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GRUPA VISTAL PODPISUJE KOLEJNY KONTRAKT  

PIERWSZY DUŻY KONTRAKT GRUPY DLA AFRYKI 

 
Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji 
stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, 
pozyskała kolejny kontrakt, w segmencie marine&offshore, na wykonanie i montaż dwóch 
dźwigów portowych typu Grab Unloader. Umowa obejmuje produkcje dźwigów portowych, 
kompletny montaż, testy ruchowe oraz dostawę do Algierii. Wartość kontraktu to 50,9 mln 
zł.  
 
Grupa Vistal, w ramach kontraktu dla hiszpańskiego kontrahenta, zbuduje dwa dźwigi o wadze 
1300 ton każdy i udźwigu 52 tony. Zakończeniem prac będzie dostawa i instalacja dźwigów na 
docelowym torowisku w porcie Djen Djen w Algierii, za pomocą dźwigów okrętowych.  
 
Jest to nasz pierwszy kontrakt dźwigowy o tak szerokim zakresie, który możemy zrealizować 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu, odpowiedniemu przygotowaniu produkcyjnemu, 
technologicznemu i posiadanemu know-how. Od 4 lat w ramach segmentu marine i offshore 
intensywnie rozwijamy produkcję konstrukcji stalowych dźwigów dla infrastruktury portowej 
rozszerzając systematycznie zakres o montaż urządzeń i wyposażenia. Nowy kontrakt otwiera 
nam drogę do kompleksowej produkcji urządzeń dźwigowych i przemysłowych. Warto podkreślić, 
że jest to nasz pierwszy znaczący kontrakt na rynek Afryki  – 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.  
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Grupa Vistal rozpoczęła działalność 25 lat temu, obecnie tworzy ją łącznie 13 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: 

 offshore – wykonawstwo platform wiertniczych i wydobywczych, urządzeń do podwodnego 
wydobycia ropy i gazu, morskich wież wiatrowych oraz budowa statków służących do obsługi 
platform,  

 infrastruktura –  budowa i montaż mostów oraz wiaduktów, tuneli, estakad oraz barier akustycznych, 
 marine – budowa i remonty statków, w tym statków wojennych (koncesja), 
 infrastruktura portowa – wykonawstwo urządzeń i instalacji, związanych z funkcjonowaniem portu, 

załadunku i rozładunku statków,  
 budownictwo kubaturowe – wytwarzanie konstrukcji stalowych dla galerii handlowych, hal 

produkcyjnych oraz widowiskowych i innych obiektów użyteczności publicznej, 
 energetyka – wykonawstwo wież wiatrowych, konstrukcji stalowych dla elektrowni i elektrociepłowni. 

 
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 Grupy spełnia najwyższe wymagania jakościowe wynikające z krajowych i europejskich norm, a także 
specyficznych wymagań branżowych m.in. dla konstrukcji off-shore, 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), OHSAS 18001:2007 (system zarządzania higieną i 
bezpieczeństwem prac). Ponadto, w 2015 r. w Grupie Vistal wdrożona została międzynarodowa norma 
ISO/IEC 27001:2013 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji). 
Grupa Vistal posiada liczne certyfikaty branżowe, m.in.: PN-EN 1090-1:2012 dotyczący zasad oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych ze stali i aluminium, czy też PN-EN ISO 3834-2:2007 dotyczący 
wymagań jakości spawania materiałów metalowych. 
 
Głównymi akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. są Pan Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A. 
(pośrednio przez BMMR Investments Sp. z o.o.), posiadający 52,8% udziałów oraz Bożena Matyka, członek 
Rady Nadzorczej, posiadająca 17,6% udziałów. Pozostałe 29,6% akcji jest w rękach akcjonariuszy 
giełdowych.  
 
Więcej informacji na www.vistal.pl  

 

http://www.vistal.pl/

