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Mamy koncepcję
na stal

Firma Stalkoncept sp. z o.o. operuje na rynku budowlanym od kilkunastu lat. Od roku 2013  
– ze względu na dynamiczny rozwój – jako spółka z wyłącznie polskim kapitałem i kadrą, 
której głównym segmentem działalności jest realizacja kontraktów jako generalny 
wykonawca hal stalowych i obiektów przemysłowych. „Realizujemy kompleksowo prace 
związane ze wznoszeniem obiektów przemysłowych od dokumentacji projektowej poprzez 
prace fundamentowe, żelbetowe, prefabrykację konstrukcji oraz jej transport i montaż na 
miejscu budowy, a także montaż płyt warstwowych oraz wszystkich elementów koniecznych 
do oddania obiektu” – mówi Stanisław Wilk, prezes zarządu.

„Wykonujemy rocznie ponad 1500  t prefa-
brykacji konstrukcji stalowych, na które 
składają się głównie konstrukcje hal stalo-
wych, wiat wielkopowierzchniowych, kon-
strukcje wsporcze kanałów spalin i innych 

dowolnych urządzeń, konstrukcje wsporcze linii technologicznych oraz 
linii energetycznych, a także słupy energetyczne, kanały spalin oraz wiele 
innych konstrukcji zgodnie z zapotrzebowaniem” – mówi prezes.

Firma dysponuje nowoczesną bazą produkcyjną wyposażoną w specjali-
styczny sprzęt. Pracuje zgodnie z wymaganiami norm europejskich oraz 
specjalistycznych norm branżowych, co potwierdzają posiadane certyfi-
katy. Największym atutem firmy Stalkoncept jest kapitał ludzki – zespół 
doświadczonych i zaangażowanych fachowców, który stanowi gwaran-
cję profesjonalnego wykonania każdego z powierzonych firmie projek-
tów. Największą zaś satysfakcję daje firmie zadowolenie jej partnerów, 
czego dowodem są kolejne zlecenia i inwestycje.

Ale oferta firmy to nie tylko konstrukcje stalowe. „Zakres działalności 
firmy Stalkoncept jest znacznie szerszy, gdyż wieloletnie doświadczenie 
firmy w branży pokazało nam, że tylko pełna oferta dostosowana do 
potrzeb klienta może być na rynku konkurencyjna – mówi Stanisław 
Wilk i dodaje: – Dlatego też specjalizujemy się w zakresie wykonaw-
stwa obiektów przemysłowych w ramach generalnego wykonawstwa, 
zajmujemy się: projektowaniem, robotami ziemnymi, robotami funda-
mentowymi, zbrojeniami, robotami żelbetowymi, posadzkami, tynkami 
ręcznymi i maszynowymi, robotami wykończeniowymi oraz zagospoda-
rowaniem terenu. Większość robót budowlano-montażowych wykonu-
jemy, korzystając wyłącznie z własnych zasobów kadrowych i za pomocą 
własnego sprzętu, zapewniając sobie niezależność, a klientowi – termi-
nowość usług oraz konkurencyjną cenę. 

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Firma Stalkoncept kompleksowo działa również w dziedzinie budow-
nictwa ogólnego, projektując i wykonując fundamenty żelbetowe 
(ławy, stopy), ściany fundamentowe betonowe i z bloczków funda-
mentowych. „Prowadzimy roboty murowe w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, murujemy z pusta-
ków betonowych, ceramicznych, silikatów, betonu komórkowego. Fir-

ma wykonuje również kominy tradycyjne lub systemowe oraz systemy 
wentylacyjne” – dodaje prezes Stanisław Wilk.

W ofercie spółki znajdują się także tynki ręczne i maszynowe, a dzięki 
posiadanym agregatom tynkarskim firma wyko nuje tynki cementowo-
-wapienne oraz gipsowe, zarówno w dużych obiektach przemysłowych, 
jak i dla mniejszych inwestorów.

Patrząc z perspektywy makroekonomicznej, rynek budowlany wychodzi 
z recesji lat 2012–2013 i widać poprawiającą się koniunkturę zarówno 
w projektach infrastrukturalnych, jak i komercyjnych, realizowanych przez 
inwestorów prywatnych. „Sądzimy, że taka sytuacja utrzyma się przez naj-
bliższe kilka lat, a pozytywnie oddziaływać na rynek i branżę budowlaną 
będą środki unijne na lata 2015–2020. Ze względu na fakt, że Stalkoncept 
działa w głównej mierze w segmencie projektów komercyjnych, nie ukry-
wam, że liczymy na dobrą koniunkturę w branży i przygotowujemy się 
do zwiększenia mocy produkcyjnych, rozwijając bazę produkcyjną i stan 
osobowy” – mówi Stanisław Wilk, prezes zarządu Stalkoncept.

A jak wygląda przyszłość rynku konstrukcji stalowych? Wymienione 
poprzednio argumenty dotyczące budownictwa ogólnego odnoszą się 
także do branży konstrukcji stalowych, w której firma oczekuje kilkulet-
niego okresu wzrostów i dobrej koniunktury. Z punktu widzenia Stal-
koncept jest to tym bardziej interesujące, że firma wykonuje elementy 
wsporcze dla kotłów i kanałów spalinowych oraz kanały wentylacyjne 
i spalinowe dla przemysłu ciepłowniczego i energetycznego, które to 
branże w najbliższych latach czeka proces modernizacyjny, a więc rów-
nież potrzeby w zakresie konstrukcji stalowych będą coraz większe.

Firma walczy o rynek z konkurencją. „W dynamicznie rozwijającej się 
gospodarce możemy się spodziewać, że konkurencja będzie coraz więk-
sza, ale dla nas stanowi to wyzwanie i motywuje nas do znajdowania 
nowych rozwiązań i przewag konkurencyjnych, które pozwolą klientom 
skorzystać z naszych usług” – mówi prezes.

Jedną z ważniejszych przewag firmy Stalkoncept jest fakt, że przy re-
alizacji obiektów przemysłowych wykorzystuje doświadczenie zdobyte 
na rynku budowlanym. Pozwala to na ocenę planowanej budowy pod 
względem wpływu różnych rozwiązań projektowych na koszty, przy 

zachowaniu funkcji inwestycji. „Dlatego też, otrzymując od inwestora 
dokumentację lub założenia projektowe, potrafimy je ocenić i przedsta-
wić możliwe zmiany lub rozwiązania oraz oszczędności z nimi związane. 
W wypadku powierzenia nam generalnego wykonawstwa obiektu przez 
cały okres inwestycji Stalkoncept koordynuje i kontroluje wszelkie prace 
z nią związane, zdejmując w ten sposób z inwestora ciężar negocjacji 
z wieloma podwykonawcami. Dodatkowo kompleksowe rozwiązania 
dla całej inwestycji obejmujemy gwarancją” – wyjaśnia prezes Wilk. 

Najlepszym rozwiązaniem, w którym firma może wykorzystać swoje 
doświadczenie, jest system kompleksowej obsługi, gdzie od samego po-
czątku projektu wszystkie elementy budowy są optymalizowane w za-
leżności od potrzeb i budżetu inwestora. Z racji dużego doświadczenia 
na rynku może również zaproponować inwestorowi dopasowanie roz-
wiązania w taki sposób, aby spełnić jego wymagania zarówno finansowe, 
jak i funkcjonalne.

Ważny dla inwestora jest także fakt, że firma samodzielnie wykonuje 
większość prac związanych z procesem budowlanym. 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
„Lubimy chwalić się dobrze wykonaną robotą, część naszych prac jest opisa-
na na stronie internetowej <www.stalkoncept.pl>, ale ponieważ nie starczy 
nam czasu na wymienienie wszystkich inwestycji, przy których pracowaliśmy, 
skoncentruję się na tych z roku 2015, kiedy to wykonywaliśmy prefabrykację 
konstrukcji stalowej dla takich uznanych firm jak: EDF, Instal Kraków, Poli-
mex Energetyka, ZRE Katowice oraz wiele konstrukcji stalowych hal i obiek-
tów przemysłowych na terenie Polski” – wylicza prezes Wilk.

Ciekawą inwestycją było wykonanie konstrukcji wsporczej dla zakupio-
nej w Niemczech linii technologicznej, która w całości została przeniesio-
na do Polski, a zadaniem Stalkonceptu było zaprojektowanie, wykonanie 
i pomoc w montażu linii, a co ważne, cały ten proces przebiegł prawid- 
łowo i klient wyraził swoje uznanie. Ponadto firma w bardzo krótkim 
czasie, w niecałe 6 miesięcy od momentu wejścia na budowę, zrealizo-
wała inwestycję składającą się z budowy dwóch hal o powierzchni łącz-
nej ponad 3 tys. m2 oraz dwóch biurowców wykończonych pod klucz.

Po oddaniu inwestycji firma przystąpiła do prac nad jeszcze większym 
projektem dla inwestora z Wielkiej Brytanii, który ma zostać oddany 
w pierwszym kwartale 2016 r.

DOBRA MARKA
Dobra marka to podstawa obecności na rynku. W jaki sposób Stalkon-
cept buduje swoją markę? „W naszej branży na dobrą markę pracuje się 
latami, a stracić ją można w ciągu kilku miesięcy, zatem Stalkoncept cały 
czas stara się nie popełnić błędu, edukować siebie i pracowników oraz 
realizować wszystkie zlecenia rzetelnie i terminowo, dzięki czemu mamy 
duże grono stałych klientów, którzy chętnie nas polecają – wyjaśnia pre-
zes. – Oczywiście nie zaniedbujemy innych form promocji i reklamy ani 
uczestnictwa w targach, by zaistnieć w świadomości potencjalnego inwe-
stora oraz klienta” – dodaje.

WARTO BYŁO
„Jeżeli miałbym podsumować okres działalności firmy jednym zdaniem, to 
odpowiem tak: było warto, choć niełatwo, gdyż jak w każdym biznesie roz-
wój firmy wymagał wielu wyrzeczeń, pracy po kilkanaście godzin dziennie 
oraz stresu związanego z zatorami płatniczymi, gdyż w tym kontekście jest 
to branża określana czasem branżą wysokiego ryzyka – mówi Stanisław 
Wilk i dodaje: – Osobiście mam za sobą okres wieloletniej pracy w kor-
poracji i z tej perspektywy praca i rozwój własnego biznesu sprawia mi 
o wiele większą przyjemność, pomimo ryzyka, o którym wspomniałem. 
Zatem powtórzę: było warto, a ponieważ jeszcze wiele przed nami, mam 
nadzieję, że czekać nas będą coraz przyjemniejsze wyzwania i działania”.

DOBRA STAL TO TANIA STAL
Dla firmy jako wykonawcy prefabrykacji dobra stal to stal tania, z długim 
terminem płatności, ale czasem się zapomina, że każdy projekt ma zało-

żenia dotyczące wytrzymałości stali, jej twardości, wagi itd. Stalkoncept 
ma kilku dostawców dostarczających stal z hut polskich albo niemieckich, 
która spełnia parametry określone przez inwestora. W ostatnich latach 
nie było zastrzeżeń co do jakości użytej przez firmę stali. Oczywiście 
gdyby jakieś się pojawiły, to ze względu na proces produkcyjny zgodny 
z posiadanymi przez Stalkoncept certyfikatami, firma jest w stanie opi-
sać każdy element użyty w prefabrykacji zarówno jeśli chodzi o atest 
dostawcy, jak i spawacza, który przy nim pracował, a także kontrolera, 
który go oceniał.

Firma pracuje głównie na rynku polskim, ale obecnie jest w trakcie pe-
netrowania rynków zewnętrznych, zarówno poprzez zakupy baz poten-
cjalnych klientów, osobistych wyjazdów, jak i spotkań z potencjalnymi 
klientami. Celem firmy w najbliższych trzech latach jest rozwój eksportu 
do poziomu generującego 25% przychodów, aby być mniej uzależnionym 
od charakteryzującego się dużą zmiennością koniunktury rynku polskiego.

PODKARPACIE DOBRYM MIEJSCEM NA BIZNES
Województwo podkarpackie jest dobrym miejscem do prowadzenia 
biznesu. Firma, mając dostęp do kadry wykształconej na Politechnice 
Rzeszowskiej, nie ma większych problemów z pozyskaniem dobrego ze-
społu spawaczy, który musi być oczywiście odpowiednio opłacany. Wia-
domo, że poziom inwestycji w województwie podkarpackim nie jest tak 
duży, jak na Śląsku czy w województwie mazowieckim, dlatego też firma 
szuka klientów, głównie właśnie w województwie mazowieckim.

Stalkoncept ma ambitne plany na przyszłość, gdyż w 2016 r. chce znacząco 
poszerzyć bazę produkcyjną, aby móc realizować większe kontrakty, szczegól-
nie elementy o większej kubaturze i długości. Cały czas inwestuje także w park 
maszynowy, aby go unowocześnić i przystosować do nowych wyzwań. Po-
nadto celem jest zdywersyfikowanie odbiorców dzięki rozwojowi eksportu. ■

Popyt na konstrukcje stalowe, szczególnie na polskim rynku, zależy 
przede wszystkim od stopnia rozwoju budownictwa infrastruktu-
ralnego. Program przebudowy infrastruktury w latach 2010–2011 
spowodował wzrost produkcji w roku 2011 do rekordowe-
go poziomu 1,250 mln t. Problemy w roku 2012 – związane 
z regresem gospodarczym, opóźnieniami w realizacji projektów 
infrastrukturalnych i drogowych – doprowadziły do ograniczenia 
zapotrzebowania na konstrukcje stalowe, ale mimo wszystko 
poziom produkcji był niewiele mniejszy niż ten w roku 2011 i wy-
niósł 1,2 mln t. Wpływ na taki stan miał znaczny wzrost eksportu, 
który zrekompensował zmniejszony popyt na krajowym rynku. 
W 2013 r. również odnotowano dalszy spadek zapotrzebowania 
na konstrukcje stalowe. W efekcie produkcja zmniejszyła się do 
1,1 mln t. Szacuje się, że w roku 2014 produkcja była porówny-
walna z tą z 2013 r. i wyniosła 1,1–1,15 mln t. Ten rok i kolejne 
to szansa na zatrzymanie dekoniunktury oraz wzrost zapotrzebo-
wania na konstrukcje na rynku krajowym. Środki unijne z nowej 
perspektywy finansowej 2014–2020 pozwolą na dokończenie 
wielu projektów z lat ubiegłych, a przede wszystkim na rozpoczę-
cie wielu nowych inwestycji. To wielka szansa dla branży konstruk-
cji stalowych. 

Konstrukcje stalowe to przyszłość
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