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OFERTA NA  2-DNIOWE SZKOLENIE 

dla skierowane dla pracowników firm będących właścicielami budynków, budowli, zarządców 

nieruchomości oraz kierowników budów. 

 SZACOWANIE KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH W PROCESIE 
INWESTYCYJNYM 

 

CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu szacowania kosztów we wszystkich fazach 

procesu inwestycyjnego w oparciu o potrzeby wynikające z obowiązujących w 2013 r. przepisów 

prawnych.  

Jednym z celów pośrednich jest zapoznanie uczestników szkolenia z warunkami wynikającymi z 

finansowania kosztów inwestycji budowlanych realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, 

funduszy celowych oraz środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków własnych.  

Podczas szkolenia uczestnicy poznają uwarunkowania, zakres i metody szacowania kosztów, przydatne 

formularze, poznają narzędzia wspomagające kalkulację kosztów robót budowlanych oraz ich możliwości 

, a także niezbędne i pomocne publikacje ułatwiające pracę. Istotnym aspektem szkolenia będzie 

nawiązanie do obowiązującego zadaniowego finansowania inwestycji budowlanych w zakresie 

szacowania kosztów oraz rozliczania robót budowlanych.  

PROGRAM  2-DNIOWEGO SZKOLENIA: 
 

 

1. Wzorce przygotowania i realizacji budowlanego projektu inwestycyjnego 

•  cykl rozwoju projektu inwestycyjnego 

•  etapy przygotowania inwestycji do realizacji 

 

2. Rola, zadanie i sposób szacowania kosztów inwestycji w procesie inwestycyjnym 

•  inwestycji finansowanych z budżetu państwa 

•  inwestycji finansowanych przez jednostki samorządowe 

•  inwestycji finansowanych przez inwestorów prywatnych 

 

3. Zasada opracowania szacunkowego łącznego kosztu inwestycji 

4. Zasada opracowania wartości kosztorysowej inwestycji 

•  podstawa opracowania 

•  metody opracowania 

•  grupy kosztów 

 

5. Cel opracowania przedmiaru robót 

•  podstawa opracowania 

•  zasada określania zakresu rzeczowego 

•  robota podstawowa w ujęciu brutto 

 

6. Cel, metody i zasady opracowania kosztorysu inwestorskiego 

•  podstawa opracowania 

•  metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego 
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•  elementy kosztorysu inwestorskiego 

•  cena jednostkowa roboty podstawowej 

•  zasada kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej 

 

7. Kosztorys ofertowy  

•  cel opracowania 

•  podstawa opracowania 

•  robota podstawowa w ujęciu brutto 

•  kalkulacja ryzyka 

 

8. Rozliczenie wykonanych robót: 

•  zasada i metody rozliczenia robót; 

•  podstawa rozliczenia robót. 

 

9. Przykłady, wskazówki, zalecenia i porady 

 
WYKŁADOWCA: 

 
Niezależny Inżynier Konsultant - posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców 

i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / 

SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.  

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na 

Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia 

budowlanego. Wieloletni szkoleniowiec. 

 

TERMIN  SZKOLENIA: 

08-09  maja 2013 r. (możliwe inne terminy) 
 
 MIEJSCE SZKOLENIA: 

550 zł od osoby.  

Podana cena  zawiera: 

• uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych 

• materiały szkoleniowe 

• materiały piśmiennicze 

• catering 

• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do  01.05.2013  (przesłanie wypełnionej  karty zgłoszenia) oraz  
dokonanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia pełnej wpłaty na konto organizatora – Lubuskie Centrum 

Szkoleniowo Doradcze nr 11 1060 0076 0000 3260 0178 6267 prowadzone w BPH S.A. O/Zielona Góra. 

W przypadku odwołania zgłoszenia później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszający ponosi jego pełne 

koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 

Opóźnienie w zapłacie za szkolenie i jednoczesne odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia, nie zwalnia zgłaszającego/uczestnika z obowiązku zapłaty za nie. Oświadczenie dotyczące odwołania 

zgłoszenia wymaga formy pisemnej. W każdym czasie możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie. 

Odbycie się szkolenia w podanym terminie zostanie potwierdzone na 3 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

-serdecznie zapraszamy na szkolenie- 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

ZGŁASZAJĄCY: 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Telefon: ……………………………................................  Fax: …………………………..................................... 

Adres e-mail: .............................................  NIP: ..……………........................... 

Osoba do kontaktu: .....................................................................................   

Telefon: …………………………Adres e-mail: .......................................................... 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w szkoleniu: Szacowanie kosztów robót budowlanych 
w procesie inwestycyjnym 

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe Telefon / fax Adres e-mail 

    

 

550  zł  (1 osoba)    x    ..........    osób   =   ....................................   

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia pełnej wpłaty 

na konto organizatora –Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze  – 11 1060 0076 0000 3260 0178 
6267 w BPH S.A  Zielona Góra. W przypadku odwołania zgłoszenia  później niż  na 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi jego pełne koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 

w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania 

zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym  niż 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenie nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie. W każdym czasie 

możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie. 

Upoważniamy  Organizatora szkolenia do wystawienia rachunku bez naszego podpisu. 

 

Główny Księgowy                Pieczęć firmowa                           Dyrektor / Prezes 

 
 
 
 

 


