
  

 

 

 

Warszawa, 2 kwietnia 2022 r. 

 

Koleżanki, Koledzy,  

Szanowni Państwo !!! 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych miło mi zaprosić Państwa na 

XIII Konferencję SKB pt. „Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z 

nowymi regulacjami prawnymi”. 

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2022 roku w Warszawie, w Krajowej Szkole 

Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. Inauguracja konferencji będzie miała miejsce o 

godzinie 10:00. Konferencja będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie również 

możliwość uczestnictwa on-line. 

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z przygotowaniem i rozliczaniem zamówień na 

roboty budowlane. Ostatnie lata, a w szczególności 2021 rok obfitowały w szereg zmian, zarówno w  

Prawie zamówień publicznych jak i w Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wykonawczych do 

tych ustaw. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia, związane w 

szczególności z: 

➢ szacowaniem wartości zamówienia na prace projektowe; 

➢ przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z nowymi 

rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii; 

➢ dokumentacją projektową w świetle nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Prawo budowlane (m.in. porównanie projektu technicznego i 

wykonawczego, projekt budowlany w wersji elektronicznej, etc.); 

➢ rodzajami i trybami udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane; 

➢ zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w świetle potencjału rynkowego, relacjami 

popytu i podaży; 

➢ klauzulami zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w praktyce; 

➢ możliwością waloryzacji wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; 

➢ rolą kosztorysanta  w procesie przygotowania i rozliczania zamówień na roboty budowlane; 

➢ odpowiedzialnością kosztorysanta w prawie polskim; 

➢ wykorzystaniem modelu BIM na różnych etapach inwestycji w odniesieniu do kosztów. 

 

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących 

zmian cen w budownictwie. 

 

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Oczywiście niezależnie od formy 

uczestnictwa będzie możliwość zadawania pytań prelegentom. 



  

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:  

390,00 zł - dostęp on-line dla członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych *)  

490,00 zł - uczestnictwo w KSAP dla członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (w  

cenie wliczone obiady i przerwy kawowe) *) 

590,00 zł - uczestnictwo w KSAP dla członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (w  

cenie wliczone obiady i przerwy kawowe) oraz w kolacji koleżeńskiej w dniu  

1.06.2022 roku w Hotelu Lord *) 

630,00 zł  - dostęp on-line dla osób niezrzeszonych 

730,00  zł  - uczestnictwo w KSAP dla osób niezrzeszonych (w cenie wliczone obiady i przerwy  

kawowe) 

830,00 zł - uczestnictwo w KSAP dla osób niezrzeszonych (w cenie wliczone obiady i przerwy  

kawowe) oraz w kolacji koleżeńskiej w dniu 1.06.2022 roku w Hotelu Lord 

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: Dla członków SKB którzy mają opłaconą składkę za 2021 rok. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, przesłanie do 

siedziby Stowarzyszenia do dnia 24 maja 2022 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 

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: 267,00 zł brutto, 

- cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 167,50 zł brutto , 

- cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem, za 1 dobę: 335,00 zł brutto, 

- cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem do pojedynczego wykorzystania, za 1 dobę: 287,00 zł 

brutto (w przypadku gdy zabraknie pokojów jednoosobowych). 

Parking hotelowy dodatkowo płatny.  

 



  

 

 

 

Osoby zgłoszone na Konferencję otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy program 

Konferencji.  

Konferencja wpisana jest na listę szkoleń obowiązkowych dla Rzeczoznawców kosztorysowych SKB. 

 

Wszelkich informacji udziela Kierownik Biura SKB: Pani Beata Wilczyńska 

tel./fax 22 826 15 67, tel. kom. 501 539 832; e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 

 

Zapraszam serdecznie !!! 

Tomasz Pytkowski 

Prezes SKB 

mailto:biuro@kosztorysowanie.pl

