
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH 

z działalności w 2021 r. 

 

 

I.  Sprawy członkowskie 

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 roku. W roku 2021 działało w 8 Oddziałach i 2 Kołach. We-

dług stanu na dzień 31.12.2021 roku Stowarzyszenie liczyło 1119 członków zwyczajnych, dwóch Pre-

zesów Honorowych i jednego Członka Honorowego. Od dnia założenia Stowarzyszenia wydano 1334 

legitymacji członkowskich. W roku 2021 przyjęto 34 osoby, skreślono 11 osób. 

Stowarzyszenie w 2021 roku posiadało 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. oraz WACETOB Sp. z o.o. 

II.  Składki 

Składka członkowska od 2020 roku wynosi 240 zł rocznie. Terminowość wpłat składki członkowskiej w 

wyniku działań podejmowanych przez Zarząd oraz Kierownika Biura SKB wciąż rośnie. Zarząd w 2021 

roku kontynuował czynności monitujące członków mających nieuregulowane opłacane składki, w tym 

również przesyłał do Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB informację mailową o stanie składek. Po-

zytywny wpływ ma również zależność umieszczenia na internetowej liście czynnych rzeczoznawców 

od bieżących wpłat z tytułu członkostwa. 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 2021  – 108 880,00 zł 

Rok 2020  –   80 090,00 zł 

Rok 2019  –   73 740,00 zł 

Rok 2018  –   90 990,00 zł 

Rok 2017  –   66 002,00 zł 

III. Sprawy organizacyjne 

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

nowe władze, które pracowały bez zmian osobowych w 2021 r.: 

Zarząd 

Prezes Zarządu Tomasz Pytkowski 

Wiceprezes Zarządu Renata Niemczyk 

Wiceprezes Zarządu Stanisław Moryc 

Sekretarz Ryszard Równicki 

Członek Hubert Anysz 

Członek Włodzimierz Cichewicz 

http://www.kosztorysuj.pl/


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 

31.12.2021 roku bez zmian osobowych, w składzie:  

 

Przewodnicząca   Balbina Kacprzyk 

Członek   Ryszard Jakubiec 

Członek    Stanisław Moryc 

Członek   Tomasz Pytkowski 

Sekretarz    Beata Wilczyńska 

 

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 

 

3. Oddział w Gliwicach 

Piotr Montewski - Przewodniczący  

Joachim Rojek - Z-ca Przewodniczącego 

Izabela Budkowska – członek 

 

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


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 

Maria Czekalska - Członek 

 

7. Oddział we Wrocławiu 

Marcin Orszulak –Przewodniczący 

Izabela 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 

 

W 2021 roku odbyło się 14 zebrań Zarządu, których przedmiotem były między innymi sprawy organi-

zacyjne: przyjęcia nowych członków, koordynowanie i rejestr szkoleń dla Rzeczoznawców Kosztory-

sowych SKB, współpraca z Oddziałami i Kołami SKB, przygotowanie Walnego Zgromadzenia (listy 

członków i delegatów, zaproszenie, projekty uchwał itp.). Z uwagi na stan pandemii w kraju, wszyst-

kie zebrania Zarządu odbyły się w formie on-line, na platformie ClickMeeting. Pozwoliło to zdecydo-

wanie obniżyć koszty pracy Zarządu. 

Zarząd zorganizował również XII Konferencję SKB oraz obchody XXV-lecia SKB, które odbyły się w 

dniach 10-11 czerwca 2021 roku. 

 



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

10 czerwca 2021 roku zaprezentowane w punkcie IV niniejszego sprawozdania. 

IV.    Realizacja kierunków działań na 2021 r.  

Realizacja kierunków działań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r.  

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

poprzez publikacje i współpracę z urzędami, organizacjami i innymi stowarzyszeniami 

 

a) Objęcie patronatu nad 24 Rankingiem Biur Kosztorysowych organizowanym przez 

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. -

 wydawcę baz cenowych SEKOCENBUD. 

b) Współpraca SKB z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach Rady Zamówień 

Publicznych przy Prezesie UZP – kol. Balbina Kacprzyk. 

c) Na stronie internetowej SKB zamieszczone są oferty promocyjne dla członków 

Stowarzyszenia od członków wspierających Stowarzyszenia. 

d) Stowarzyszenie objęło patronatem Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 

im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie. 

e) Stowarzyszenie brało udział i zgłaszało na RCL uwagi do projektów rozporządzeń 

Ministra Rozwoju i Technologii dotyczących opisu i szacowania wartości zamówień na 

roboty budowlane.   

f) Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach Komitetu Ekonomiki 

Budownictwa przy PZITB. 

 

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 

Odbyły się dwa kursy przygotowujące do egzaminu na Rzeczoznawcę SKB. W pierwszym, 

który odbył się w dniach 16, 17, 23, 24 i 30 stycznia 2021 roku uczestniczyło 14 osób. W  

drugim, który odbył się w dniach 9, 10, 16, 17 i 23 października 2021 roku uczestniczyło 10 

osób.  

3. Organizacja szkoleń i warsztatów ze zniżką dla członków SKB 

 

a) W 2021 roku odbyło się 8  kursów podstawowych kosztorysowania. Uczestniczyło w nich 

łącznie 74 osoby. 

b) W 2021 roku odbyły się cztery szkolenia jednodniowe on-line, temat: „Kosztorys 

inwestorski i przedmiar robót – weryfikacja formalna”, w których uczestniczyło łącznie  

41 osób. 

c) W dniu 9 grudnia 2021 roku odbyły się Warsztaty on-line, temat: „Aktualna sytuacja na 

rynku wycen robót budowlanych w 2021 roku”. W  warsztatach uczestniczyło 113 osób. 

 

Wszystkie jednodniowe szkolenia tematyczne uwzględniały zniżkę dla członków SKB. 

Warsztaty grudniowe były zwolnione z opłaty dla członków SKB, którzy mieli opłacone 



składki. Pozostałe Warsztaty z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce nie były 

organizowane. 

4. Kontynuowanie wydawania Biuletynu w formie elektronicznej  

W 2021 roku zostały wydane 2 numery Biuletynu w formie elektronicznej. 

5. Rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń i opinii 

Zarząd kontynuował działania polegające na rozszerzeniu działalności gospodarczej w 

zakresie szkoleń i opinii pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanych z tym 

ograniczeń w organizacji zebrań. 

Decyzja o zakupie profesjonalnego oprogramowania ClickMeeting dla 25 jednoczesnych 

użytkowników szkolenia,  przyniosła pozytywne rezultaty. Oprogramowanie umożliwiło 

zorganizowanie szkoleń on-line, które z uwagi na przystępną cenę cieszyły się 

zainteresowaniem. 

6. Organizacja corocznej konferencji 

W dniach 10-11 czerwca 2021 roku odbyła się, nadawana on-line z Krajowej Szkoły 

Administracji Publicznej w Warszawie XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych, której tematem przewodnim był „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia 

na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 80 osób, w tym zaproszeni goście. Sprawozdanie z 

konferencji dostępne jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

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 została uruchomiona w grudniu 2020 roku. 

W 2021 roku Zarząd kontynuował prace nad nową stroną oraz aktualizacją danych w bazie 

SKB. 

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 strefa członkowska uruchomiona na stronie internetowej.  

8. Działania na rzecz wstąpienia do FSNT-NOT 

W 2021 roku Zarząd podjął działania zmierzające do kompletacji wszystkich dokumentów 

niezbędnych do wstąpienia do FSNT-NOT.  

9. Rekrutacja rozjemców SKB 



W 2021 roku Zarząd na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców wpisał na listę 14 

Rozjemców SKB. Rozpatrzone zostały wszystkie wnioski złożone do Stowarzyszenia. 

10. Działania promujące Rozjemstwo SKB 

W 2021 roku Zarząd realizował działania promujące Rozjemstwo SKB, między innymi poprzez 

rozesłanie listów otwartych z ofertą do kancelarii prawnych. Dodano również i na bieżąco 

aktualizowano na stronie internetowej Stowarzyszenia informacje na temat Rozjemstwa. 

11. Rekrutacja Wykładowców SKB 

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SKB oraz Zarząd rozpatrzył wszystkie złożone wnioski. 

W chwili obecnej na liście Wykładowców znajduje się 5 osób. Zaktualizowano w tym zakresie 

stronę internetową i bazę SKB. 

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 roku. Zarząd w dniu 15.04.2019 roku 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 31.12.2021 roku w Rejestrze Rzeczoznawców Kosztorysowych 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 roku. 

Osoby, których nie ma na liście nie mają prawa do wykonywania czynności Rzeczoznawcy 

Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. 

W 2021  roku przeprowadzono 2 szkolenia i postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawców 

Kosztorysowych SKB w dniach:  16, 17, 23, 30 stycznia i 09, 10, 16, 17, 23 października 2021  

roku, w których uczestniczyły łącznie 24 osoby. 

 

W 2021 roku tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB Zarząd nadał  osobom które spełniły 

wszystkie wymogi określone Regulaminem  (12 osób): 

Matysiak Adam, Skóra Piotr, Zając Krzysztof  - Uchwała Zarządu SKB nr 5/2021,  

Łysik Anna, Lisiecki Przemysław, Faryna Rafał - Uchwała Zarządu SKB nr 19/2021, 

Chromik Adam, Kajrukszto Daniel, Krystecka-Drabik Monika, Waligórski Michał - Uchwała Za-

rządu SKB nr 26/2021, 

Wieczorek Damian, Roman Aleksandra - Uchwała Zarządu SKB nr 28/2021. 

 

Wszystkich wyżej wymienionych witamy w gronie Rzeczoznawców i życzymy sukcesów w 

pracy zawodowej. 

 



VI.      Sprawozdania Oddziałów i Kół 

Wpłynęły sprawozdania z Oddziałów w Białymstoku, Bielsku-Białej, Warszawie, Poznaniu oraz Koła w 

Lublinie. Sprawozdania zamieszczone poniżej są w wersji oryginalnej otrzymanej od autorów. 

1. Sprawozdanie Oddziału w Białymstoku 

 

2. Sprawozdanie Oddziału w Bielsku-Białej 

A 

Zebrania 
członków 
Oddziału  
w dniach: 

Liczba 
uczestników 

Tematyka spotkania 

    

    

 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba 

uczestników 
Tematyka spotkania 

1 18-03-2021 r. 5 
Spotkania online jako narzędzie ułatwiające pracę 
kosztorysanta. 

2 24-06-2021 r. 6 

1. Wręczenie odznak za zasługi dla Stowarzyszenia. 
2. Sprawozdanie z Konferencji i Walnego Zgromadzenia. 
3. Uruchomienie drugich zimowych warsztatów 
kosztorysowych Białystok 2022. 
4. Tematyka warsztatów zimowych i propozycja wykładowców. 
5. Tematyka kolejnego spotkania wrzesień 2021. 

3 23-09-2021 r. 20 
Spotkanie połączone wraz ze zwiedzaniem nowo otwartego 
Muzeum Pamięci Sybiru. 

4 09-12-2021 r. 4 

„Ostatnie spojrzenie na Normę Pro” – spotkanie poświęcone 
kosztorysowaniu w tym programie, przedstawienie jego 
zaawansowanych funkcji, rozwiązywanie (lub nie) problematyki 
pracy w tym programie. Ten nieco smutny tytuł spotkania jest 
poświęcony programowi kosztorysowemu, na którym 
najczęściej kosztorysanci bazują, ale który niestety ze względu 
na postęp technologiczny jak też zmianę potrzeb rynku, 
odchodzi pomału do lamusa. Norma Pro jest „czwartą” wersją 
popularnego programu kosztorysowego. To był ostatni 
moment aby pokazać, przypomnieć lub wymienić się 
doświadczeniem kosztorysowym w tym programie. 

 

B 
Działalność: 
opinie, kursy 

 

 

C 

Inne 
informacje o 
działaniach 

Oddziału/Koła 

- 



B 

Działalność: 
opinie, kursy, 
szkolenia, 
warsztaty, 
spotkania 
zarządu, itp. 

20-21 września 2019 r. oddziały SKB w Bielsku-Białej, Krakowie i Gliwicach zorga-

nizowały kolejne XIII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem, które cieszyły się 

dużym zainteresowaniem m.in. dzięki niskiemu kosztowi i dofinansowaniu  Za-

rządu SKB oraz ciekawej tematyce.   

Niestety w 2020 i 2021 r. z powodu pandemii kolejne warsztaty zostały odwoła-

ne. 

Zarząd oddziału spotykał się 4-krotnie, w tym jeden raz na posiedzeniu on-line 

wspólnie z Przewodniczącym oddziału krakowskiego. 

 

C 

Inne 
informacje  
o działaniach 
Oddziału/Koła 

W 2011 r. nawiązaliśmy współpracę z PZITB o/Bielsko-Biała, która trwa nadal.  

Zarząd Oddziału cały czas współpracuje z Zarządem SKB i innymi oddziałami oraz 

uczestniczy w wielu pracach rozwojowych i opiniotwórczych stowarzyszenia.  

 

 

3. Sprawozdanie Oddziału w Warszawie 

A 
Zebrania w 

dniach: 

Liczba uczestni-

ków 
Tematyka spotkania 

1 7.12 2021r. 23 

➢ Zebranie odbyło się w trybie online. Dotyczy-

ło uroczystości 25-lecia SKB. Została odczytana 

lista osób odznaczonych i symboliczne wręcze-

nie odznaczeń. 

➢ Omówienie aktualnych przepisów w obszarze 

zamówień publicznych związanych z robotami 

budowlanymi przedstawił  Prezes SKB Tomasz 

Pytkowski. 

➢ Projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i 

Technologii dotyczące opisu i szacowania war-

tości zamówienia na roboty budowlane przed-

stawiła Prezes Honorowy Balbina Kacprzyk. 

➢ Sprawy bieżące i organizacyjne: 

wybory przypadające na 2022 rok. 

Z powodu epidemii wybór Zarządu Oddziału i delega-

tów jest przedłużony 

Wybór władz Zarządu Oddziału SKB w Warszawie jest 

następujący:  

Kol. Hanna Pokulniewicz – Przewodnicząca 

Kol . Juliusz Talarczyk – Sekretarz 

Kol. Maria Czekalska --  Członek (dokooptowana za-

miast zmarłej Moniki Ucińskiej) 



Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie sprawoz-

dawczo-wyborcze SKB został przedłużony na następne 

trzy lata. 

2    

B 
Działalność: 

opinie, kursy 
  

  

C 

Inne informa-

cje o działa-

niach Oddzia-

łu/Koła 

Warsztaty online w dniu 9.12.2021r.odbyły się w 

trzech sesjach. 

SESJA I -Ceny robót budowlanych i czynników 

produkcji w 2021 roku. 

SESJA II- Opis i szacowanie wartości zamówienia 

w zamówieniach publicznych 

SESJA III -Panel dyskusyjny dotyczący aktualnej 

sytuacji na rynku wycen robót budowlanych w 

2021 roku  

 

 

4. Sprawozdanie Oddziału w Poznaniu 

A 
Zebrania w 

dniach: 
Liczba uczestników Tematyka spotkania 

1 - - - 

2    

3    

  

B 
Działalność: 

opinie, kursy 
-  

  

C 

Inne informa-

cje o działa-

niach Oddzia-

łu/Koła 

Przewodniczący Oddziału w Poznaniu na konfe-

rencji SKB w dniach 10-11 czerwca 2021 r. 

omówił temat: „Waloryzacja wynagrodzenia 

wykonawcy w świetle nowej ustawy PZP w za-

leżności od postanowień umownych nawiązują-

cych do zmieniającej się sytuacji cenowo – 

kosztowej na rynku budowlanym. 

 

 

5. Sprawozdanie Koła w Lublinie 

A 
Zebrania w 

dniach: 

Liczba uczestni-

ków 
Tematyka spotkania 

1 10.09.2021 4 Rozwój koła i współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 

2    



3    

  

B 
Działalność: 

opinie, kursy 
-  

  

C 

Inne infor-

macje o 

działaniach 

Oddzia-

łu/Koła 

Kontynuacja współpracy z Lubelskim Domem 

Technika NOT oraz Szkolnym Kołem Kosztoryso-

wania i Harmonogramowania Robót Budowla-

nych  w Państwowych Szkołach Budownictwa i 

Geodezji w Lublinie. 

Nawiązanie współpracy z serwisem 

www.instsani.pl -Vademecum dla technika 

 

 

VII. Informacja końcowa 

 

W 2021 roku Zarząd SKB kontynuował rozpoczęte sprawy w latach wcześniejszych.  Podjął, zakończo-

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

Stowarzyszenia bazy danych.  

 

Zarząd zintensyfikował, pomimo warunków panujących w kraju, działania dotyczące możliwości pro-

wadzenia szkoleń. Uruchomił jednodniowe szkolenia tematyczne, które będą kontynuowane i będą 

podejmowały zróżnicowaną problematykę związaną z kosztorysowaniem robót budowlanych.  

 

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 tylko istnieje taka potrzeba. 

 

Dzięki wprowadzonym oszczędnościom, zwiększonym wpływom składek członkowskich oraz zdecy-

dowanym zwiększeniem liczby szkoleń udało się w 2021 roku wygenerować zysk w kwocie 59 760,46 

zł. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku na cele statutowe. 

 

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. 

 

Warszawa, dnia 14.05.2022 roku 

 

 

 

 

Tomasz Pytkowski 

Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 


