
  

OPIS I SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY 
BUDOWLANE ZGODNIE Z NOWYMI ROZPORZĄDZENIAMI 

 
 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na jednodniowe szkolenie 
online, którego przedmiotem będą nowe zasady opisu i szacowania wartości 
zamówienia na roboty budowlane. 
 
Od 1 stycznia 2022 roku zamawiający stosujący przy udzielaniu zamówień na roboty 
budowlane ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych są 
zobowiązani do stosowania dwóch nowych rozporządzeń, tj.: 

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2458); 

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

 
Podczas szkolenia omówione będą zapisy nowych rozporządzeń, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących 
rozporządzeń Ministra Infrastruktury z 2004 roku. 
 
Szkolenie skierowane jest do: 

− osób opracowujących opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty 
budowlane, w szczególności kosztorysy inwestorskie i przedmiary 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. 
 
Program i tematyka szkolenia 

➢ przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
istotne dla sporządzenia opisu i szacowania wartości zamówienia na roboty 
budowlane – wyciąg z omówieniem. 

➢ Zakres i forma dokumentacji projektowej. 
➢ Przedmiar robót jako element dokumentacji projektowej. 
➢ Podstawy do sporządzenia przedmiaru robót. 
➢ Zasady sporządzania przedmiaru robót wynikające z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku.  



➢ Zasady sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20.12.2021 roku.  

➢ Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego wynikające z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku. 

➢ Funkcje kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych. 
➢ Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wynikające z 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku. 
➢ Analiza porównawcza przedmiarów robót (z kosztorysu inwestorskiego i 

będącego elementem opisu przedmiotu zamówienia). 
➢ Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
➢ Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych 

wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 
roku. 

➢ Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 
roku. 

 
Szkolenie obejmuje łącznie 7 godzin lekcyjnych: 
8:45-9:00 (wprowadzenie do platformy szkoleniowej online) 
9:00-10:30 (2 godziny lekcyjne) 
10:30-10:45 Przerwa 
10:45-12:15 (2 godziny lekcyjne) 
12:15-12:30 Przerwa 
12:30-14:00 (2 godziny lekcyjne) 
14:00-14:15 Przerwa 
14:15-15:00 (1 godzina lekcyjna) 
 
Wymagania sprzętowe: 
Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 
2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); 
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 
(zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. 
Stabilne łącze internetowe 
Szkolenie prowadzone jest na platformie on-line ClickMeeting (od uczestników nie jest 
wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie).  
 
Koszt szkolenia: 
Koszt szkolenia za 1 osobę wynosi: 395,00 zł (nie jest obciążony podatkiem VAT) 
i obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej do pobrania), 
certyfikat ukończenia. 
 
Członkowie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, którzy mają uregulowane 
składki członkowskie do 2021 roku włącznie otrzymują rabat w wysokości 120,00 zł. 
 
Każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzyma certyfikat SKB w wersji 

elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym. 

Szkolenie jest wpisane na listę obowiązkowych szkoleń dla 
Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB 

 



Zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy oraz Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB. 

W trakcie szkolenia będzie możliwość dyskusji i zadawania pytań. 

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach do 25 osób. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 


