
 

Informacja dotycząca uczestnictwa  

w VI Warsztatach SKB Warszawa 2023 

„Wynagrodzenie za roboty budowlane vs. inflacja. 
Waloryzacja wynagrodzenia.” 

 
MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Hotel „LORD”, Aleja Krakowska 218, 02-219 Warszawa  
 
TERMIN WARSZTATÓW: 
Rozpoczęcie: 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 1500 

Zakończenie: 25 marca 2023 r. (sobota) o godz. 1430 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, przesłanie do siedziby 
Stowarzyszenia do 21 marca 2023 r. i przekazanie na konto Stowarzyszenia należności za uczestnictwo  
w Warsztatach do dnia 23 marca 2023 r. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-511 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
Nr konta na który należy przekazać należność:  
PKO BP S.A. IX O/Warszawa nr 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247  
Koszty dojazdu, delegacji i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W WARSZTATACH: 
250,00 zł - dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie za 2022 rok), 
495,00 zł - dla osób niezrzeszonych i członków z zaległymi składkami. 
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z tematyką 
warsztatów kosztorysowych, poczęstunki w trakcie trwania warsztatów, miłą atmosferę i udział w dyskusji.  
 
FORMA WARSZTATÓW:  
Warsztaty prowadzone będą w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której czynny udział będą brać 
uczestnicy. Referaty wygłoszą Rzeczoznawcy kosztorysowi z wieloletnim doświadczeniem. 
 
 SKB na życzenie uczestników rezerwuje pokoje w hotelu „LORD” w Warszawie,  
- cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem, za 1 dobę: 284,00 zł brutto, 
- cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 174,50 zł brutto.  
- cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem do pojedynczego wykorzystania, za 1 dobę: 304,00 zł brutto. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 
Kierownik Biura SKB, tel. (22) 826 15 67 w godz. 900 – 1300 od pn. do pt. e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl 
 
ORGANIZATORZY:  
- STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH, 00-511 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 
- ODDZIAŁ SKB W WARSZAWIE 


