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Dwumiesięcznik „Konstrukcje Stalowe” ukazuje  
się od roku 1994, na początku wydawany był przez 
MOSTOSTOSTAL-PROJEKT, od 1996 r. jego wydaw-
cą jest Polska Izba Konstrukcji Stalowych.

Jego nakład jest niezmienny i wynosi 1200 egz. 

Czasopismo jest dystrybuowane wśród członków 
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, prenumera-
torów oraz bezpośrednio na wydarzeniach orga-
nizowanych lub współorganizowanych przez PIKS 
(w sumie w roku kilkanaście eventów). Do naszych 
najważniejszych kanałów informacyjnych należą 
m.in.:

The bimonthly „Konstrukcje Stalowe” shows 
from 1994, at the beginning it was published by 
MOSTOSTOSTAL-PROJEKT, since 1996 its publisher 
is the Polish Chamber of Steelwork.

Its circulation is unchanged and amounts to 1200 
copies.

The magazine is distributed to members of the Po-
lish Chamber of Steelwork, subscribers and direc-
tly at events organized or co-organized by the PIKS 
(a dozen or so events in total). Our most important 
news channels include:

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION

Konferencja Techniczna/Technical Conference 
Kielce

 Inne wydarzenia organizowane przez podmioty z którymi stale współpracujemy.
Other events organized by entities with which we constantly cooperate.

 Wydarzenia organizowane przez Program BUDUJ ZE STALI  
– seminaria, warsztaty techniczne, spotkania site visit i Dzień Stali 

 – więcej na ten temat można przeczytać na stronie www.budujzestali.pl

 Events organized by the BUDUJ ZE STALI program
– seminars, technical workshops, site visit and Steel Day meetings

  – you can read more about this at www.budujzestali.pl

Kongres PIKS/PIKS Congress
Józefów pod Warszawą

BUDMA Poznań

Przemysłowa Wiosna  Kielce

AUTOSTRADA-POLSKA Kielce

ITM Poznań

Wydarzenia targowe/Trade fair events

Walne Zgromadzenie PIKS/PIKS General Meeting



Na opisanych powyżej eventach pojawiają się nie 
tylko przedstawiciele Firm Członkowskich PIKS  
– uczestniczą w  nich reprezentanci szeroko pojętej branży 
budowlanej, a więc m.in. architekci, inwestorzy, projektanci, 
ale również studenci, pracownicy naukowi i przedstawiciele 
instytutów i stowarzyszeń branżowych.

Każdy numer czasopisma jest także dostępny na stronie in-
ternetowej www.piks.com.pl, gdzie można go przeczytać 
za darmo i bez potrzeby rejestracji.

Tematyka czasopisma 
skupia się wokół najważ-
niejszych problemów Firm 
Członkowskich PIKS i  wy-
zwań naszej branży. Każ-
dy numer czasopisma ma 
temat wiodący, do których 
należą m.in. zagadnienia 
ochrony antykorozyjnej 
konstrukcji, budownictwa 
infrastrukturalnego, po-
łączeń w  konstrukcjach 
stalowych, inwestycji 
przemysłowych, czy rynku stali. Od 2018 r. numer grudniowy 
ukazuje się jako wydawnictwo zbiorcze z Branżowych Infor-
matorem Gospodarczym, który zawiera najważniejsze infor-
macje gospodarcze i statystyczne związane z branżą budow-
laną w Polsce i na świecie.

Na łamach „Konstrukcji Stalowych” zamieszczane są m.in. 
wywiady, artykuły merytoryczne i techniczne, a także dysku-
sje redakcyjne, do udziału w których zapraszamy autorytety 
i specjalistów branżowych. Stałym działem „KS” jest rubryka 
„Panorama Firm” , w której zamieszczamy informację o ofer-
cie i dokonaniach Firm Członkowskich.

At the events described above, not only representatives of 
PIKS Member Companies appear – representatives of the 
broadly understood construction industry participate in 
them, i.e. architects, investors, designers, but also students, 
academics and representatives of institutes and industry as-
sociations.

Each issue of the magazine is also available on the website 
www.piks.com.pl, where it can be read for free and without 
registration.

The subject of the maga-
zine focuses on the most 
important problems of 
PIKS member companies 
and the challenges of our 
industry. Each issue of the 
magazine has a  leading 
theme, which includes 
issues of structure corro-
sion protection, infrastruc-
ture construction, connec-
tions in steel structures, 
industrial investments or 

the steel market. From 2018, the December issue has been 
published as a  collective publication with the Industry Bu-
siness Guide, which contains the most important economic 
and statistical information related to the construction indu-
stry in Poland and in the world.

The pages of „Konstrukcje Stalowych” include, among others 
interviews, technical and technical articles, as well as editorial 
discussions, in which we invite authorities and industry spe-
cialists. A  permanent section of „KS” is the „Panorama Firm” 
heading, in which we provide information about the offer and 
achievements of Member Companies.

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION

Inwestycje w energetyce

Ponad 67 lat działalności.
Jedna z naJwiększych w euroPie firm ProJektowo-inżynierskich.
ugruntowana PozycJa lidera w sektorze energetyki.

usługi inżynierskie dla Przygotowania i realizacJi dużych bloków energetycznych.
KilKadziesiąt tysięcy projeKtów dla różnych seKtorów gospodarKi, przede wszystKim dla energetyKi,  w tym m.in.: w angoli, na białorusi, w bośni i hercegowinie, w czechach, danii, egiPcie, finlandii, grecJi, holandii, indiach,  Jordanii, niemczech, nigerii, Portugalii, rosJi, rumunii, turcJi, na ukrainie  i w wielkieJ brytanii. 

doświadczenie w komPleksoweJ obsłudze inwestycJi w zakresie ProJektowania, doradztwa, eksPertyz i analiz technicznych oraz nadzoru budowlanego.
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Tematy wiodące poszczególnych numerów 
„Konstrukcji Stalowych” w 2020 r.

Nr 1 (luty 2020)
 OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI. 
Podsumowanie wyników polskiej branży konstrukcji stalowych za 2019 r. 
Nowe, innowacyjne rozwiązania w branży zabezpieczeń antykorozyjnych, 
we wszystkich jej segmentach. Polskie zaplecze badawcze antykorozji, 
kształcenie korozjonistów. Na ile niewątpliwy wzrost świadomości korozy-
jnej społeczeństwa przekłada się na określone działania praktyczne i w jaki 
sposób? Antykorozja w obiektach poddawanych renowacji oraz nowo bu-
dowanych. Projektowanie konstrukcji pod kątem wymagań stawianych 
przez korozjonistów. Polskie zaplecze produkujące wyposażenie dla branży 
spawalniczej – jakie jest? Dyskusja redakcyjna: „Polski rynek antykorozyjny 
(powłoki malarskie, branża farb i lakierów, cynkowanie ogniowe, cynkowa-
nie natryskowe, powłoki proszkowe) – potencjał, eksport, koniunktura, pro-
blemy kadrowe”. 

Nr 2 (kwiecień 2020) 
  INWESTYCJE DROGOWE I KOLEJOWE. 
Skala obecnie realizowanych inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce. 
Źródła finansowania, stopień zaawansowania, główne przeszkody w spraw-
nej realizacji tych inwestycji. Partycypacja branży konstrukcji stalowych 
w  realizacji inwestycji drogowych i  kolejowych, np. budowa nowych mo-
stów w technologii stalowej, żelbetowej, czy zespolonej. Udział konstrukcji 
stalowych w realizacji inwestycji kolejowych liniowych oraz punktowych – 
dworce. Antykorozja w inwestycjach drogowych i kolejowych. Projektowa-
nie inwestycji drogowych i kolejowych – na ile polskie zaplecze projektowe 
radzi sobie z nim. Nowe technologie w budowie dróg i szlaków kolejowych. 
Polskie zaplecze badawcze obudowujące budownictwo kolejowe i drogowe.

Nr 3 (czerwiec 2020)
 POLSKA BRANŻA KONSTRUKCJI STALOWYCH. 
Potencjał produkcyjny wytwórni konstrukcji stalowych w Polsce, skala wa-
hań produkcji i ich przyczyny. Rynek krajowy konstrukcji stalowych i rynki 
zagraniczne – różnice oraz relacje między nimi, konsekwencje. Produkcja 
jednostkowa konstrukcji stalowych, a  produkcja seryjna, zunifikowana – 
różnice, wady i  zalety. Konkurencja azjatycka dla polskich konstrukcji sta-
lowych. Nowe pola ekspansji dla eksportu polskich konstrukcji stalowych 
– jakie się rysują. Konkurencja materiałowa dla stali – żelbet, kompozyty. 
Przewagi polskich wytwórni konstrukcji stalowych nad konkurencją oraz 
ich słabości. Branża zachowawcza czy innowacyjna? Dyskusja redakcyjna: 
„Perspektywy oraz zagrożenia dla polskich wytwórni konstrukcji stalowych”.

Nr 4 (sierpień 2020)
  POŁĄCZENIA W KS, SPRZĘT I MATERIAŁY SPAWALNICZE, SPRZĘT 

DLA BRANŻY KS, BUDOWNICTWO MAGAZYNOWE. 
Relacje, w różnych wymiarach, między połączeniami spawanymi i śrubowy-
mi. Polski rynek sprzętu i materiałów spawalniczych – ceny, jakość, porów-
nanie do najlepszych. Rynek wyposażenia dla wytwórni KS. Rynek wypo-
sażenia do zabezpieczeń antykorozyjnych. Ogromna skala budownictwa 
magazynowego w Polsce – stosowane technologie, udział w tym procesie 
poszczególnych segmentów branży KS. Podsumowanie wyników branży 
konstrukcji stalowych w pierwszym półroczu 2020 r.

Nr 5 (październik 2020)
  INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE, INWESTYCJE SPECJALNE. 
Skala inwestycji w  elektroenergetyce, przemyśle chemicznym i  petroche-
micznym, papierniczym, cementowym, spożywczym, gazownictwie. Skala 
zleceń dla inwestycji przemysłowych o  charakterze jednostkowym kiero-
wanych na eksport, kierunki eksportu. Inwestycje specjalne: Centralny Port 
Lotniczy, budowa tuneli, realizacja Programu Budowy Retencji itp. – poten-
cjalny udział branży KS w realizacji tych inwestycji. Montaże KS w inwesty-
cjach przemysłowych w kraju i zagranicą. Skala inwestycji w samej branży 
KS, główne ich kierunki. Dyskusja redakcyjna: „Innowacje w  branży kon-
strukcji stalowych – jakie są?”.

Nr 6 (grudzień 2020)
 RYNEK STALI. 
Sytuacja na światowym rynku stali. Koniunktura na krajowym rynku stali 
– popyt, podaż, ceny. Kondycja sektora dystrybucji stali. Innowacyjne pro-
dukty przemysłu hutniczego dla branży KS. Sytuacja w polskim hutnictwie. 
Nowe gatunki stali a zabezpieczenia antykorozyjne. Dyskusja – relacja z dys-
kusji podczas Kongresu PIKS na temat aktualnych problemów branży.

Leading topics of individual numbers 
„Konstrukcji Stalowych”  in 2020

No. 1 (February 2020)
 STRUCTURAL ANTI-CORROSION PROTECTION.
Summary of the results of the Polish steel construction industry for 2019. 
New, innovative solutions in the corrosion protection industry in all its seg-
ments. Polish anti-corrosion research facilities, education of corrosionists. 
To what extent does the undoubted increase in the corrosive awareness of 
society translate into specific practical actions and how? Anticorrosion in 
buildings undergoing renovation and newly built. Designing structures in 
terms of the requirements posed by corrosion. Polish facilities producing 
equipment for the welding industry - what is it like? Editorial discussion: 
„Polish anti-corrosion market (paint coatings, paint and varnish industry, 
hot-dip galvanizing, spray galvanizing, powder coatings) - potential, export, 
economic situation, staffing problems”.

No. 2 (April 2020)
  ROAD AND RAILWAY INVESTMENTS.
The scale of currently implemented road and rail investments in Poland. So-
urces of financing, stage of completion, main obstacles to the efficient im-
plementation of these investments. Participation in the steel constructions 
industry in the implementation of road and rail investments, e.g. construc-
tion of new bridges in steel, reinforced concrete or composite technology. 
The share of steel structures in the implementation of line and point rail 
investments - stations. Anticorrosion in road and rail investments. Desi-
gning road and rail investments - to what extent does Polish design facilities 
cope with it. New technologies in the construction of roads and railways. 
Polish research facilities encapsulating rail and road construction.

No. 3 (June 2020)
 POLISH STEEL STRUCTURES INDUSTRY.
Production potential of steel constructions factory in Poland, scale of 
production fluctuations and their causes. The domestic market of steel 
structures and foreign markets - differences and relations between them, 
consequences. Unit production of steel structures, and serial production, 
unified - differences, advantages and disadvantages. Asian competition 
for Polish steel structures. New fields of expansion for the export of Polish 
steel constructions - what are they showing. Material competition for steel 
- reinforced concrete, composites. Advantages of Polish steel structures fac-
tories over competitors and their weaknesses. Conservative or innovative 
industry? Editorial discussion: „Prospects and threats to Polish steelworks 
factories”.

No. 4 (August 2020)
 CONNECTIONS IN KS, EQUIPMENT AND WELDING MATERIALS, 
EQUIPMENT FOR THE KS INDUSTRY, WAREHOUSE CONSTRUCTION.
Relations, in various dimensions, between welded and bolted connections. 
Polish market of welding equipment and materials - prices, quality, compa-
rison to the best. Equipment market for KS. Corrosion protection equipment 
market. The huge scale of warehouse construction in Poland - technologies 
used, participation in this process of individual segments of the KS industry. 
Summary of results of the steel constructions industry in the first half of 2020.

No. 5 (October 2020)
 INDUSTRIAL INVESTMENTS, SPECIAL INVESTMENTS.
The scale of investments in the power industry, chemical and petrochemical 
industries, paper, cement, food and gas industries. The scale of orders for 
individual industrial investments directed at export, directions of export. 
Special investments: Central Airport, tunnel construction, implementation 
of the Retention Construction Program, etc. - potential participation of the 
KS industry in the implementation of these investments. KS installations in 
industrial investments in the country and abroad. The scale of investment 
in the KS industry itself, their main directions. Editorial discussion: „Innova-
tions in the steel constructions industry - what are they?”.

No. 6 (December 2020)
 STEEL MARKET.
Situation on the global steel market. The economic situation on the dome-
stic steel market - demand, supply, prices. Condition of the steel distribution 
sector. Innovative products of the steel industry for the KS industry. Situ-
ation in the Polish steel industry. New steel grades and corrosion protection. 
Discussion - coverage of discussions during the PIKS Congress on current 
industry problems.

PLAN WYDAWNICZY 2020 PUBLISHING PLAN 2020



W  razie pytań dotyczących wydawnictwa zapra-
szam do kontaktu z  Biurem Polskiej Izby Kon-
strukcji Stalowych. W przypadku zainteresowania 
reklamą w  czasopiśmie proszę o  kontakt z  Panią 
Elizą Wojciechowską - ElizaW@tex2re.pl

If you have questions about the publishing house, 
please contact the Office of the Polish Chamber 
of Steel Structures. If you are interested in adver-
tising in the magazine, please contact Ms. Eliza 
Wojciechowska - ElizaW@tex2re.pl

MODUŁY REKLAM  
I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

AD MODULES  
AND SPONSORED ARTICLES

I okładka 
210 x 222 mm (netto)
216 x 222 mm (brutto)

cała strona 
wewnątrz numeru
210 x 297 mm (netto)
216 x 303 mm (brutto)

1/2 strony pionowo 
wewnątrz numeru
105 x 297 mm (netto)
111 x 303 mm (brutto)

1/2 strony poziomo 
wewnątrz numeru
210 x 146 mm (netto)
216 x 152 mm (brutto)

IV okładka 
210 x 297 mm (netto)
216 x 303 mm (brutto)

II lub III okładka 
210 x 297 mm (netto)
216 x 303 mm (brutto)


