Mostostal Warszawa S.A. należy do ścisłej elity polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Ponad sześć dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją wielu
prestiżowych inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju
i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej
z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
Stołeczna firma jest głównym udziałowcem kilkunastu przedsiębiorstw tworzących Grupę
Kapitałową Mostostal Warszawa i prowadzących szeroko zakrojoną działalność projektową
i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po
specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Mostostal Warszawa S.A. jest
notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia
krajowego rynku kapitałowego, a udziałowcami spółki są: Acciona SA – hiszpańska firma
działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej,
fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy indywidualni.
Firma jest wykonawcą wielu prestiżowych inwestycji, które uzyskiwały najwyższe laury
w konkursach organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
W 2011 tytuł Budowy Roku zdobyły między innymi następujące obiekty: Most Rędziński
we Wrocławiu, Hala Sportowo-widowiskowa w Jastrzębiu Zdroju, Centrum Informatyki AGH
w Krakowie.
Ostatnie ze zrealizowanych inwestycji to: Budowa budynku terminalu pasażerskiego wraz z
instalacjami wewnętrznymi dla przewozów niskokosztowych i czarterowych, oraz Budowa
dróg i parkingów naziemnych w rejonie terminala oraz hangarów Portu Lotniczego Modlin.
Obydwa kontrakty zakończono wcześniej niż zakładała to umowa.
W okresie ostatnich 6 lat Mostostal Warszawa z sukcesem odnotował powrót na rynek
dużych inwestycji infrastrukturalnych w branży inżynierii środowiska. Inwestycje te
realizowane są przy wsparciu finansowym i pod nadzorem UE w formule projektuj i buduj,
często przy zastosowaniu najnowszych technologii dostępnych na rynku co wymaga od
Wykonawcy właściwego doboru partnerów technologicznych oraz optymalnej koordynacji
prac dla całego procesu inwestycyjnego. Obszar Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej
jako jednostka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację kontraktów w tym sektorze
rynku wykonał m in. modernizację dwóch Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta St. Warszawy,
suszarnię osadów ściekowych w Kędzierzynie Koźlu, spalarnię osadów ściekowych w
Bydgoszczy, kanalizację sanitarną i deszczową dla Miasta Tychy, obiekty budownictwa
hydrotechnicznego takie jak zbiorniki retencyjne, modernizacje śluz, jazów, elektrowni
wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowe rzek oraz wiele innych z zakresu ochrony
środowiska. W okresie ostatnich 2 lat wiodącym segmentem rynku dla obiektów ochrony
środowiska stały się zakłady gospodarki odpadami. Firma Mostostal Warszawa została
niekwestionowanym liderem tego segmentu. Pozyskaliśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy
m. in. Zakład Gospodarki Odpadami w Myślenicach, instalację sortowania odpadów w
Katowicach. Pozyskaliśmy i obecnie realizujemy kolejne zakłady gospodarki odpadami w
Sosnowcu i Białej Podlaskiej oraz największy i najnowocześniejszy Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów dla Miasta Kielce.

