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Sekocenbud.net instrukcja użytkowania 
 

Szanowni Użytkownicy, dziękujemy za zainteresowanie portalem cenowym sekocenbud.net. 

Oddajemy do Waszych rąk niniejszą instrukcję obsługi z nadzieją, że dobrze przedstawi wszelkie 

funkcjonalności oferowane przez portal i zrozumiale wyjaśni sposób korzystania z danych, które się 

w nim znajdują. W razie problemów z korzystaniem portalu czy odnalezienia błędów, bądź 

niejasności w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt e-mailowy na adres pomoc@sekocenbud.net. 
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Charakterystyka portalu 
Portal cenowy sekcenbud.net jest nową formą sprzedaży informacji o cenach publikowanych w 

ramach systemu SEKOCENBUD. W przeciwieństwie do dotychczasowych sposobów dostarczania 

treści (zeszyty, płyty CD, pliki on-line), w portalu sekocenbud.net można kupować pojedyncze 

informacje o cenach1. Zakup informacji cenowych jest możliwy z wykorzystaniem płatności 

„tradycyjnym” przelewem bankowym jak również przy użyciu płatności bezpośrednich Przelewy24. 

Płatność bezpośrednia pozwala na uzyskanie dostępu do danych cenowych o dowolnej porze przez 

365 dni w roku2. 

 

  

                                                           
1 Szczegółowe zasady opisane są w rozdziale „Zasady korzystania z portalu”. 
2 Pod warunkiem prawidłowego dokonania płatności i otrzymania automatycznego potwierdzenia od jej 
operatora. 

mailto:pomoc@sekocenbud.net
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Na początek rejestracja 
Korzystanie z portalu należy rozpocząć od założenia konta użytkownika. W tym celu należy kliknąć 

przycisk „zarejestruj się” zlokalizowany na stronie głównej portalu. 

 

 

Rejestracja składa się z kilku etapów. W pierwszym kroku należy wymyślić login i hasło, podać swój 

adres e-mail oraz zaakceptować regulamin portalu. Możliwe jest też zapisanie się na newsletter 

SEKOCENBUD. Rejestracja jest bezpłatna i pozwala na przeglądanie danych znajdujących się w 

portalu, jednak bez ujawniania informacji cenowych. Dostęp do nich można wykorzystać przy użyciu 

punktów – szczegółowe informacje znajdą się w dalszej części instrukcji. 

Drugi krok rejestracji to podanie danych użytkownika – w tym informacji które będą wykorzystane do 

późniejszego fakturowania. Nie ma obowiązku wpisywania wszystkich informacji – konieczne jest 

tylko podanie imienia i nazwiska Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że bez podania danych firmy 

(nazwa, adres, NIP) nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT za zakupione dostępy (zostanie 

wystawiony paragon). Podane dane można uzupełnić, bądź zaktualizować podczas pracy z portalem. 

 

 

Trzeci krok rejestracji to informacja o wysłaniu przez portal e-maila potwierdzającego rejestrację. Po 

odebraniu maila aktywacyjnego należy kliknąć w znajdujący się w jego treści link AKTYWUJ KONTO 
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Spowoduje to otwarcie portalu na 4 kroku rejestracji, informującym o zakończeniu tego procesu. Od 

tej pory będzie można logować się do portalu z użyciem loginu i hasła wybranych podczas rejestracji. 

Informacje zwarte w portalu 
W początkowej fazie działalności portalu, zamieszczone zostały następujące informacje  

• Stawki robocizny kosztorysowej, 

• Narzuty Kp, Kz i Z, 

• Ceny materiałów (notowane i katalogowe),  

• Ceny pracy i najmu oraz koszty jednorazowe sprzętu, 

• Ceny jednostkowe robót, 

• Asortymenty robót (BCA), 

• Roboty drogowe (BCD), 

• Roboty przygotowawcze (BCP). 

W miarę rozwoju portalu będziemy zamieszczać tam kolejne rodzaje informacji cenowych – 

docelowo znajdować się w nim będą wszystkie informacje cenowe SEKOCENBUD. 

Zasady korzystania z portalu 
Portal sekocenbud.net został pomyślany przede wszystkim jako narzędzie dostępu do danych 

SEKOCENBUD dla osób którym potrzebne są wybrane informacje. Korzystanie z danych odbywa się 

na zasadzie opłacania wybranych treści przy pomocy punktów.  
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Bezpośrednio po zarejestrowaniu możliwe jest przeglądanie informacji zgromadzonych w portalu, 

bez wglądu do informacji cenowych. Dostęp do nich wymaga dokonania opłaty przy pomocy 

specjalnej jednostki rozliczeniowej – punktów. Punkty można kupować w pakietach. Przed zakupem 

informacji cenowej podawany jest jej koszt oraz data najnowszego notowania cenowego dla 

wybranego składnika. Każdy ze składników może mieć własną cenę dostępu do informacji cenowych. 

Aktualnie w portalu obowiązuje cennik: 

Stawki robocizny kosztorysowej 

Średnie krajowe stawka min, max, średnia – 
netto oraz brutto 

10 pkt. za ceny dla jednej 
branży 

Regionalne stawka min, max, średnia (dla 
regionu), najczęściej 
występująca (dla wybranych 
miast) – netto oraz brutto 

10 pkt za ceny dla całego 
regionu 

 

Narzuty Kp, Kz i Z 10 pkt za ceny dla jednej 
branży 

 

Materiały Cena z notowań: minimalna, 
maksymalna, średnia, średnia z 
Kz. Ceny katalogowe: cena 
średnia 

1 pkt za ceny jednego 
materiału 

 

Sprzęt Ceny z notowań:  
dla sprzętu wymagającego 
obsługi etatowej: minimalna, 
maksymalna oraz średnia cena 
najmu sprzętu, cena pracy 
sprzętu, zestaw kosztów 
jednorazowych 
dla sprzętu nie wymagającego 
obsługi etatowej: minimalna, 
maksymalna oraz średnia cena 
pracy 

1 pkt za ceny jednej jednostki 
sprzętowej 

 

Ceny jednostkowe robót Ceny kalkulowane: minimalna, 
maksymalna, średnia oraz 
wartość materiałów w średniej 
cenie roboty. Dla niektórych 
robót (roboty remontowe 
ogólnobudowlane) podawane 
są również ceny średnie przy 
wykonywaniu robót w 
warunkach utrudnionych 
(m.in. użytkowane 
pomieszczenie, czynny zakład) 

1 pkt za ceny jednej roboty 

Asortymenty robót (BCA) Ceny kalkulowane: minimalna, 
maksymalna, średnia oraz 
wartość materiałów w średniej 
cenie roboty. 

1 pkt za ceny jednej roboty 
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Roboty drogowe (BCD) Ceny kalkulowane: minimalna, 
maksymalna, średnia. 

1 pkt za ceny jednej roboty 

Roboty przygotowawcze (BCP) Ceny kalkulowane: minimalna, 
maksymalna, średnia. 

1 pkt za ceny jednej roboty 

 

Należy zwrócić uwagę, że w ramach opłaty uzyskuje się dostęp zarówno do stawek aktualnych jak i 

archiwalnych (aż do 3 kw 2012 roku w przypadku stawek robocizny, narzutów, cen materiałów oraz 

sprzętu, w przypadku cen jednostkowych robót, asortymentów robót, robót drogowych i 

przygotowawczych do 4 kw 2014). Dostęp do informacji cenowych ważny jest przez 3 miesiące od 

chwili jego opłacenia i obejmuje wszystkie aktualizacje, które będą wprowadzone w tym okresie. 

Przeglądanie zawartości portalu 
Po zalogowaniu się do portalu, w pierwszej kolejności należy wybrać kategorię którą chcemy 

przeglądać.  

 

Po kliknięciu na wybranej kategorii pojawi się okno wyszukiwarki. 

 

Wyszukiwarka pozwala na wybranie danych do wyświetlenia wykorzystujące szereg dostępnych 

kryteriów. 
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Pierwszą z możliwości jest podanie symbolu klasyfikacyjnego lub nazwy składnika do wyszukania. 

Służy do tego pole: 

 

Nie ma konieczności wpisywania pełnego symbolu lub nazwy – wystarczy wpisać jego część. Pola 

wyboru poniżej pozwalają wybrać jakich danych ma dotyczyć wyszukiwanie: możliwe jest wybranie 

dowolnej kombinacji wyszukiwania według nazwy, symbolu klasyfikacyjnego, słów kluczowych, opisu. 

 

Przykład: 

Chcąc wyszukać beton C12/15 (dawny B-15) – do pola  

wpisujemy „beton” i naciskamy przycisk  . Po załadowaniu danych pojawia się pierwszych 
10 wyników. Niestety wyraz „beton” występuje w bardzo dużej ilości składników i 
najprawdopodobniej pierwsze wyniki nie są tym, czego oczekiwaliśmy. Trzeba trochę zawęzić 

wyniki wyszukiwania. W tym celu należy użyć przycisku , po kliknięciu 

którego znów pojawi się wyszukiwarka. W polu  znajduje się 
już wyraz, który wpisaliśmy tam poprzednio – spróbujmy uzupełnić go o klasę betonu – po 

przecinku3 wpiszmy klasę C12/15:  

Po kliknięciu na przycisku  pojawi się nowa lista wyników – w tym przypadku ograniczona 
do kilku pozycji spełniających wpisane kryteria.  
 

 

Poniżej pola  znajdują się kolejne pola pozwalające na określenie 

kryteriów wyszukiwania: 

Symbol klasyfikacyjny grupy pozwala na wybranie grup wśród których przeprowadzone będzie 

wyszukiwanie. Możliwe jest zaznaczenie dowolnych grup spośród wyświetlonych. Brak wyboru w tym 

polu oznacza, że wyszukiwanie będzie prowadzone we wszystkich grupach. Kliknięcie wiersza 

„wyczyść zaznaczenie” powoduje skasowanie wyboru grup.  

                                                           
3 Kilka wyrazów wpisanych jedne po drugim powoduje wyszukiwanie dokładnie takiego ciągu jak został 
wpisany. Jeśli chcemy żeby wpisane wyrazy były wyszukiwane niezależnie od wzajemnego położenia i 
ewentualnych innych wyrazów pomiędzy nimi, należy rozdzielić je przecinkami. 
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Podobnie działają pola Region dostawcy oraz Kod dostawcy. W pierwszym z nich możemy wybrać 

region z którego pochodzi dostawca ceny (nie należy interpretować tego jako ceny regionalne), w 

drugim można zawęzić wyszukiwanie tylko do wybranych dostawców. 

 

 

Poniżej tych pól znajduje się pole Notowanie z okresu pozwalające na określenie zakresu dat 

notowań cenowych. 

Dostępne są zarówno wartości predefiniowane (7 dni, 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, 

bieżący kwartał, bieżący rok) jak również możliwość wprowadzenia własnego zakresu dat.  
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Kolejne pole: Typ ceny/wskaźnika pozwala na wybór typu wyszukiwanych cen – obecnie wybór taki 

dostępny jest w kategorii materiały – możemy wybierać pomiędzy ceną notowaną a katalogową. 

 

Ostatnie z pól wyboru: Poziomy ceny/wskaźnika pozwala na wybór poziomu ceny/wskaźnika który 

będzie wyświetlany na liście wyników wyszukiwania. Dostępne poziomy zależą od wybranej kategorii 

– np. w przypadku materiałów będzie to cena minimalna, maksymalna, średnia lub średnia z kosztami 

zakupu. 

 

Po wypełnieniu dowolnej ilości pól4 z kryteriami i naciśnięciu przycisku  pojawią się wyniki 

wyszukiwania. Jeśli podane kryteria nie pozwalają na znalezienie jakichkolwiek pozycji – pojawi się 

komunikat: 

 

W przeciwnym razie zostanie wyświetlona lista wyników jak na rysunku poniżej. 

 

 Aby uzyskać dostęp do danych cenowych, trzeba posiadać na swoim koncie punkty rozliczeniowe.  

                                                           
4 Wyszukiwanie zadziała również, gdy nie wypełnimy żadnego z tych pól – pokazane zostaną wszystkie 
elementy z danej kategorii. Uwaga: taka operacja może wymagać pobrania z bazy setek tysięcy pozycji i być 
przez to dość czasochłonna. 
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Zakup punktów rozliczeniowych 
Zakup punktów rozliczeniowych możliwy jest w każdym momencie pracy z portalem. W tym celu 

należy kliknąć przycisk  zlokalizowany w prawej górnej części ekranu. Pojawi się 

wówczas formularz doładowania konta, w którym możemy wybrać wielkość pakietu punktów, który 

chcemy nabyć oraz możliwość wpisania kodu promocyjnego (jeśli taki posiadamy). 

Jeśli zakupu punktów dokonujemy dla potrzeb firmy i chcemy otrzymać fakturę VAT, musimy 

pamiętać, aby w ustawianiach konta znalazła się nazwa firmy, numer NIP i dane adresowe (kod 

pocztowy, miasto, ulica, telefon). Jeśli zakupu dokonuje osoba fizyczna nie prowadząca działalności 

gospodarczej, wymagane są jedynie dane kontaktowe (kod pocztowy, miasto, ulica, telefon). Taki 

zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym. 

Dane te można w każdej chwili uzupełnić klikając na link  znajdujący się w prawym 

górnym rogu ekranu. 

 

Po wybraniu pakietu i naciśnięciu przycisku  zostajemy przeniesieni do wyboru formy 

płatności – mamy do wyboru płatność online w systemie Przelewy 24 lub płatność zwykłym 

przelewem bankowym. 
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W przypadku wyboru Przelewy24, portal przeniesie nas do systemu transakcyjnego gdzie będziemy 

mogli dokonać płatności on-line przy użyciu karty kredytowej lub internetowego konta bankowego5. 

Po prawidłowym zakończeniu procesu płatności, punkty od razu znajdą się na koncie Użytkownika. 

W przypadku wybrania tradycyjnego przelewu, wyświetlone zostaną dane do przelewu: numer konta, 

kwota oraz tytuł płatności. Punkty pojawią się na koncie Użytkownika po zaksięgowaniu wpłaty przez 

operatora portalu – na ogół w terminie 1-3 dni. 

Ilość dostępnych punktów rozliczeniowych (stan konta) widoczna w prawym górnym rogu ekranu: 

 

UWAGA: Zakupione punkty dostępowe są ważne przez 3 miesiące od ostatniego zakupu punktów. 

Niewykorzystane punkty zostają utracone, jedyną metodą przedłużenia ich ważności jest dokonanie 

zakupu dowolnego pakietu punktowego. 

Przykład: 
Zakupiłem 180 punktów, z czego 120 punktów – 1 stycznia, a 60 punktów – 1 marca. Do 30 maja 
wykorzystałem 50 punktów – na moim koncie pozostało jeszcze 130 punktów do wykorzystania. 1 
czerwca mijają 3 miesiące od ostatniego zakupu punktów (1 marca), więc żeby ich nie stracić 
muszę przed tym terminem dokonać zakupu dowolnego pakietu – kupując np. 10 punktów 30 
maja, liczba moich punktów zwiększy się do 140 (130+10) a ważność wszystkich punktów zostaje 
przedłużona do 30 sierpnia. 

                                                           
5 Informacje o usłudze Przelewy24 oraz listę banków z których kont można dokonywać płatności dostępne są na 
stronie www.przelewy24.pl 



11 
 

 

Portal wykorzystuje mechanizm informujący e-mailowo Użytkownika o zbliżającym się terminie 

wygaszenia punktów dostępowych, jednak może być on traktowany wyłącznie uzupełniająco6 – 

główna i wiążąca jest informacja wyświetlana w ustawieniach konta po kliknięciu przycisku 

. 

 

 

Dostęp do płatnych treści w portalu 
Mając już na koncie punkty rozliczeniowe, możemy opłacić przy ich pomocy dostęp do płatnych 

treści. Powróćmy do wyników wyszukiwania (opisanego w punkcie Przeglądanie zawartości portalu): 

                                                           
6 Brak otrzymania e-maila z przypomnieniem nie może być traktowany jako podstawa do przedłużenia 
ważności punktów dostępowych. 
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W każdym wierszu zawierającym wyniki wyszukiwania znajduje się przycisk , najechanie 

kursorem myszy na niego (bez klikania) powoduje wyświetlenie informacji o koszcie dostępu do tej 

pozycji wyrażonym w punktach dostępowych oraz o dacie najnowszego notowania cenowego. 

 

Kliknięcie przycisku  powoduje wyświetlenie okna z prośbą o potwierdzenie decyzji zakupu. 
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W przypadku potwierdzenia zakupu, z konta zostanie odliczona odpowiednia liczba punktów, a w 

opłaconej pozycji pojawi się informacja cenowa. Przycisk  zostanie w niej zastąpiony 

przyciskiem dostępu do danych . 

Portal zapamiętuje które pozycje zostały opłacone i dostęp do nich jest możliwy za każdym razem 

kiedy pojawią się one w wynikach wyszukiwania7. 

                                                           
7 Z zastrzeżeniem trzymiesięcznego dostępu do opłaconych danych (szczegóły w rozdziale Zasady korzystania z 
portalu) 
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Kliknięcie na przycisku  spowoduje przejście do pełnych danych dotyczących wybranej pozycji.  

 

Prezentowane są tu wszystkie rodzaje cen dla poszczególnych dat notowań. Po najechaniu kursorem 

myszy na przycisk  pojawią się dodatkowe informacje na temat danego notowania cenowego – 

np. nazwa okresu któremu jest ono przyporządkowane.  
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W górnej części okna znajdują się pola pozwalające na filtrowanie informacji cenowych według wielu 

kryteriów (np. rodzaj czy typ ceny, zakres dat). Klikanie na nagłówkach poszczególnych kolumn tabeli 

pozwala na posortowanie tabeli z wynikami według tej kolumny. 

W dolnej części okna znajduje się informacja o łącznej ilości wyników (notowań cenowych) dla 

bieżącej pozycji oraz przyciski nawigacyjne pozwalające na przechodzenie pomiędzy poszczególnymi 

stronami wyników. 

Poniżej znajdują się informacje o produkcie takie jak: symbol klasyfikacyjny, nazwa, kategoria i grupa 

do których dany produkt jest przyporządkowany. 

 

 

Kliknięcie przycisku  pozwala na powrót do wyników wyszukiwania. 
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Warto pamiętać: 
Wyszukiwarka pozwala na ograniczenie wyświetlania wyników tylko do tych, do których mamy 
opłacony dostęp.  W tym celu należy określając kryteria wyszukiwania zaznaczyć pole 

. 
Zaznaczając to pole bez określania żadnych dodatkowych kryteriów wyszukiwania można w łatwy 
sposób sprawdzić jakie pozycje mamy opłacone w wybranej kategorii. 

 

Składniki „główne” i „podrzędne” 
Część pozycji w portalu zorganizowana jest w sposób strukturalny -  jako „pozycje główne” i „pozycje 

podrzędne”. Pozycje „główne” wyróżniają się posiadaniem przycisków  lub . 

 

Kliknięcie na przycisku  spowoduje „rozwinięcie” danej pozycji i wyświetlenie pozycji 

podrzędnych – np. w przypadku cen sprzętu pozycją główną są ceny pracy i najmu dla dane jednostki 

sprzętowej, a pozycjami podrzędnymi jej koszty jednorazowe (proste i zagregowane). W przypadku 

stawek robocizny pozycją główną będzie rodzaj robót (dla średnich stawek krajowych) lub region. 
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Kliknięcie na przycisku  powoduje „zwinięcie” danej pozycji. Warto zwrócić uwagę, że przycisk 

 znajduje się wyłącznie w pozycji „głównej” – jej zakup powoduje uzyskanie dostępu zarówno 

do pozycji „głównej” jak i do wszystkich pozycji „podrzędnych”. Pozycja główna może posiadać 

notowania cenowe (jak w cenach sprzętu) ale również może być tylko elementem grupującym  

pozycje posiadające notowania cenowe (jak np. stawki robocizny i narzuty). 
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Kalkulator 
Pozycje cenowe do których mamy wykupiony dostęp, w pierwszej kolumnie od lewej strony 

posiadają  pole wyboru (checkbox). Możemy je zaznaczać  i odznaczać  przy użyciu myszy.  

 

Przy zaznaczeniu aktualizuje się informacja o ilości zaznaczonych składników znajdująca się z lewej 

strony pod tabelą z cenami. 

 

Jeśli są zaznaczone jakieś pozycje, uaktywnia się przycisk . Kliknięcie na 

nim powoduje pojawienie się komunikatu informującego o dodaniu pozycji do kalkulatora. 

 

Po zamknięciu okna komunikatu powracamy do poprzedniego widoku. 
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Pierwszym widocznym efektem jest pojawienie się znaków  w pozycjach które zostały dodane do 

kalkulatora. Oznacza to, że te pozycje zostały już raz dodane do kalkulatora i nie mogą być dodane 

ponownie. Drugą zmianą jest wyświetlanie informacji o ilości produktów dodanych do kalkulatora w 

postaci pełnej  

 

lub skróconej (w zależności od rozmiaru okna)  

 

Znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Informacja ta jest jednocześnie linkiem (przyciskiem), 

kliknięcie którego powoduje przejście do głównego ekranu kalkulatora. 



20 
 

 

W polach znajdujących się w kolumnie  można wpisywać ilości dla poszczególnych pozycji, 

które zostaną przez portal przeliczone z wykorzystaniem pobranej ceny jednostkowej – wynik pojawi 

się w kolumnie . Dodatkowo zostanie obliczone i wyświetlone podsumowanie 

wartości wszystkich wyszczególnionych pozycji. 
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Korzystając z przycisku  można wyeksportować efekt działania kalkulatora do pliku .csv8, 

natomiast przycisk  umożliwia podgląd wydruku 

 

a po kliknięciu przycisku  – wydruk efektu działania kalkulatora. 

 

 

                                                           
8 .csv (Comma Separated Value) jest to format tekstowy, gdzie dane znajdujące się w poszczególnych 
komórkach tabeli rozdzielane są określonymi znakami (w przypadku portalu sekocenbud.net są to przecinki 
jako separatory pól i podwójne cudzysłowy jako ograniczniki tekstu). Pliki takie można zaimportować do 
arkuszy kalkulacyjnych oraz do edytorów tekstu. 


