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 KOMUNIKAT PRASOWY 

15 lutego 2016 

 

 

 

VISTAL GDYNIA ROZPOCZĘŁA ZASADNICZĄ FAZĘ REALIZACJI PROJEKTU 

BUDOWY ELEMENTÓW PLATFORMY WIERTNICZEJ STATOIL NA POLU JOHAN 

SVERDRUP  

 
Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji 

stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, 

15 lutego br. rozpoczęła zasadniczą fazę realizacji kontraktu o wartości 75,5 mln zł 

dotyczącego budowy elementów platformy wiertniczej Statoil na polu Johan Sverdrup. Z tej 

okazji zorganizowano uroczystość na terenie hali Vistal przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni, w 

której udział wzięło kierownictwo projektu Johan Sverdrup z norweskich koncernów Aibel 

(zleceniodawcy projektu, wiodącego dostawcy konstrukcji w obszarze oil&gas i energii 

odnawialnej) i Statoil (właściciela platformy wiertniczej) oraz przedstawiciele Grupy Vistal. 

 

W  ramach projektu realizowanego na zlecenie firmy Aibel, Grupa Vistal zbuduje elementy 

jednego z trzech modułów wiertniczych, składających się na platformę Johan Sverdrup. 

Platforma będzie pracowała na norweskim szelfie Morza Północnego i jest częścią jednego 

z największych na świecie obecnie prowadzonych projektów w obszarze oil&gas. Umowa z 

firmą Aibel została podpisana w czerwcu 2015 roku, a jej zakończenie planowane jest na 

koniec 2016 roku.  

 

Podczas spotkania omówiono zakres prac wykonanych od dnia podpisania umowy. Projekt 

realizowany jest w dwóch lokalizacjach: na terenie hali produkcyjnej przy ul. Hutniczej oraz w 

nowej wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim Portu Gdynia, oddanej do użytku w lutym 2015 roku. Dzięki 

bezpośredniemu dostępowi hali na Nabrzeżu Indyjskim do basenów portowych, konstrukcje te 

będą mogły zostać przetransportowane drogą morską. 

 

 



 

2 
 

Przystąpienie do tej fazy realizacji kontraktu jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, które było 

możliwe dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Dokonane w ciągu ostatnich 

kilku lat inwestycje o wartości ponad 100 mln złotych pozwalają nam na realizację tak znaczących i 

prestiżowych projektów jak kontrakt podpisany z firmą Aibel, jednym z największych globalnych 

graczy w branży offshore. Fakt, że właścicielem platformy wiertniczej, w której konstruowaniu 

Vistal będzie miał znaczący wkład, jest koncern Statoil, jest dodatkowym potwierdzeniem naszych 

przewag konkurencyjnych i najwyższej jakości usług. Dodam, iż budowa tej platformy to jeden z 

największych realizowanych obecnie na świecie projektów w obszarze oil&gas. Dla nas i naszych 

norweskich partnerów to z kolei przedsięwzięcie prestiżowe, o najwyższym priorytecie. Cieszymy 

się, że mimo niesprzyjającej w ostatnim czasie sytuacji na rynku offshore oil&gas, realizujemy tak 

zawansowany technologicznie duży kontrakt. Jest to możliwe m.in. dzięki posiadaniu przez Vistal 

Gdynia unikalnej w basenie Morza Bałtyckiego hali produkcyjnej na Nabrzeżu Indyjskim Portu 

Gdynia. Segment marine&offshore jest jednym z kluczowych obszarów naszej strategii. 

Pozyskujemy w tym segmencie kolejne, ciekawe umowy - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu 

Vistal Gdynia SA. 

 
Dodatkowych informacji udziela: 

Beata Cioczek 
M+G 
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432 
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O VISTAL GDYNIA S.A. 

Grupa Vistal jest wiodącym producentem specjalistycznych, wielkogabarytowych, konstrukcji stalowych o 
najwyższej jakości w Polsce, którego doświadczenie i organizacja pozwalają na oferowanie różnorodnych 
typów konstrukcji stalowych, zarówno dla partnerów polskich, jak i zagranicznych, w tym na bardzo 
wymagających rynkach skandynawskich czy na rynku niemieckim.  
 
Grupa Vistal rozpoczęła działalność ponad 25 lat temu, obecnie tworzy ją łącznie 12 spółek specjalizujących 
się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.  
 
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych 
wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz 
energetycznego. Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów 
oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska. Ponadto w ramach 
świadczonych usług znajdują się kompleksowe usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym 
cynkowanie. Szeroka i kompleksowa oferta stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy VISTAL.  
 
Grupa działa w wielu sektorach rynkowych, główna działalność skupiona jest na następujących segmentach: 

 infrastruktura – budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad i barier akustycznych 
 marine – budowa kadłubów specjalistycznych jednostek pływających i statków m.in.  dla budowy 

farm wiatrowych, obsługi platform wiertniczych, wydobywczych ropy.  
 i gazu, jachtów stalowych, a także dużych dźwigów dla infrastruktury portowej. 
 offshore – konstrukcje stalowe związane z przemysłem wydobycia ropy i gazu oraz elementy dla 

morskich elektrowni wiatrowych. 
 budownictwo specjalistyczne (przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne) – wytwarzanie 

konstrukcji stalowych m.in. dla obiektów sportowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych 
obiektów użyteczności publicznej  

 pozostałe konstrukcje stalowe - wieże linii energetycznych i telekomunikacyjnych, elementy 
konstrukcji elektrowni i elektrociepłowni, elementy konstrukcji stalowych dla oczyszczalni ścieków, 
silosów, zbiorników 
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Zakłady produkcyjne Grupy Vistal są bardzo korzystnie zlokalizowane – Grupa ma dostęp  do 6,5 ha 
terenów portowych, z długością nabrzeża 900 m (tereny na Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Węgierskim) 
oraz do szlaków morskich. Pozwala to na prefabrykację konstrukcji i transport drogą morską. Korzystna 
lokalizacja umożliwiła też Grupie m.in. pozyskanie zleceń na realizacje konstrukcji okrętowych dla 
norweskich i holenderskich odbiorców. Tereny należące do Grupy znajdują się na obszarze Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Oferta VISTAL spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i europejskich norm, a 
także specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji offshore, obiektów kolejowych czy 
dźwigowych. Potwierdzeniem jakości są świadectwa i certyfikaty wraz ze sprawnie funkcjonującym 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami: ISO 9001: 2008 (system zarządzania 
jakością), ISO 14001: 2004 (system zarządzania środowiskowego), OHS.A.S 18001: 2007 (system 
zarządzania higieną i bezpieczeństwem prac).  
 
Grupa VISTAL posiada liczne certyfikaty branżowe, m.in.: PN-EN ISO 3834-2 dotyczący wymagań jakości 
spawania materiałów metalowych, DNV - spawanie blach S355 do 105 mm, spawanie odlewów stalowych 
do 120 mm, DIN 188007 Kl. E - dopuszczenie do wykonawstwa elementów nośnych ze stali pracujących, 
DIN 4132 - dopuszczenie do wykonawstwa obiektów kolejowych, Ril 804 - dopuszczenie do wykonawstwa 
obiektów dźwigowych, Fb. 103/104 
 
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są Pan Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A., 
posiadający 52,8% udziałów oraz Bożena Matyka, członek Rady Nadzorczej, posiadająca 17,6% udziałów. 
Pozostałe 29,6% akcji jest w rękach akcjonariuszy giełdowych. Grupa Vistal zatrudnia ponad  370 osób.  
 
Więcej informacji na www.vistal.pl  

 

 

http://www.vistal.pl/

