
Warsztaty kosztorysowe KOŁOBRZEG 2019 
 

 

Dynamika zmian cen na rynku,  

waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane. 

 

 Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz Oddziały SKB w Poznaniu zapraszają 

na Warsztaty kosztorysowe w Kołobrzegu. Tematyką przewodnią warsztatów będzie 

omówienie przyczyn oraz skutków dynamicznie zmieniających się kosztów realizacji inwestycji, 

rozbieżność pomiędzy szacowaną wartością zamówienia a ofertą wykonawcy oraz konieczność 

końcowej nie zawsze możliwej do zastosowania waloryzacja wynagrodzenia. 

 Warsztaty prowadzone będą w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której 

czynny udział będą brać uczestnicy. Referaty wygłoszą Rzeczoznawcy kosztorysowi SKB oraz 

członkowie Zarządu SKB. 

  

Miejsce warsztatów i noclegów: 
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu,  
ul. Obrońców Westerplatte 38, 78-100 Kołobrzeg 

Miejsce posiłków: OSW Posejdon Sp. z o. o.  
ul. Spacerowa 38, 78-100 Kołobrzeg (50 m od hotelu) 

 

Termin warsztatów: 

Rozpoczęcie: 17 października 2019 r. (czwartek)  godz. 1500 

Zakończenie: 18 października 2019 r. (piątek) godz. 1340 

Istnieje możliwość zarezerwowania pobytu w dniach 19-20 października 2019 r. (sobota, 

niedziela) 

 

Warunki uczestnictwa oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie 

www.kosztorysowanie.pl  

 

http://www.kosztorysowanie.pl/index.php/konferencje-skb/73-warunki-uczestnictwa-w-konferencji-2


PROGRAM WARSZTATÓW 

 

TEMAT: Dynamika zmian cen na rynku, waloryzacja  

wynagrodzenia za roboty budowlane. 

 

Pierwszy dzień – 17 października 2019 r.  

 

15.00 – 15.10 Uroczyste otwarcie warsztatów 

15.10 – 15.40 Aktualna sytuacja w kosztorysowaniu na tle zmian cenowych w budownictwie.               

                      – mgr inż. Maciej Sikorski 

15.40 – 16.20 Przyczyny rozbieżności pomiędzy szacowaną wartości zamówienia a ofertą  

                        wykonawcy - problemy z budżetem na etapie realizacji inwestycji. Rozliczenie   

                        inwestycji (problemy wykonawców) – mgr inż. Piotr Ratajczak 

16.20 – 16.50 Waloryzacja wynagrodzenia – stan prawny – mgr inż. Maciej Sikorski 

16.50 – 17.10 Przerwa kawowa 

17.10 – 17.40 Wadliwa waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane. Zmiana    

                        wynagrodzenia ryczałtowego przy braku uzgodnień umownych o jego   

                        waloryzacji – mgr inż. Renata Niemczyk 

17.40 – 18.10 Możliwości zmiany wynagrodzenia ryczałtowego (m. in. na podstawie zapisów   

                       FIDIC)– mgr inż. Piotr Ratajczak 

18.10 – 18.30 Dyskusja nad referatami 

19.00 – 21.45 Uroczysta kolacja koleżeńska 

 

Drugi dzień – 18 października 2019 r. 

 

9.30 – 10.30  Stan prawny w obszarze katalogów nakładów rzeczowych. Przykładowe 

wymogi instytucji w zakresie ich stosowania – mgr inż. Stanisław Plesiński 

10.30 – 11.00  Katalogi nakładów rzeczowych narzędziem pracy kosztorysanta. Korzyści i  

                        wady ich stosowania – Jarosław Wegner 

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa 

11.20 – 12.50 Kalkulacja indywidualna – metody jej tworzenia – Jarosław Wegner 

12.50 – 13.20 Określenie wynagrodzenia kosztorysantów oraz osób pełniących samodzielne      

                       funkcje w budownictwie – mgr inż. Renata Niemczyk, mgr inż. Maciej  

                       Sikorski 

13.20 – 13.40 Dyskusja nad referatami. 



 
 
                      

            ..................................... 

                  miejscowość, data 
               

              Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 

              00-511 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327 

              e-mail: biuro@kosztorysowanie.org.pl 

              tel./fax 22 826 15 67 

            

              

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Zgłaszam swój udział w Warsztatach kosztorysowych SKB - KOŁOBRZEG 2019 pt. 

„Dynamika zmian cen na rynku, waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane”. 
w dniach 17 - 18 października 2019 r. w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu,  

ul. Obrońców Westerplatte 38, 78-100 Kołobrzeg 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Należność za uczestnictwo: Proszę o rezerwację hotelu 

130,00 zł dla 

członków SKB* 

395,00 zł dla osób 

niezrzeszonych* 
termin:17/18.10.2019 r. 

termin: 18/19.10.2019 r. ** 
           19/20.10.2019 r. ** 

    
 pok. 1-osob.

 miejsce w pok. 2-osob.

 pok. 1-osob.

 miejsce w pok. 2-osob. 

    
 pok. 1-osob.

 miejsce w pok. 2-osob.

 pok. 1-osob.

 miejsce w pok. 2-osob. 

RAZEM   
Pok. 1-osobowy - 89,00 zł 
Miejsce w pokoju 2-osobowym – 66,50 zł 

*UWAGA: członkowie SKB zalegający ze składkami ponoszą opłatę w wysokości 395,00 zł  
**niepotrzebne skreślić 

Miejsce posiłków (50 m od hotelu) OSW Posejdon Sp. z o. o. ul. Spacerowa 38, 78-100 Kołobrzeg 

Opłata za uczestnictwo w Warsztatach kosztorysowych SKB KOŁOBRZEGU 2019 w wysokości ........................ została przekazana w dniu 

.......................... na konto SKB: PKO BP S.A.  O/Warszawa nr 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247.  

Koszty dojazdu do KOŁOBRZEGU, noclegów oraz delegacji uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

SKB nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nieprzybycia osoby zgłoszonej na Warsztaty. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych wystawi dla uczestników Warsztatów fakturę. 

  
 

Nazwa zakładu pracy ............................................. 

........................................................................... 

Adres .................................................................. 

........................................................................... 

NIP ..................................................................... 

tel./fax ................................................................ 

                                
............................................................... 

                podpis dyrektora jednostki zgłaszającej 

................................. 
      pieczęć zakładu pracy 

1. Wyraża się zgodę na wykorzystywanie danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu realizacji szkolenia oraz otrzymywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez SKB. 
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 

 


