rozjemców Koordynator ds. rozjemstwa ustala 
przewodniczącego, który prowadzi i koordynuje prace Zespołu rozjemców w danej sprawie. 

7. Zespół rozjemców rozpatruje sprawy jednoinstancyjnie, od jego rozstrzygnięć nie przysługuje 
odwołanie.  

8. Zespół nie jest związany wyrokami sadów powszechnych lub organów administracji 
rozstrzygających w sprawach będących przedmiotem badań. 

 

§ 5 

Rozjemca SKB 

 

1. Rozjemcę SKB powołuje i wpisuje na Listę Rozjemców SKB Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji kwalifikacyjnej oraz Koordynatora ds. rozjemstwa.   

2. Rozjemcą SKB może zostać Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, niekarany za przestępstwa 
umyślne, posiadający pełnię praw publicznych oraz: 
1) posiadający minimum 15 letnie doświadczenie w rozliczaniu robót budowlanych; 
2) wpisany na listę Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB przez okres minimum 8 lat; 
3) mający doświadczenie  w rozliczaniu robót budowlanych, a w szczególności ich weryfikacji 

oraz waloryzacji; 
dla wpisu na listę kandydat musi spełnić  te warunki łącznie. 
Status biegłego sądowego będzie dodatkowym atutem. 

3. Lista Rozjemców SKB jest jawna i podlega opublikowaniu na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 

4. Skreślenie Rozjemcy SKB z Listy Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB jest równoznaczne ze 
skreśleniem z Listy Rozjemców SKB. 

5. Rozjemca SKB może odmówić udziału w Zespole rozjemców w konkretnej sprawie jedynie 
w uzasadnionych przypadkach. 
 

 

 

 



§ 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 Zespołu rozjemców/Rozjemcy SKB, Koordynatora  

ds. rozjemstwa (wynagrodzenie oraz pozostałe koszty). 
3. Wysokość wynagrodzenia dla każdej ze spraw jest ustalana indywidualnie przez Koordynatora 

ds. rozjemstwa na podstawie wniosku Stron. 
 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Tracą moc Ogólne zasady rozjemstwa dotyczące rozliczania robót przyjęte uchwałą nr 12/2019 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia z dnia 21.03.2019 roku.  

2. Niniejsze Zasady rozjemstwa Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotyczące rozliczania 
robót budowlanych wchodzą w życie z dniem 25.06.2020 r. 

 
 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT 
 

Uchwała nr 10/2020 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia  

Kosztorysantów Budowlanych 
z dnia  25 czerwca 2020 roku 

 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Prezesa SKB 

 
 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
zwołane w dniu 25 czerwca 2020 roku, na podstawie § 19 ust. 5 statutu, za szczególne zasługi dla 
Stowarzyszenia nadaje dożywotni tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych kol. Balbinie Kacprzyk. 
  

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
wyraża jednocześnie uznanie i pragnie szczególnie podziękować kol. Balbinie Kacprzyk za wszelkie 
podejmowane przez nią działania na rzecz kosztorysantów oraz czas poświęcony dla Stowarzyszenia, 
z nadzieją na dalszą owocną współpracę. 
  
 
 
 
Sekretarz-protokolant 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 25 czerwca 2020 r. 
 

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



PROJEKT 
REGULAMIN OBRAD 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 
Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

w dniu 25 czerwca 2020 r. 
  

 
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 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 przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia (§ 
21,ust.5 statutu). Zawiadomienia mogą być doręczane członkom SKB osobiście. Członek SKB po 
wyrażeniu zgody może być powiadamiany o Zgromadzeniu elektronicznie na podany adres e-
mail.    

4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbywania Zgromadzenia, tudzież 
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-skrutacyjna i komisja uchwał i 
wniosków. Liczebność komisji określana jest przez Zgromadzenie. Preferowana liczebność  
każdej z  komisji – 3 osoby. Zgromadzenie może uchwalić powierzenie obowiązków obu 
wymienionych komisji przewodniczącemu obrad. 

8. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia i ważność podejmowanych jego uchwał i decyzji 
stwierdzana jest przez przewodniczącego 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, 

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 Delegatów i Członków 
   Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

            w dniu 25 czerwca 2020 r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


