
 

 

 

 

 

  Zarząd Oddziału PSRWN w Radomiu zaprasza na szkolenie w formie 

warsztatowej, które odbędzie się w dniach 21.09 - 22.09. 2013 r. w Centrum Doradztwa 

Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18.  

Temat:  
„PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNYM 

DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH” 
Osoba prowadząca: inż. arch. Henryk Hajdasz, uprawnienia nr 11 

Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładowych, przygotowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców 

majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. nr 80, poz. 

475). 

Odpłatność za szkolenie w wysokości 350,00 zł (członkowie PSRWN Oddział Radom 300,00 zł) 

obejmuje: materiały szkoleniowe, 2 obiady, kawę, herbatę i słodycze w czasie przerw.  

Uwaga: Materiały szkoleniowe - niezbędne do zajęć podczas szkolenia - zostaną przesłane pocztą 

elektroniczną po otrzymaniu wpłaty.  

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów i dodatkowych posiłków bezpośrednio w Centrum za 

dodatkową opłatą (pokój 1 os.- 75 zł, miejsce w 2os.- 70 zł, śniadanie i kolacja po 17 zł).  

Zgłoszenia prosimy przesłać, po opłaceniu należności przelewem na PSRWN Oddział w Radomiu, 

ul. Struga 7A, konto: 44 1240 5703 1111 0010 3278 7662, w terminie do dnia 16.09.2013 r. pocztą 

elektroniczną na adres: a.zukowska@vp.pl ,  

Kontakt telefoniczny z organizatorem szkoleń: kom. 696999462,  

Z uwagi na formę warsztatową szkolenia, a tym samym ograniczoną liczbę miejsc, obowiązywać 

będzie rezerwacja wg kolejności dokonanych wpłat (po 16 września wskazany kontakt telefoniczny 

jw.). 

Program szkolenia, karta zgłoszenia i mapka dojazdu w załączeniu. 

  Prezes Zarządu 

                                   (-) Henryk Poręba 
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www.rzeczoznawcy.radom.pl  

                26-600 Radom, ul. Struga 7a, budynek NOT, pokój 107,   
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P R O G R A M S Z K O L E N I A 
„PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNYM 

DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH” 
Osoba prowadząca: inż. arch. Henryk Hajdasz, uprawnienia nr 11 
 

I dzień  21.09.2013 - sobota (9 godz. zajęć)  

  9
00 

- 11
15

   Akty prawne dotyczące tematu zajęć (1 godz.) 

Metody kosztorysowania robót budowlanych (2 godz.) w tym: 

• Niektóre podstawowe określenia, pojęcia i ich definicje, 

• Metody kalkulacji kosztorysowej, 

• Rodzaje kosztorysów w zależności od przeznaczenia i funkcji, 

• Przedmiar i obmiar robót - podstawowe zasady i podstawy sporządzania. 

11
15 

- 11
30

     przerwa kawowa 

11
30

 - 13
45

   Metoda szczegółowa kalkulacji kosztorysowej (3 godz.) w tym: 

• Formuła kalkulacji, 

• Jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków 

transportu technologicznego,  

• Wycena nakładów rzeczowych: godzinowa stawka robocizny kosztorysowej, ceny 

jednostkowe materiałów łącznie z kosztami zakupu, ceny jednostkowe pracy sprzętu, 

• Koszty pośrednie i zysk. 

13
45

 - 14
30

    przerwa na obiad  

14
30

 - 16
45

   Przykłady kosztorysowania w kalkulacji szczegółowej, publikacje cenowe do              

 kosztorysowania metodą szczegółową (1 godz.) 

 Metoda uproszczona kalkulacji kosztorysowej (2 godz.) w tym: 

• Formuła kalkulacji, 

• Poziomy agregacji robót:  

 roboty podstawowe(proste) 

 asortymenty robót 

 elementy scalone 

 stany robót 

• Jednostki przedmiarowe (obmiarowe) w kalkulacji uproszczonej w zależności od poziomu 

agregacji robót. 

II dzień  22.09.2013 - niedziela (7 godz. zajęć) 

  9
00 

- 10
30

    Przykłady kosztorysowania w kalkulacji uproszczonej (2 godz.) w tym: 

• Dostosowanie wartości kosztorysowej robót obliczonej na podstawie publikacji cenowych 

do warunków lokalnego (regionalnego) rynku nieruchomości  

(z przykładami), 

• Publikacje cenowe do kosztorysowania metodą uproszczoną 

10
30 

- 10
45

    przerwa kawowa 

10
45

 - 12
15

   Podejście kosztowe w szacowaniu nieruchomości, a kosztorysowanie robót  

                   budowlanych (2 godz.) 
Podstawy wyceny dla metody kosztów odtworzenia w technice szczegółowej, elementów 

scalonych i wskaźnikowej (przykłady dla różnych celów wyceny)  

12
15

 - 13
00

    przerwa na obiad  

13
00

 - 15
15

  Podejście mieszane w szacowaniu nieruchomości, a kosztorysowanie robót  

                   budowlanych (2 godz.)  
Podstawy wyceny dla metody pozostałościowej przy wycenie robót budowlanych oraz dla 

metody kosztów likwidacji przy wycenie robót rozbiórkowych (przykłady), 

15
15

 - Zakończenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń  

Uwaga: Uczestnicy powinni posiadać kalkulatory i przybory do pisania, wskazany laptop  



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w szkoleniu na temat: 
„PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNYM 

DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH” 
w dniach 21.09 i 22.09.2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu,  

 ul. Chorzowska 16/18 

DANE do wystawienia zaświadczenia i do kontaktu  

Nazwisko i imię …………………………………………………Nr uprawnień….............................. 

e-mail, tel./fax ………………………………………….…………tel. komórkowy…………….…… 

DANE do wystawienia faktury/rachunku/ 
 

Nazwa firmy ………………………………………………………..……………NIP……..………… 

Adres…………………………………………….……………………………………………..……… 

Zamawiam dodatkowo nocleg w pokoju …. osobowym w dniach 21/22 września oraz kolację w dniu 

21.09 i śniadanie w dniu 22.09.2013.  

Informuje, że wpłatę w wysokości 350 zł dokonałem/am dnia …......2013 r.  

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku  mojej rezygnacji po 16.09.2012 organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym formularzu przez Zarząd PSRWN Oddział w 

Radomiu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze  zm. 

        podpis………………………………. 

 

 

Mapka dojazdowa 

 

 


