
Informacja techniczna o plikach i programach znajdujących się w archiwalnych cennikach SEKOCENBUD 

UWAGA:  Większość obecnie wykorzystywanych programów do kosztorysowania nie ma problemu z importem cenników SEKOCENBUD, jednak kwestię możliwości jak i 

zakresu importu konkretnych cenników do konkretnych wersji programów do kosztorysowania należy weryfikować u producentów tych programów. 

Okres Sposób zapisu danych Kompatybilność z systemami Windows1 

do 2001 roku włącznie Pliki cenników mogą być zapisane na jeden z dwóch sposobów: 

• samorozpakowujące się archiwum (plik .exe) – można je uruchamiać (i 
rozpakować pliki w formatach dbf i tekstowym2)  

• zestaw nieskompresowanych plików w formatach dbf oraz tekstowym2 – do 
wczytania do programu kosztorysowego lub przeglądania przy użyciu np. 
excela 

Samorozpakowujące archiwa – do Windows XP włącznie.  
 
Dane nieskompresowane – niezależnie od wersji Windows 
(mogą występować problemy z kodowaniem polskich 
znaków) 

od 2002 do 2 kw 2007 roku 
 

Pliki cenników mogą być zapisane na jeden z dwóch sposobów: 

• samorozpakowujące się archiwum (plik .exe) – można je uruchamiać (i 
rozpakować pliki w formatach dbf oraz tekstowym2) – taka wersja była 
dystrybuowana na dyskietkach 

• przeglądarka ekranowa oraz zestaw nieskompresowanych plików w 
formatach dbf a także tekstowym2 – do wczytania do programu 
kosztorysowego lub przeglądania przy użyciu np. excela – znajdujący się w 
folderze o nazwie „przeglad” – ta wersja była dystrybuowana na płytach CD 

Samorozpakowujące archiwa oraz przeglądarka ekranowa – 
do Windows XP włącznie.  
 
Dane nieskompresowane – niezależnie od wersji Windows 
(mogą występować problemy z kodowaniem polskich 
znaków) 

od 3 kw 2007 do 2014 roku 
włącznie 
 

Przeglądarka ekranowa oraz zestaw nieskompresowanych plików w formatach dbf oraz 
tekstowym – do wczytania do programu kosztorysowego lub przeglądania przy użyciu 
np. excela – znajdujący się w folderze o nazwie „przeglad”; możliwość 
wyeksportowania z przeglądarki nieskompresowanych plików w formatach dbf, a także 
tekstowym2 

Przeglądarka ekranowa (na chwilę obecną” luty 2020 – 
działająca na systemie Windows 10, brak gwarancji pełnej 
kompatybilności z kolejnymi kompilacjami systemu 
Windows 10) 
 
Dane nieskompresowane – niezależnie od wersji Windows 
(mogą występować problemy z kodowaniem polskich 
znaków) 

od 2015 roku  aktualna wersja przeglądarki – wymagająca aktywacji, możliwość wyeksportowania 
nieskompresowanych plików w formatach dbf oraz tekstowym2 

Przeglądarka działa z systemami Windows XP, 7, 8, 10 

 

 
1 Dane w tej kolumnie przedstawione są wyłącznie w celach informacyjnych. Z uwagi na zakończenie wsparcia eksploatacyjnego firmy Microsoft dla systemów Windows starszych niż 
Windows 10 (a także wcześniejszych kompilacji Windows 10 – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-
sheet) nie możemy gwarantować prawidłowego działania jakiegokolwiek oprogramowania na nie wspieranych przez producenta systemach operacyjnych. Nie mamy możliwości 
przewidzenia jakie zmiany zostaną wprowadzone w kolejnych wersjach systemu Windows (w przyszłości), więc zgodność gwarantujemy jedynie w odniesieniu do aktualnej wersji systemu 
Windows 10, co jednak nie oznacza, że w innych wersjach oprogramowanie działać będzie nieprawidłowo.  
Nie gwarantujemy prawidłowości działania oprogramowania z poszczególnymi programami antywirusowymi. 
2 Dla cenników RMS (Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji) do końca 1996 roku dostępne były wyłącznie pliki tekstowe, od 1997 roku dostępne są zarówno pliki dbf jak 
również pliki tekstowe. Dla pozostałych cenników z wyjątkiem BCP oraz BCU dostępne są pliki dbf. Dla cennika BCP dostępny jest plik w formacie CUS, natomiast cennik BCU obsługiwany jest 
wyłącznie z poziomu przeglądarki. 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
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