
SERWIS   INFORMACJI   CENOWYCH  BUDOWNICTWA

W skład SICB wchodzą 24 tytuły 

wydawnicze prezentujące informacje 

cenowe o różnym stopniu 

szczegółowości:

• ceny czynników produkcji,

• ceny robót budowlanych,

• ceny asortymentów robot,

• ceny obiektów,

dla różnych branż: budowlanej, 

sanitarnej, elektrycznej, 

elektroenergetycznej, inżynieryjnej 

budownictwa zabytkowego. 

Informacje dostępne w postaci  

drukowanych, w formie elektronicznej na 

płytach a także na portalu e-orgbud.



• Kazimierz Bełczykowski, ówczesny kierownik poznańskiego zespołu 

Instytutu  Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu 

Budowlanego ORGBUD

• w połowie lat 80 – tych XX w ramach resortowego programu badawczo-

rozwojowego  R-512 – „Doskonalenie bazy normatywnej zużycia 

czynników produkcji budowlanej”, który obejmował przede wszystkim:

- weryfikacje i aktualizację KNR

- ewidencjonowanie i przetwarzanie cen i kosztów w budownictwie

- doskonalenie procesu kosztorysowania szczegółowego

Instytutu  Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu 

Budowlanego ORGBUD – poznański Oddział Instytutu



Charakterystyka lat 80-tych XX w.

• okres gwałtownych przemian gospodarczych, odejście od cen 

urzędowych (likwidacja urzędowych cenników) i  nakazowo –

rozdzielczego modelu zarządzania. 

• powstanie  warunków dla swobodnego ustalania cen przez 

producentów i handlowców.

• zapotrzebowanie na cykliczne informacje o cenach czynników 

produkcji, robót i obiektów, szczególnie po stronie 

inwestorów.









Powstanie ORGBUD- SERWIS Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu na bazie 

poznańskiego Oddziału Instytutu





















Ruch cen w budownictwie 



Źródło – ICCP – ORGBUD-SERWIS

Ruch cen w budownictwie 

od I kwartału 2006 r. do I kwartału 2007 r.

- wyroby ze stali (kształtowniki, pręty żebrowane, blachy stalowe) -

zmiana średnio - od 20% do 29%,

- blachy nierdzewne i kwasoodporne - śr. od 39% do 62%,

- blachy aluminiowe - śr. 34%,

- blachy z miedzi - śr. 39%, 

- taśmy z miedzi - śr. 61%,

- folie polietylenowe izolacyjne - śr. od 21% do 48%,

- folie polietylenowe paroizolacyjne - śr. 24%

- rynny dachowe i rury spustowe z PVC - śr. od 20% do 41%,

- cegły ceramiczne - śr. od 21% do 28%,

- lepiki asfaltowe - śr. od 23% do 26%,

- płyty z wełny mineralnej - śr. od 21% do nawet 75% ( w zależności     

od przeznaczenia),

- płyty z włókien szklanych - śr. od  21% do 33%,

- rury stalowe - śr. od 21% do 34%,

- rury miedziane - śr. od 45% do 89%,

- rury kamionkowe - śr. od 22% do 25%,



Ruch cen w budownictwie 

od I kwartału 2021 r. do II kwartału 2021 r.

Źródło – ICCP – ORGBUD-SERWIS

Płyta warstwowa dachowa z rdz.styropian.200mm 23%

Lepiki asfaltowe na gorąco 24%

Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza 24%

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypeł.w opak 24%

Kształtowniki stal.30x10x1,2-35x25x3,0 z/g 31%

Kształtowniki stal.40x10x1,5-45x20x3,0 z/g 31%

Kształtowniki stal.100x40x2-120x100x5  z/g 35%

Blachy stal.czarne cienkie walc.na gorąco 35%

Bednarka stalowa walcowana na gorąco 35%

Blachy stalowe z/w 0,70-0,90 mm 37%

Blachy stal.czarne walc.na gor.1,6-2,8mm 37%

Blachy stalowe żeberkowe 5,0-8,0 mm-St3S 38%

Bednarka stalowa g/w   20-70/1,5-5mm-St3S 38%

Blachy stalowe żeberkowe 3,5-4,0 mm-St3S 38%

Płyty faliste EUROFALA 1875x1150 -szare 53%

Żywica epoksydowa "Epidian   1" 53%

Kit epoksydowy "Epidian 431" 58%

Płyty styropianowe EPS 038-dach,podłoga  3 61%

Płyty styropianowe EPS 200   5 cm 61%

Płyty styropianowe EPS 042-ściana  10 cm 61%

Płyty styropianowe akustyczne 62%

Płyty styropianowe EPS 042-ściana  12 cm 63%

Płyty styropianowe EPS 042-ściana  15 cm 66%

Płyty styropianowe EPS 042-ściana   8 cm 67%

Płyty styropianowe EPS 042-ściana   5 cm 69%

Płyty styropianowe EPS 042-ściana 69%

Płyty styrop.EPS 150 wodoodporne,fundam. 71%


