
 

 

 

 

                                
  Warszawa, dnia 14 maja 2022 r. 

 
 
   
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy ! 

Zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych, które odbędzie się 

1 czerwca (środa) 2022 r.  o godz.1530 (I termin), o godz.1600 (II termin)  
w Warszawie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. 
 
Proponowany porządek obrad: 

1) otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa SKB, 
2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretarza-protokólanta, 
3) zatwierdzenie porządku obrad, 
4) przyjęcie regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB, 
5) wybór komisji mandatowo-wyborczej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby), 
6) stwierdzenie przez komisję mandatowo-wyborczą 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 2021 rok, 
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 2021, 

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 przeznaczeniu zysku z 2021 rok, 
e) o udzieleniu pokwitowania członkom Zarządu SKB, 
f) o udzieleniu pokwitowania członkom Komisji Rewizyjnej SKB, 

12) wybory władz Stowarzyszenia: 
a) zatwierdzenie regulaminu wyborów, 
b) ustalenie list kandydatów, 
c) głosowanie tajne, 

13) dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał: 
a) o przyjęciu kierunków i programu działania Stowarzyszenia na 2022 rok, 
b) o zatwierdzeniu planu wydatków na 2022 rok, 
c) o zatwierdzeniu ogólnych zasad działania grup tematycznych w SKB, 

14) ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 
Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB, 

15) 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 co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie 
obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia.  
 
Licząc  na niezawodny udział w Walnym  Zgromadzaniu łączę koleżeńskie  pozdrowienia  
 
 
 
 
 
 
Tomasz Pytkowski 
Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kosztorysowanie.org.pl/

