
Uchwała Nr XVI/301/12 
Rady Miasta Gdyni 

z 25 stycznia 2012 roku 
 
 
 
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI 

DLA GDYNI” – Medal Nr 48 
 
 
Działając na podstawie § 11 Statutu Miasta Gdyni (MRMG Nr 27/04, poz. 223), Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
Nadaje się Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 48 – Panu Ryszardowi Matyce. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 



UZASADNIENIE 
 

 
 
Ryszard Matyka od lat szkolnych interesował się techniką, fascynowało go morze. W 1975 
rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej. Od tego momentu odbywa praktyki zawodowe na 
róŜnych stanowiskach w Stoczni Gdańskiej. Poznaje teŜ swoją przyszłą Ŝonę BoŜenę, z którą 
Ŝeni się w 1979r. W tym roku przychodzi na świat pierwszy syn Łukasz, a rodzina 
przeprowadza się do Hotelowca dla Stoczniowców na ul. Śląskiej w Gdyni. 
Po ukończeniu studiów od razu przeprowadza się do Gdyni, i we wrześniu 1980 roku 
rozpoczyna pracę w gdyńskiej stoczni. Rok później na świat przychodzi drugi syn - Jarosław. 
W ciągu 14 lat pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej (później Stoczni Gdynia S.A.) kariera 
Ryszarda rozwijała się w szybkim tempie. Opuszczając stocznię był z-cą Kierownika 
Wydziału ds Technicznych - najmłodszym w historii wydziału.  
W 1989 przeprowadza się na gdyńską Dąbrowę, którą budował od podstaw po godzinach 
pracy wespół z innymi gdyńskimi stoczniowcami. 
W 1991 podejmuje pracę na stanowisku Dyrektora w nowo załoŜonej spółce Vistal Sp. z o.o. 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Spółka, której był współzałoŜycielem i jej późniejszym 
wizjonerem za główny profil działalności przyjęła budowę mostów i konstrukcji okrętowych. 
W 1994 odchodzi ze stoczni i w 1995 roku zostaje Prezesem Zarządu spółki Vistal Sp. z o.o. 
Na przełomie lat Ryszard odkupuje stopniowo udziały spółki od pozostałych udziałowców by 
ostatecznie wraz z Ŝoną pozostać jedynymi jej udziałowcami. 
Od tego momentu spółka przenosi się do Gdyni, zakładając biuro na ul. J.Wiśniewskiego, 
naprzeciwko pomnika Stoczniowców Ofiar Grudnia 70". Staje się teŜ ona coraz bardziej 
rozpoznawalną marką w polskim budownictwie mostowym, lecz nie zapomina o swoich 
korzeniach, jednocześnie współpracując z gdyńską stocznią w zakresie budowy konstrukcji 
okrętowych na jej terenie. 
Następnie dynamicznie rozwijająca się spółka przenosi się na ul. Hutniczą w Gdyni, gdzie 
moŜliwa jest produkcja konstrukcji stalowych. W historii firmy było wiele waŜnych 
momentów rozwoju, lecz najbardziej przełomowymi są lata 2008-2010. W tym czasie spółka 
wybudowała na ul. Hutniczej jedną z najnowocześniejszych wytwórni konstrukcji stalowych 
w Polsce. RównieŜ w latach tych nastąpił początek przemian organizacyjnych w spółce 
podyktowanych dynamiką rozwoju przedsiębiorstwa.   
Zapoczątkowało to zmianę nazwy firmy na Vistal Gdynia S.A. Dodanie nazwy miasta Gdynia 
do nazwy spółki miało jednoznacznie wskazywać na jej powiązanie z Gdynią - tak jak spółka 
najdynamiczniej rozwijającym się miastem w Polsce. Rozpoczęto teŜ tworzenie grupy 
kapitałowej Vistal Gdynia. 
Dzisiaj Vistal Gdynia S.A. to lider Grupy Kapitałowej Vistal - 10 spółek córek, z czego 9 z 
nich ma siedzibę w Gdyni. W ciągu 20 lat działalności  wybudowała w tym okresie ponad 120 
obiektów mostowych na terenie całej Polski oraz współuczestniczyła w budowie kilkunastu 
statków (eksport bloków okrętowych o masie nierzadko przekraczającej 300 ton) jak i innych 
konstrukcji morskich. Spółka jest obecnie krajowym liderem w montaŜach mostów, 
uczestnicząc prawie we wszystkich rekordowych ze względu na technologię lub wielkość 
budowanych obiektów mostowych w Polsce. Jak dotąd to juŜ ponad 120 mostów. 
W roku 2010 w skład spółki weszły firmy Vistal Eurocynk Sp. z o.o. oraz Olvit Sp. z o.o. 
Dzięki temu słuŜąc dalszemu rozwoju firmy VISTAL Gdynia S.A. są do dyspozycji dwa 
nabrzeŜa o długości ok. 500 metrów bieŜących kaŜde - jedno w Porcie Gdynia, drugie na 
terenach b. Stoczni Gdynia S.A. W chwili obecnej bezpośrednio na rzecz grupy pracuje ponad 
500 osób, jednakŜe to nie koniec rozwoju. W 2012 roku na terenie Portu Gdynia prowadzona 



będzie inwestycja budowy supernowoczesnej wytwórni, w której powstaną kolejne miejsca 
pracy. 
W ostatnim okresie działalności Firma Vistal Gdynia S.A. była wielokrotnie nagradzana, za 
swój dynamiczny rozwój (nagrody Gazeli Biznesu, Diamenty Forbesa, Medale Business 
Centre Clubu). JednakŜe właściciel firmy Ryszard Matyka nie zapomniał przy okazji sukcesu 
firmy o społecznej odpowiedzialności biznesu niejako dzieląc się zyskami ze 
społeczeństwem. Firma wielokrotnie wspierała Domy dziecka, PCK, Imprezy organizowane 
przez Policję, StraŜ PoŜarną, czy teŜ inne przedsięwzięcia związane z regionem - np pomoc 
przy produkcji filmu "Czarny Czwartek". 
Od 3 lat decyzją Ryszarda Matyki, firma Vistal Gdynia S.A. jest sponsorem tytularnym 
zespołu Ekstraklasy Piłki Ręcznej Kobiet VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA. Po objęciu 
patronatem zespołu, Gdyniankom udało się wywalczyć dwukrotnie brązowe medale 
Mistrzostw Polski, a w tym roku walczą o tytuł Mistrzowski.  JednakŜe na seniorkach pomoc 
się nie zakończyła, gdyŜ firma wspiera jednoczenie młodzieŜowy klub sportowy MKS 
VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA szkolący dzieci i młodzieŜ na przyszłe Mistrzynie Polski. 

 
Projekt wnosi na sesję 25 stycznia Komisja Statutowa. 
 

Przewodniczący Komisji 

Andrzej Kieszek 

 


