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20 LECIE 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW 
BUDOWLANYCH  

19 marca 2015 r. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych będzie świętowało 
20-lecie. Obchody będą poprzedzone Walnym Zgromadzeniem, po którym odbędzie 
się uroczystość rocznicowa. Na wstępie będzie wygłoszony referat przybliżający 
historię trafnej decyzji Członków założycieli Stowarzyszenia przez Prezesa 
Honorowego – Olgierda Sielewicza. Dzisiaj Stowarzyszenie to organizacja zrzeszająca 
liczną grupę specjalistów integrującą się w lokalnie działających strukturach. 
Zasłużonym Członkom Stowarzyszenia będą wręczone, nadawane po raz pierwszy w 
historii SKB - odznaki II stopnia - SREBNA ODZNAKA HONOROWA, I stopnia - ZŁOTA 

ODZNAKA HONOROWA oraz TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA. 
Mamy nadzieję, że będzie to miłe spotkanie wielu członków i sympatyków naszej 
organizacji. 

Konferencja SKB w 2015 roku 

Tradycyjnie zarząd SKB zaprasza serdecznie na Konferencję SKB w 2015 r. 

"Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień 
publicznych" 

Termin: 19-20 marca 2015 r. w Warszawie 

Tematyka tegorocznej konferencji jest poświęcona głównie zagadnieniom, które 
dotyczą kosztorysowania w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień 
publicznych obowiązującą od 19 października 2014 r.  

Wiele z zapisów ustawy będzie musiało znaleźć praktyczne rozwiązania np. badanie 
wysokości stawki kosztorysowej robocizny. Chcemy także przybliżyć wybrane zmiany 
narzucone nową Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/24/. 



Przewidywana tematyka konferencji obejmuje: 

− przybliżenie nowelizacji z 2014 r. pod kątem istotnych zmian mających 
wpływ na zagadnienia kosztorysowe, w tym kosztorys inwestorski i 
kalkulację ceny oferty oraz zmianę wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy, 

− nowe propozycje w Polskich Standardach Kosztorysowania dotyczące 
kalkulacji kosztów przez inwestorów, 

− pojęcie rażąco niskiej ceny – trafność definicji, nowe obowiązki 
zamawiającego oraz ich ewentualne konsekwencje, 

− problematykę dokładności obliczeń w kosztorysach sporządzanych 
metodą kalkulacji szczegółowej,  

− zagadnienia przedmiarowania i wyceny związane z umowami Fidic, 
− stosowanie BIM w systemie zamówień publicznych,  
− analizę i ocenę zapisów zawartych we Wzorcowej umowie  UZP 

dotyczących kalkulacji kosztorysowych.  
 

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:  
570,00 zł - dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie), 
790,00 zł- dla osób niezrzeszonych. 
(bez udziału w kolacji koleżeńskiej należność wynosi odpowiednio: 470,00zł lub 690,00zł) 
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy 
związanej z kosztorysowaniem robót budowlanych, materiały konferencyjne, ew. udział w 
uroczystej kolacji koleżeńskiej, poczęstunki w trakcie trwania Konferencji.  
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, 
przesłanie do siedziby Stowarzyszenia do dnia 13 marca 2015 r. i przekazanie na konto 
Stowarzyszenia należności za uczestnictwo w Konferencji.  
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych  
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
fax 22 826 15 67 lub biuro@kosztorysowanie.pl 
Nr konta na który należy przekazać należność: PKO BP S.A. XV O/Warszawa 
nr 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247  
Koszty dojazdu, delegacji i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Stowarzyszenie, na życzenie uczestników rezerwuje pokoje w hotelu: Hotel Lord***, 
Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa  
- cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem, za 1 dobę: 259,00 zł brutto, 
- cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 144,00 zł brutto  
Parking 20 zł doba.  
Osoby zgłoszone na Konferencję otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy 
program Konferencji. 
Wszelkich informacji udziela: Kierownik Biura SKB: Beata Wilczyńska 
tel. 501 539 832, tel. 22 826 15 67 
biuro@kosztorysowanie.pl 


