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Treść: 

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2021 r. Rada 

Nadzorcza podjęła decyzje w sprawach zmian w składzie Zarządu Spółki.  

Z dniem 10 grudnia 2021 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan 

Ryszard Matyka. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste. 

 

Pan Ryszard Matyka na wniosek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na dalszą współpracę ze 

Spółką oraz zadeklarował wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwoju budowy 

konstrukcji mostowych przez Spółkę oraz na rzecz uczestnictwa Spółki w łańcuchu dostaw 

dla morskiej energetyki wiatrowej. 

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Krigera 

z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 grudnia 2021 r. oraz podjęła uchwały 

o powołaniu Pana Andrzeja Niedbalskiego na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 11 grudnia 

2021 r. oraz Pana Jerzego Kralskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 27 grudnia 

2021 r. na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

W związku z przeprowadzonymi zmianami skład Zarządu Spółki będzie następujący: 

1) Pan Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu (od 11 grudnia 2021 r.) 

2) Pan Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu 

3) Pan Jerzy Kralski – Wiceprezes Zarządu (od 27 grudnia 2021 r.) 

 

Informacje dotyczące Pana Andrzeja Niedbalskiego – Prezesa Zarządu: 

Pan Andrzej Niedbalski posiada bogate doświadczenie menedżerskie w zakresie 

zarządzania spółkami w wielu branżach. Posiada szerokie kompetencje z zakresu procesów 

sprzedaży B2B oraz B2C. Doświadczony w obszarze fuzji, przejęć, konsolidacji, 

restrukturyzacji przedsiębiorstw i budowy sieci sprzedaży. Specjalista 

w niekonwencjonalnym sposobie wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w biznesie. 

Posiada wykształcenie wyższe – ukończone w 1993 Studia na Wyższej Szkole Morskiej 

w Gdyni – magister inżynier mechaniki oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu biznesu. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

- Prezes Zarządu w Spółkach: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Eneris Paliwa sp. z o.o., 

Energetyka sp. z o.o. / WPEC S.A. (grupa KGHM), Atlanta Poland S.A., Orlen Paliwa sp. 

z o.o./ Orlen Petrotank sp. z o.o., T1 S.A., PayTel sp. z o.o.  

- Główne osiągnięcia: przeprowadzenie połączenia spółek Orlen Paliwa i Orlen Petrotank 

oraz Orlen Paliwa i Orlen GAZ, stworzenie największej firmy logistyczno-sprzedażowej w 

branży paliwowej w Polsce. 

 

Pan Andrzej Niedbalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 

oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. 



 
 

Pan Andrzej Niedbalski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Informacje dotyczące Pana Jerzego Kralskiego – Wiceprezesa Zarządu:  

Pan Jerzy Kralski to doświadczony manager zarządzający wieloma projektami i obszarami 

w spółkach prawa handlowego. Posiada wykształcenie wyższe – ukończony w 1991 roku 

Wydział Budownictwa Politechniki Warszawskiej (magister inżynier budownictwa) 

oraz w 2003 roku Studia podyplomowe - Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz kursy z zakresu biznesu, 

negocjacji. 

  

Doświadczenie zawodowe:  

Stanowiska kierownicze w budownictwie.  

Od 2016 roku - działania konsultingowo – audytorskie. Projekty optymalizacyjne obszaru 

handlu i logistyki,  prowadzenie audytów biznesowych, nadzór budowlany nad realizacją 

projektów inwestycyjnych – budowy stacji paliw, zakłady przemysłowe, zarządzanie 

projektami. 

Wcześniej - Wiceprezes/Członek Zarządu w spółkach: ORLEN PetroCentrum 

Sp. z o.o./ORLEN Paliwa Sp. z o.o., PETROLOT Sp. z o.o. Dyrektor ds. Handlu 

w ENERGETYKA Lubin Sp. z o.o. GRUPA KGHM. Przedstawiciel PKN ORLEN w projektach 

inwestycyjnych, (due dilligence) w Turcji, Rumunii, Litwie, Czechach. 

  

Udział w organach Spółek prawa handlowego: Przewodniczący RN ORLEN GAZ Płock, 

WZInż Dęblin S.A., Członek RN Mazeikiu Nafta Trading House Warszawa/Łotwa oraz 

Rafinerii Jedlicze. 

  

Pozostałe informacje: Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

MAZ/BO/0344/20, Uprawnienia budowlane w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz 

architektonicznych. Dyplom 1946/2004 zakończenia kursu dla kandydatów na członków 

rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

 

Pan Jerzy Kralski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. 

 

Pan Jerzy Kralski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS. 

 


