
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2020 r. 

 

 

I.  Sprawy członkowskie 

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 r. W roku 2020 działało w 8 Oddziałach i 2 Kołach. Według 

stanu na dzień 31.12.2020 r. Stowarzyszenie liczyło 1099 członków zwyczajnych plus 2 Prezesów Ho-

norowych  i 1 Członek Honorowy. Od dnia założenia wydano 1285 legitymacji członkowskich. W roku 

2020 przyjęto 35 osób, skreślono 12 osób. 

Stowarzyszenie liczyło w 2020 r. 7 członków wspierających: Athenasoft Sp.z o.o., Chandney Software 

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

z o.o., WACETOB Sp. z o.o. 

II.  Składki 

Składka członkowska od roku 2020 wynosi 240 zł rocznie. Niestety, terminowość wpłat nie jest prze-

strzegana przez wszystkich członków. Stąd też, w 2020 r. Zarząd przesłał do członków mających nieu-

regulowane składki, w tym również do Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB informację mailową o 

stanie składek. Wprowadzona zależność związana z umieszczeniem na internetowej liście czynnych 

rzeczoznawców od bieżących wpłat z tytułu członkostwa przyniosła w efekcie uregulowanie wielu 

zaległości. Ogólnie, wysokość wpłat z tytułu składek w ostatnim roku wzrosła w stosunku do roku 

poprzedniego.  

Wpłaty członkowskie za ostatnie pięć lat przedstawiają się następująco: 

Rok 2020 – 80 090,00 zł 

Rok 2019 – 73 740,00 zł 

Rok 2018 – 90 990,00 zł 

Rok 2017 – 66 002,00 zł 

Rok 2016 – 75 660,00 zł 

 

W związku z koniecznością nieustannego podnoszenia kwalifikacji przez Rzeczoznawców Kosztoryso-

wych SKB, Zarząd wysłał do Rzeczoznawców nie wywiązujących się z nałożonego obowiązku,  infor-

mację o zaległościach w obowiązkowych szkoleniach celem ich uzupełnienia. 

III. Sprawy organizacyjne 

W dniu 15 marca 2019 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych wybrało 

nowe władze, które pracowały bez zmian osobowych w 2020 r.: 

Zarząd 

Prezes Zarządu Tomasz Pytkowski 

Wiceprezes Zarządu Renata Niemczyk 

Wiceprezes Zarządu Stanisław Moryc 

http://www.kosztorysuj.pl/


Sekretarz Ryszard Równicki 

Członek Hubert Anusz 

Członek Włodzimierz Cichewicz 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Krzysztof Żuchowicz 

Z-ca Przewodniczącego Waldemar Nowak 

Sekretarz Grzegorz Edelman 

Koleżeński Sąd Honorowy 

Przewodniczący Balbina Kacprzyk 

Z-ca Przewodniczącego Ryszard Jakubiec 

Sekretarz Małgorzata Jarlaczyk 

 

W strukturach Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych działała Komisja Kwalifikacyjna Rzeczo-

znawców SKB powołana uchwałą Zarządu nr 13/2019 z dnia 15.04.2019 r., która pracowała do dnia 

31.12.2020 r. bez zmian osobowych, w składzie:  

 

Przewodnicząca   Balbina Kacprzyk 

Członek   Ryszard Jakubiec 

Członek    Stanisław Moryc 

Członek   Tomasz Pytkowski 

Sekretarz    Beata Wilczyńska 

 
W uznaniu zasług dla Stowarzyszenia Walne  Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2020 r. uhonorowało 
kol. Balbinę Kacprzyk tytułem Honorowego Prezesa. 

Honorowi Prezesi: Olgierd Sielewicz, Balbina Kacprzyk 

Honorowi Członkowie: Jerzy Frąckowiak. 

Oddziały i Koła: 

Zgodnie z wyborami na kadencję 2019-2022 Zarządy Oddziałów i Kół przedstawiają się następująco: 

1. Oddział w Bielsku Białej 

Ryszard Jakubiec – Przewodniczący 
Włodzimierz Cichewicz – Z-ca Przewodniczącego 
Krystyna Kwaterska – Członek 
 
2. Oddział w Gdańsku 

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

http://www.kosztorysowanie.pl/index.php/stowarzyszenie/wladze/80-koleżeński-sąd-honorowy


 
3. Oddział w Gliwicach 

Piotr Montewski - Przewodniczący  
Joachim Rojek - Z-ca Przewodniczącego 
Izabela Budkowska – członek 
 
4. Oddział w Krakowie 

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

 
5. Oddział w Poznaniu 

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

 

6. Oddział w Warszawie 

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

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

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

9. Koło w Olsztynie 

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

  

10. Koło w Lublinie 

Jacek Targoński - Przewodniczący 
 

Uchwałą nr 3/2020 z dnia 21.02.2020 r. powołane zostało Koło w Lublinie. Przewodniczącym Koła 

wybrany został kol. Jacek Targoński. 

W 2020 r.  odbyło się 15 zebrań Zarządu, których przedmiotem były między innymi sprawy organiza-

cyjne: przyjęcia nowych członków, koordynowanie i rejestr szkoleń dla Rzeczoznawców Kosztoryso-

wych SKB, współpraca z Oddziałami i Kołami SKB, przygotowanie Walnego Zgromadzenia (listy człon-

ków i delegatów, zaproszenie, projekty uchwał itp.).  



Z uwagi na stan pandemii w kraju, wszystkie zebrania Zarządu odbyły się w formie on-line, początko-

wo za pomocą programu SKYPE, później, po zakupie specjalistycznego programu na platformie 

ClickMeeting.  

W 2020 r. Zarząd, poza przygotowywaniem corocznej konferencji, prowadził przygotowania do Ob-

chodów XXV-lecia SKB, w tym przyjmował wnioski o przyznanie odznak dla członków wytypowanych 

przez Oddziały i Koła oraz, a po weryfikacji sporządzał listy osób nominowanych do odznaczeń na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 

Z uwagi na utrzymujący się stan pandemiczny w kraju i wprowadzone przez władze ograniczenia w 

organizowaniu imprez, Zarząd został zmuszony do dwukrotnego przekładania terminu Konferencji i 

obchodów XXV-lecia SKB. Ostatecznie obie uroczystości zostały przełożone na rok 2021. 

  

W 2015 roku Zarząd przyjął Uchwałę nr 17/2015 w sprawie obowiązkowych szkoleń dla Rzeczoznaw-

ców Kosztorysowych SKB – minimum dwóch szkoleń w ciągu 3 lat kalendarzowych. Pierwszy okres 

rozliczeniowy na prośbę członków na podstawie Uchwały nr 12/2019 z dnia 15.04.2019 r. Zarząd 

przedłużył do 31.03.2020 r. 

Wprowadzono również Uchwałą nr 18/2020 zmiany w zakresie obowiązkowych szkoleń dla Rzeczo-

znawców  wprowadzając system punktowy przy uznawaniu szkoleń . 

 

Ponadto zarząd realizował kierunki zadań uchwalone na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w dniu 

21 marca 2019 r. zaprezentowane w punkcie IV. 

IV.    Realizacja kierunków działań na 2020 r.  

Realizacja kierunków działań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 marca 2019 r.  

1. Działania promujące Stowarzyszenie poprzez patronat lub udział w konferencjach oraz 

poprzez publikacje i współpracę z urzędami, organizacjami i innymi stowarzyszeniami: 

− Objęcie patronatu nad 23 Rankingiem Biur Kosztorysowych organizowanym przez 
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. -
 wydawcę baz cenowych SEKOCENBUD. 

− Współpraca SKB z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach Rady Zamówień 
Publicznych przy Prezesie UZP – kol. Balbina Kacprzyk. 

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

 
Niestety, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konferencje, które były w 
poprzednich latach objęte patronatem SKB, nie odbyły się. 

2. Kontynuacja kursów przygotowujących do egzaminu na Rzeczoznawcę Kosztorysowego SKB 

– odbył się 1 kurs – szczegóły w punkcie V. 

3. Organizacja szkoleń i warsztatów  

a) W 2020 r. odbyły się 6 szkoleń, w tym 5 organizowane  on-line i 1 stacjonarne: 

- kurs jednodniowy w dniu 27 lutego 2020 r. w którym uczestniczyło 21 osób, 

- kurs jednodniowy w dniu 19 czerwca 2020 r. w którym uczestniczyło 6 osób, 

- kurs jednodniowy w dniu 17 września 2020 r. w którym uczestniczyło 6 osób, 



- kurs jednodniowy w dniu 19 listopada 2020 r. w którym uczestniczyło 8 osób, 

- kurs podstawowy w dniach 28-29.02 oraz 01 i 06-07.03 2020 r. w którym uczestniczyło 6       

osób, 

- kurs podstawowy w dniach 06-07 oraz 13-14.11 2020 r. w którym uczestniczyło 6 osób. 

                             

b) W 2020 r. odbyły się, zorganizowane przez Oddziały SKB nast. szkolenia i warsztaty: 

- „Warsztaty Zimowe – Podlasie 2020”  zorganizowane w dniach 17-18.01.2020 r. przez 

Oddział w Białymstoku, 

- Prelekcja on-line dr. Jerzego Dylewskiego na spotkaniu  Oddziału Warszawa w dniu 

05 grudnia 2020 r. 

 

Pozostałe warsztaty z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce zostały odwołane. 

4. Kontynuowanie wydawania Biuletynu w formie elektronicznej  

W 2020 roku zostały wydane 2 numery Biuletynu w formie elektronicznej. 

5. Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i opinii 

Zarząd podjął działania celem prowadzenia szkoleń pomimo sytuacji epidemiologicznej w 

kraju i związanych z tym ograniczeń w organizacji zebrań. 

Przeprowadzono przy udziale członków Zarządu kilka prób zdalnego prowadzenia szkoleń  

i webinariów. W rezultacie Zarząd podjął decyzję o zakupie profesjonalnego 

oprogramowania ClickMeeting dla 25 jednoczesnych użytkowników szkolenia, co 

przyniosło pozytywne rezultaty.  

Zorganizowano kilka szkoleń jednodniowych, które z uwagi na przystępną cenę cieszyły się 

zainteresowaniem. 

6. Organizacja corocznej konferencji 

W 2020 r. ze względu na sytuację  pandemiczną w kraju  odwołano coroczną Konferencję 

SKB. Zarząd dwukrotnie  przesuwał termin Konferencji, jednak obowiązujące ograniczenia 

nie pozwoliły na jej organizację w 2020 roku. 

7. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia 

W 2020 r. Zarząd podjął działania zmierzające do opracowania nowej strony internetowej 

Stowarzyszenia, jak również uporządkowania i zaktualizowania bazy danych SKB. 

W tym celu zlecono wykonanie nowej strony internetowej i wykonanie bazy danych 

dedykowanej dla Stowarzyszenia. 

Nowa strona internetowa i baza są już uruchomione i działają w pełnym zakresie. 

Strona jest na bieżąco aktualizowana i stanowi źródło informacji zarówno dla członków 

naszego Stowarzyszenia jak i innych osób zainteresowanych kosztorysowaniem. Publikacja 

Rejestru Rzeczoznawców jest weryfikowana co miesiąc. Przedstawiane są również   

sprawozdania z zebrań, oraz informacje otrzymane od Oddziałów i Kół.  



Na szczególną uwagę zasługuje uruchomiona na stronie internetowej,  strefa 

członkowska.  

8. Działania na rzecz pozyskania członków wspierających oraz reklamodawców 

Na stronie internetowej są 3 reklamy programów kosztorysowych. 

9. Opracowanie regulaminów oraz szczegółowych zasad rozjemstwa dotyczącego rozliczania 

robót budowlanych. 

W 2020 r. prowadzono działania zmierzające do wprowadzenia przez SKB usług 

rozjemstwa przy rozliczaniu robót budowlanych. Opracowano regulamin działania, 

wymagania merytoryczne i  zasady powoływania Rozjemców SKB.  

Dokumenty te zostały przedstawione do akceptacji na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 

2020 r., w wyniku czego została podjęta Uchwała powołująca Rozjemców SKB. 

Na tej podstawie rozpoczęto rekrutację Rozjemców. 

10. Organizacja obchodów Jubileuszu XXV-lecia SKB 

Obchody Jubileuszu XXV-lecia SKB odwołano z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i 

wprowadzone przez rząd obostrzenia.   

11. Aktualizacja baz danych członków Stowarzyszenia 

Baza danych członków Stowarzyszenia jest prowadzona i aktualizowana na bieżąco w 

opracowanej, dla Stowarzyszenia bazie danych. Wszystkie dane zostały przeniesione do 

nowego oprogramowania. 

Systematycznie w 2021 roku są i nadal będą digitalizowane akta członkowskie. 

V.  Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SKB 

 

1. Komisja w obecnym składzie (pkt. III niniejszego sprawozdania) została powołana Uchwałą 

Zarządu SKB nr 08/2016 z dnia 14.04.2016 r. Zarząd w dniu 15.04.2019 Uchwałą nr 

13/2019 dokonał zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji. Nową Przewodniczącą 

została kol. Balbina Kacprzyk, a kol. Ryszard Jakubiec został członkiem Komisji. 

2. Na dzień 31.12.2020 r. w Rejestrze Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB zamieszczonym na 

stronie internetowej było 230 Rzeczoznawców (wszystkich nadanych uprawnień było 

474). Na stronie internetowej Stowarzyszenia jest publikowany Rejestr Rzeczoznawców 

zgodnie z punktem 3.3 Regulaminu uzyskiwania uprawnień Rzeczoznawcy 

Kosztorysowego SKB przyjętego Uchwałą nr 5/2010 Walnego Zgromadzenia SKB z dnia 17 

marca 2010 r. Osoby, których nie ma na liście nie mają prawa do wykonywania czynności 

Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 



W 2020 r. przeprowadzono 1 szkolenie i postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB w Warszawie w dniach:  2020 r., w którym uczestniczyło 9 osób. 

 

Tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB Zarząd w 2020 r. nadał 5 osobom które spełniły 

wszystkie wymogi określone Regulaminem (Uchwała Zarządu SKB nr: 15/2020): 

1) Gemiński Tomasz 
2) Maciejewski Maciej 
3) Nizielski Bartosz 
4) Szałański Janusz 
5) Zembrzuski Robert 

Ponadto przywrócono na własną prośbę po uregulowaniu zaległości 
6) Krzepiński Michał 

 
Wszystkich wyżej wymienionych witamy w gronie Rzeczoznawców i życzymy sukcesów w 

pracy zawodowej. 

 

VI.      Sprawozdania Oddziałów 

Wpłynęły sprawozdania z Oddziału w Warszawie; Oddziału w Poznaniu; Oddziału w Białymstoku i 

Oddziału w Gliwicach. Sprawozdania zamieszczone poniżej są w wersji oryginalnej otrzymanej od 

autorów. 

1. Sprawozdanie Oddziału w Warszawie 

 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 12.02.2020 r. 26 

Sprawozdanie  z działalności  Oddziału SKB  w Warszawie 
w 2019 roku 
Omówienie Jubileuszu 25 lat działalności SKB i przyszłe 
kierunki działania – Balbina Kacprzyk 
Sprawy organizacyjne 
 

2 9.12. 2020 r. 
25 

Spotkanie odbyło 
się w trybie ON LINE 

Sprawy bieżące i organizacyjne omówiła kol. Balbina 
Kacprzyk i Prezes Tomasz Pytkowski  
Zaproszony na zebranie dr J. Dylewski  przeprowadził 
wykład nt. nowelizacji Prawa Budowlanego 
 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

 

Oddział Warszawski zrzesza  232 członków. Uprawnienia Rzeczoznawcy 
Kosztorysowego SKB  posiada 115 członków Stowarzyszenia.  

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu O/W był następujący: 
Hanna Pokulniewicz – Przewodnicząca 
Kol . Juliusz Talarczyk – Sekretarz 



 
Z uwagi na pandemię Covid -19 

nie odbył się planowany  Jubileusz  z 25 lat działalności SKB i  nie odbyły się 
planowane letnie Warsztaty dla Kosztorysantów  

 

 

2. Sprawozdanie Oddziału w Poznaniu 

 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 
14 lutego 

2020 
20 

-  kosztorys inwestorski, przedmiar robót a projekt 
budowlany, 

-  sposób rozliczenia robót na podstawie zawartej 
umowy, 

- roboty dodatkowe, nieprzewidziane, a niezbędne do 
oddania robót – metody rozliczania, 

- umowa o nadzór inwestorski – pułapki dla wykonawcy, 
inspektora nadzoru oraz inwestora. 

2 
21 stycznia 

2021 
9 
 

Zmian w zasadach waloryzacji  wynagrodzenia, zgodnie z 
nową ustawą Prawo zamówień publicznych 

3    

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

- 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

W związku z pandemią przeprowadzono zebrania on-line 

 

3. Sprawozdanie Oddziału w Białymstoku 

 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 18-06-2020 r. 5 

Omówienie I Kosztorysowych Warsztatów Zimowych 
Podlasie 2020 w Hajnówce. 
Znaczenie kosztorysanta w opiniach sądowych. 
Sprawy organizacyjne. 

2 08-10-2020 r. 6 
Tematyka szkoleń SKB. 
Organizacja spotkań w czasie pandemii. 

3    

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

W dniach 17-18 stycznia 2020 roku zostały zorganizowane I Kosztorysowe 
Warsztaty Zimowe Podlasie 2020 w Hajnówce, przez Oddział SKB w 
Białymstoku. Temat warsztatów „Kosztorys niejedno ma imię”. 
W warsztatach uczestniczyło 21 osób. 



 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

- 

 

4. Sprawozdanie Oddziału w Gliwicach 

 

A Zebrania 

w dniach 

Liczba uczest-

ników 

Tematyka spotkania 

1 24.02.2020 23 - usprawnienie komunikacji przesyłanie informacji 
o spotkaniach - z uwagi na fakt iż wiele e-maili nie dociera, 
będą również rozsyłane SMS z powiadomieniem 
o spotkaniu, 
- uczestnicy spotkania spisali propozycje tematów, 
z zebranych propozycji Zarząd Oddziału wybierze temat 
następnego spotkania, 
- zostały przekazane wrażenia uczestników warsztatów 
w Hajnówce 2020, 
- omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia oraz 
Jubileuszu 25lecia SKB - uaktualnienie listy delegatów 
z oddziału w Gliwicach, 
- informacja o konferencji SKB – 19-20.03.2020 – 
przedstawiona została tematyka,  
- omówienie spraw związanych z organizacją przez oddział 
w Gliwicach Warsztatów Kosztorysowych na terenie 
aglomeracji śląskiej – ustalono że odbędą się w dniach 
11-12.09.2020 w Rybniku, 
- propozycja organizacji 3 godzinnego bezpłatnego 
szkolenia dla wszystkich zainteresowanych na temat 
weryfikacji kosztorysu inwestorskiego – planowane na 
kwiecień w sobotę w MDK w Gliwicach oraz w Opolu 

2 18.05.2020 15 

on-line 

Temat 

I. Katalogi Nakładów Rzeczowych 

1. Nowości w katalogach 

2. Czy stosowanie bazy normatywnej z katalogów branżo-

wych jest obwarowane prawami autorskimi 

3. Zastosowanie istniejących katalogów KNR jako analogia, 

przy użyciu w budownictwie nowych technologii. 

4. Kosztorysy na KNR ... analogie, współczynnik za mały 

zakres robót, współczynnik za „zakład czynny”, zamieszkały 

lokal, dom. 



 

B Działalność: 

opinie, kursy 

Członkowie oddziału uczestniczyli w Warsztatach Kosztorysowych – 

w Hajnówce 2020 r. 

 

C Inne informa-

cje 

o działaniach 

Oddziału / 

Koła 

- z uwagi na sytuację epidemiczną - propozycja zorganizowania bezpłatnych 
warsztatów dot. weryfikacji kosztorysu inwestorskiego na terenie 
Politechniki Śląskiej we współpracy z Oddziałem PZITB w Gliwicach –  nie 
doszła do skutku  
- nawiązanie współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 
i podpisaniem porozumienia pomiędzy Zarządem SKB a GCOP 
umożliwiającego bezpłatny wynajem sali na spotkania oraz bezpłatne 
warsztaty organizowane przez oddziału SKB w Gliwicach w 2020roku, 
- prośba o promowanie numeru kontaktowego Oddziału Śląskiego SKB 
w Gliwicach 517 031 144 – z uwagi na sytuację epidemiczną nie podjęto 
działań w celu popisania umowy współpracy na rok 2021r.  

  Przełożone na wrzesień 2020r. planowane warsztaty kosztorysowe, niestety 

nie odbyły się, Zarząd Oddziału obawia się, że z uwagi na aktualną sytuację 

epidemiczną planowane warsztaty w roku 2021 nie odbędą się. 

  Zarząd oddziału obserwuje coraz mniejsze zainteresowanie ze strony człon-

ków oddziału uczestnictwem w działaniach oddziału Zarząd Oddziału SKB w 

Gliwicach jest pełen obaw o dalsze funkcjonowanie oddziału. 

 

VII.    Informacja końcowa 

 

W 2020 roku Zarząd SKB kontynuował rozpoczęte w latach wcześniejszych, sprawy.  Podjął, zakoń-

czone powodzeniem, działania mające na celu stworzenie nowej strony internetowej i dedykowanej 

dla Stowarzyszenia, bazy danych.  

 

Zarząd zintensyfikował, pomimo warunków panujących w kraju,  również działania dotyczące możli-

wości prowadzenia szkoleń zdalnych. Uruchomił jednodniowe szkolenia tematyczne, które będą kon-

tynuowane i będą podejmowały zróżnicowaną problematykę związaną z kosztorysowaniem robót 

budowlanych.  

 

Mimo wysoce zaawansowanych przygotowań do obchodów Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia oraz 

corocznej konferencji, Zarząd był zmuszony dwukrotnie odwołać obchody i Konferencję z uwagi na 

stan epidemiologiczny w Polsce. 

 

Obecnie posiedzenia Zarządu odbywają się w formie konferencji na odległość (wideokonferencje). 

Pozwala to nie tylko ograniczyć koszty delegacji, ale również daje możliwość organizacji posiedzeń 

Zarządu praktycznie z dnia na dzień, gdy istnieje taka potrzeba. 

 

Dzięki wprowadzonym oszczędnościom oraz zwiększonym wpływom składek członkowskich w 2020 

roku udało się wygenerować zysk w kwocie 28 307,49 zł. 



 

Zarząd SKB tradycyjnie już, dziękuje Pani Beacie Wilczyńskiej – Kierownikowi Biura SKB za zaangażo-

wanie, wkład pracy i umiejętność dostosowania się do niespodziewanych warunków w trakcie wyko-

nywania swoich obowiązków zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Pytkowski 

Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 
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