
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 
Raport Spółki ZPUE S.A. we Włoszczowe dotycz�cy stosowania zasad ładu korporacyjnego,  

o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy zgodnie z Uchwał�  
Nr 1013/2007 Zarz�du Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A.  

z dnia 11 grudnia 2007 r.  
 
 
I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane w 2007 roku 
 
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 
 
20.  
a). Przynajmniej połow� członków rady nadzorczej powinni stanowi� członkowie niezale�ni,  
z zastrze�eniem pkt d). Niezale�ni członkowie rady nadzorczej powinni by� wolni  
od powi�za� ze spółk� i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłyn��  
na zdolno�� niezale�nego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; 
b). szczegółowe kryteria nale�no�ci powinien okre�la� statut spółki; 
c). bez zgody wi�kszo�ci niezale�nych członków rady nadzorczej, nie powinny by� podejmowane 
uchwały w sprawach: 
- �wiadczenia w jakiegokolwiek tytułu przez spółk� i jakiejkolwiek podmioty powi�zane  
ze spółk� na rzecz członków zarz�du; 
- wyra�enia zgody na zawarcie przez spółk� lub podmiot od niej zale�ny istotnej umowy  
z podmiotem powi�zanym ze spółk�, członkiem rady nadzorczej albo zarz�du oraz  
z podmiotami z nimi powi�zanymi; 
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki; 
d).  w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj�cy ponad 50% ogólnej liczby 
głosów, rada nadzorcza powinna liczy� co najmniej dwóch niezale�nych członków,  
w tym niezale�nego przewodnicz�cego audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. 
NIE 
Akcjonariusze Spółki powołuj� w skład Rady Nadzorczej osoby zapewniaj�ce, w ich opinii, wła�ciw� 
i efektywn� realizacj� czynno�ci nadzorczych Spółki, jak równie� nale�ycie zabezpieczaj�cych 
interesy wszystkich grup akcjonariuszy. 
  
28. Rada nadzorcza powinna działa� zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by� publicznie 
dost�pny. Regulamin powinien przewidywa� powołanie co najmniej dwóch komitetów: 
- audytu oraz  
- wynagrodze�. 
W skład komitetu audytu powinno wchodzi� co najmniej dwóch członków niezale�nych oraz 
przynajmniej jeden posiadaj�cy kwalifikacje i do�wiadczenie w zakresie rachunkowo�ci  
i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo okre�la� regulamin rady nadzorczej. Komitety 
rady powinny składa� radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalno�ci. Sprawozdania  
te spółka powinna udost�pni� akcjonariuszom. 
NIE 
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre�� jest dost�pna w siedzibie Spółki  
i na jej stronach internetowych. Regulamin nie przewiduje funkcjonowania jakichkolwiek komitetów.   
 
 
 
 



 
 
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI 
ZEWN�TRZNYMI 
 
43. Wybór podmiotu pełni�cego funkcj� biegłego rewidenta powinien by� dokonany przez rad� 
nadzorcz� po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie  
po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawieraj�cej rekomendacje komitetu audytu. 
Dokonanie przez rad� nadzorcz� lub walne zgromadzenie innego wyboru ni� rekomendowany przez 
komitet audytu powinno zosta� szczegółowo uzasadnione.  
Informacja na temat wyboru podmiotu pełni�cego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem 
powinna by� zawarta w raporcie rocznym.  
NIE 
Wyboru podmiotu maj�cego �wiadczy� usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. 
Regulamin RN nie przewiduje istnienia jakichkolwiek komitetów. W raporcie rocznym nie jest 
podawana informacja na temat wyboru podmiotu pełni�cego funkcje biegłego rewidenta wraz  
z uzasadnieniem. 
 
  
 
II. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnie� oraz praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykorzystania 
 
Walne Zgromadzenie Spółki ZPUE S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. 
Organy Spółki w swoich działaniach maj� na uwadze, aby wszyscy akcjonariusze mieli tak� sam� 
mo�liwo�� realizacji swoich praw. Walne zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Spółki, w drugim 
kwartale roku, w godzinach pracy Spółki. 
Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej uczestnicz� w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Je�li zachodzi 
taka konieczno��, udzielaj� uczestnikom zgromadzenia wyja�nie� i informacji dotycz�cych Spółki  
w granicach swych kompetencji i w zakresie niezb�dnym dla rozstrzygni�cia omawianych spraw. 
Zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka umo�liwia 
przedstawicielom mediów obecno�� na walnych zgromadzeniach pod warunkiem udzielenia zgody 
przez Przewodnicz�cego Zgromadzenia.  
W regulaminie walnego zgromadzenia Spółki nie znajduj� si� zapisy, które mogłyby utrudnia� 
uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu czy wykonywanie ich praw. 
Władze Spółki doło�� wszelkiej staranno�ci, aby podejmowane przez Walne Zgromadzenie uchwały, 
uwzgl�dniały niezb�dny odst�p czasu pomi�dzy ich podj�ciem a okre�lonym zdarzeniem, którego 
dotycz�. 
 
 
III. Skład osobowy i zasady działania organów zarz�dzaj�cych i nadzorczych spółki oraz ich 
komitetów 
 
Na dzie� 31 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. we Włoszczowie działała w nast�puj�cym 
składzie: 
- Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej – Małgorzata Wypychewicz, 
- Zast�pca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej – Andrzej Grzybek, 
- Członek Rady Nadzorczej – Henryka Grzybek, 
- Członek Rady Nadzorczej – Teresa Wypychewicz, 
- Członek Rady Nadzorczej – Czesław Wypychewicz. 
Na dzie� 31 grudnia 2007 roku Zarz�d ZPUE S.A. we Włoszczowie działał w nast�puj�cym składzie: 
- Prezes Zarz�du – Bogusław Wypychewicz, 
- Członek Zarz�du – Ryszard Iwa�czyk, 
- Członek Zarz�du – Tomasz St�pie�, 
- Prokurent – Piotr Zawadzki, 



- Prokurent – Katarzyna Kusa, 
- Prokurent – Kazimierz Grabiec, 
- Prokurent – Jacek Błaszczyk, 
- Prokurent – Stanisław Toborek, 
- Prokurent – Iwona Dobosz, 
- Prokurent – Henryk Arkit. 
W dniu 24 stycznia 2007 r. Zarz�d ZPUE S.A. na posiedzeniu udzielił prokury Pani Iwonie Dobosz 
oraz Panu Henrykowi Arkitowi z dniem 24 stycznia 2007 r. 
Po dniu, na który sporz�dzono roczne sprawozdanie finansowe, na posiedzeniu w dniu 29 lutego  
2008 r., Zarz�d ZPUE S.A. udzielił prokury Panu Krzysztofowi Jamrozowi z dniem 29 lutego 2008 r. 
Zarz�d i Rada Nadzorcza Spółki działaj� w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. W swoich 
działaniach dokładaj� wszelkich stara�, aby Spółka prowadziła efektywn� działalno�� ekonomiczn�  
z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy, jak równie� innych podmiotów 
zwi�zanych ze Spółk�. Członkowie organów Spółki wykonuj�c swoje obowi�zki i przysługuj�ce  
im prawa, w swoich działaniach kieruj� si� przede wszystkim dobrem Spółki oraz akcjonariuszy.  
Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji maj� na wzgl�dzie interes Spółki.  
W szczególno�ci nadzoruj� realizacj� strategii i planów długookresowych. S� zobowi�zani  
do informowania o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania si� od głosu w sprawie, w której 
mo�e do takiego doj��. 
Corocznie Zarz�d Spółki opracowuje strategi� Spółki. Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej.  
Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusj� na temat strategii i długookresowych 
planów Spółki i ocenia ich realizacj�. Zarz�d odpowiedzialny jest za wdro�enie strategii i jej 
realizacj�. 
Zarz�d Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje. Członkowie Zarz�du wypełniaj� 
swoje obowi�zki ze staranno�ci� i wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz do�wiadczenia 
�yciowego. 
Zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji członków Zarz�du został zawarty w Regulaminie 
Zarz�du.  
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie stanowi znacznej pozycji w kosztach funkcjonowania 
Spółki i jest ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie Członków Zarz�du 
składa si� z cz��ci stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzale�nionej od wyniku finansowego Spółki. 
Przedstawiane walnemu zgromadzeniu kandydatury Członków Rady Nadzorczej s� uzasadniane.  
Do przekazywanych informacji zał�czany jest �yciorys kandydata. Nowo wybranym Członkom Rady 
Nadzorczej przekazuje si� pakiet dokumentów zawieraj�cych wszelkie wewn�trzne i zewn�trzne 
regulacje zwi�zane z działalno�ci� Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne. Na ka�dym 
posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarz�d zdaje relacj� z wszelkich istotnych spraw dotycz�cych 
działalno�ci Spółki. W sprawach niecierpi�cych zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani  
s� przez Zarz�d w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarz�du  
nie mog� by� podj�te bez akceptacji Rady Nadzorczej. 
Członkowie Zarz�du s� zobowi�zani do informowania Rady Nadzorczej o ka�dym konflikcie 
interesów w zwi�zku z pełnion� funkcj� lub o mo�liwo�ci jego powstania. 
Na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej zobowi�zani s� do 
przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powi�zaniach  
z okre�lonym akcjonariuszem, a szczególnie akcjonariuszem wi�kszo�ciowym. 
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie,  
nie pó�niej ni� na najbli�szym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformowa� pozostałych członków 
Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółk� oraz powinien powstrzyma� si� od zabierania 
głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podj�ciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt 
interesów. 
Członkowie Rady Nadzorczej zobowi�zali si� do nierezygnowania z pełnienia funkcji w trakcie 
kadencji, je�eli mogłoby to uniemo�liwi� działanie Rady, a w szczególno�ci, podj�cie istotnej 
uchwały. 
 
 
 



 
 
IV. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewn�trznej  
i zarz�dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda� finansowych 
 
W Spółce podejmowane s� stałe działania w kierunku wzmocnienia wewn�trznej kontroli, 
zapewniaj�ce rzetelno�� i wiarygodno�� procesu sporz�dzania sprawozda� finansowych. Polityka 
rachunkowo�ci stosowana jest w Spółce w sposób ci�gły. Zasady rachunkowo�ci, opisuj�ce metody 
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, zamieszczone s� we wprowadzeniu 
do raportu rocznego. W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w Spółce nie 
dokonano �adnych zmian zasad w ustalaniu warto�ci aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego w stosunku do zasad stosowanych w roku 2006 i przedstawionych w raporcie rocznym 
za 2006 rok.  
Kierowanie Spółk� opiera si� na zintegrowanym systemie zarz�dzania. Wa�nym elementem tego 
procesu jest zintegrowany system informatyczny, który został wdro�ony, aby maksymalnie usprawni� 
działania z zakresu przyjmowania i rozliczania zada� produkcyjnych, zaopatrzenia oraz sprzeda�y,  
a tak�e innych czynno�ci, maj�cych na celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Spółki.  
Takie działanie przyczynia si� do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów maj�tkowych. 
Pozwala równie� na przyporz�dkowanie kosztów do miejsc ich powstawania, co daje mo�liwo�� 
przeprowadzenia kontroli ponoszonych kosztów, w poszczególnych o�rodkach organizacyjnych 
Spółki.  
W ten sposób mo�liwe jest stałe monitorowanie obszarów ryzyka zwi�zanych z działalno�ci� Spółki, 
zarówno przez Zarz�d, jak i poszczególne komórki organizacyjne, które dokonuj� analizy ryzyk, 
zwi�zanych z obszarem ich działania oraz odpowiedzialno�ci. 
 


