Firma
Szanowni Państwo,
Firma ZPUE S.A., działająca już trzy dekady, od samego początku podąża drogą
innowacji i poszukiwań nowych rozwiązań dla elektroenergetyki. Zawsze powtarzamy,
że w kodzie genetycznym naszej Organizacji jest ciągłe doskonalenie – nie tylko
urządzeń, ale także procesów i kwalifikacji kadry. Znakiem rozpoznawczym ZPUE jest
otwartość na dialog. Cenimy rozmowy z naszymi Klientami, których opinie, oceny, a
nawet najdrobniejsze uwagi czy sugestie, traktujemy zawsze bardzo poważnie. Lata
obecności na rynku pokazały nam, że tylko w ten sposób, możemy spełnić oczekiwania
bardzo wymagającego sektora i brać aktywny udział w jego dynamicznym rozwoju. Co
ważne, mamy tutaj na uwadze nie tylko Polskę, ale także cały świat. Jesteśmy obecni
na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, ale i w tym zakresie nie powiedzieliśmy
ostatniego słowa. Nie zwalniamy tempa i ambitnie patrzymy na kolejne wyzwania
zgodnie z naszym hasłem Z ENERGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ.
Bogusław Wypychewicz
Założyciel ZPUE S.A.

Michał Wypychewicz

Prezes Zarządu ZPUE S.A.
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Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą Państwo zapoznać się ze szczegółami naszej działalności.

Siedziba Firmy

Dwa zakłady produkcyjne
ZPUE S.A. we Włoszczowie
Widok z lotu ptaka - 2021

Historia Firmy

Bogusław Wypychewicz otwiera Zakład
Instalatorstwa Elektrycznego przekształcony
później w Zakład Produkcji Urządzeń
Elektrycznych (ZPUE). Pierwszą siedzibą
Firmy jest garaż jego Teścia.

1988

1992

Początek komputeryzacji Firmy.
168 PRACOWNIKÓW

1995

28 PRACOWNIKÓW
Zakup pierwszej nieruchomości
na ulicy Jędrzejowskiej we
Włoszczowie o powierzchni 0,88 ha.
Dla porównania, obecnie tereny
ZPUE S.A. w samej Włoszczowie
zajmują ponad 34 ha!

Nabycie większościowego
pakietu udziałów w WRT GZE dzisiejszy Zakład w Gliwicach.
389 PRACOWNIKÓW

1996

1997

ZPUE staje się Spółką Akcyjną.
Pierwsza prasa krawędziowa
sterowana numerycznie, japońskiej
firmy Amada. Tym samym rozpoczęła
się era maszyn numerycznie
sterowanych w ZPUE.

1999
614 PRACOWNIKÓW
ZPUE S.A. debiutuje na parkiecie Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.

Historia Firmy

Powstaje Centrum Przemysłu
ZPUE S.A. w Katowicach.

Zakup Elektromontażu Katowice.
1268 PRACOWNIKÓW

2007

2465 PRACOWNIKÓW

2010

2019

Rozpoczęcie produkcji w nowym Zakładzie we Włoszczowie

2600 PRACOWNIKÓW

2020
Powstaje linia do produkcji
magazynów energii.

Powstaje Fundacja „Jesteśmy
Blisko” niosąca pomoc
potrzebującym oraz angażująca się
w profilaktykę zdrowotną, ochronę
środowiska i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.

ZPUE S.A. w liczbach
Sprzedaż (mln)

Akcjonariat

udział w ogólnej liczbie akcji

Zatrudnienie

udział w ogólnej liczbie głosów

Koronea Spółka Holdingowa Państwa Wypychewicz
Pozostali Akcjonariusze
Dane na dzień 31.12.2020 r.

Tworzymy sprawny organizm biznesowy, oferując szerokie spektrum nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektroenergetyki. Nasz potencjał produkcyjny, operacyjny i przede
wszystkim ludzki, wsparty jest naszymi działaniami na rzecz środowiska. Realizujemy przyjętą strategię opartą o innowacje oraz zaawansowane technologie, aby dać naszym
Klientom to, co dla nich najważniejsze.

ZPUE S.A. w liczbach
Kluczowe wskaźniki finansowe za rok 2020
ponad
EBITDA
70 185 tys. PLN
15 686 tys. EUR

Margin
EBIDTA
11,1%

Capex
77,1 mln PLN
17,2 mln EUR

Zysk netto:
27 387 tys. PLN
6 121 tys. EUR

Centrum R&D, w którym nad
rozwojem naszych produktów
pracuje ponad 150 inżynierów

Ekspertów w strukturze
handlowej dedykowanych
do kontaktu z Klientami
Linii Produktowych
i Montażowych

Biur Techniczno-Handlowych
ponad
Zakładów Produkcyjnych
zlokalizowanych w Polsce

Krajów na świecie, do których
eksportujemy nasze urządzenia

Zakład Produkcyjny na terenie
Rosji (Sankt Petersburg)

Zagranicznych przedstawicielstw
sprzedażowych oraz firma handlowa
na Ukrainie

Nasza oferta

ZPUE S.A. dla Odnawialnych Źródeł Energii
Wiemy jak tworzyć rozwiązania, które będą wspierały produkcję i dystrybucję energii z zielonych źródeł.
Aktywnie uczestniczymy w procesie oferując urządzenia najwyższej jakości, które sprawdzą się zarówno na farmach wiatrowych, czy fotowoltaicznych.

Farma fotowoltaiczna w Januszkowicach.

Dostarczyliśmy tam 9 stacji
transformatorowych.
Zgorzelecki Klaster Energii - Największa farma fotowoltaiczna
w Polsce o mocy 76 MW, pracująca dzięki naszym urządzeniom.
Aktualnie na terenie inwestycji znajduje się ponad 60 stacji naszej
produkcji.

Łączna moc farmy, składającej się
z ponad 29 000 paneli słonecznych,
wyniesie 9000 kVA.
Dwubryłowa stacja matka z dławikiem
700 kVAr do kompensacji mocy biernej.

ZPUE S.A. producentem Magazynów Energii

Część naziemna magazynu energii w
Piekarni Inter Europol - Małopole

Zestawy baterii w podziemnej części magazynu
w Piekarni Inter Europol - Małopole

Realizacja magazynu energii wyposażonego
w stacje do ładowania samochodów
elektrycznych dla innogy - Warszawa

Magazyn energii zlokalizowany w inteligentnej
stacji SPS przy siedzibie ZPUE S.A. we
Włoszczowie

Czuwamy nad produktem od początku do końca jego tworzenia.

Co nas wyróżnia?
Szeroka oferta
produktowa

Asortyment dopasowany do
potrzeb wszystkich kluczowych
gałęzi gospodarki.
Szerokie spektrum zastosowań
wytwarzanych wyrobów.
Gotowość na dostosowanie
istniejących wyrobów do wymogów
nowych gałęzi rynku.

Pewny finansowo
partner

Dobre wyniki finansowe Spółki
uzyskiwane poprzez optymalizację
kosztową oraz wdrażanie
nowoczesnych technologii.
Dywersyfikacja rynków
sprzedażowych.
Inwestycje w rozwój infrastruktury
produkcyjnej, w najnowsze
technologie oraz w Pracowników.

Jedne z największych
w Europie mocy wytwórczych,
opartych na nowatorskich
technologiach oraz
maszynach sterowanych CNC

Niekwestionowany lider na rynku
krajowym.
Kluczowy dostawca w Europie
Środkowo- Wschodniej.
Istotny gracz na rynkach
światowych.

Co nas wyróżnia?
Komplementarność
produkcji

Własne know–how na każdym
etapie powstawania naszych
produktów.
Doskonalenie technologii
wytwarzania na każdym etapie
powstawania wyrobów gotowych.
Niezależność jak również
doskonałość produkcyjna dzięki
skoncentrowaniu procesów
wytwarzania w Spółce, co pozwala
kontrolować jakość na każdym
etapie.

Elastyczność
w dostosowywaniu
rozwiązań do potrzeb
Klienta
Jeden z największych w Europie
potencjałów ponad 150
wykwalifikowanych inżynierów
technologów.
Zaplecze badawczo-laboratoryjne
wyposażone w aparaturę kontrolnopomiarową.
Nieustające prace nad rozwojem
produktów, technologii i efektywnych
procesów wytwarzania.

Bliskie relacje
z klientami

Elastyczne podejście do Klienta.
Dostosowanie produktu do konkretnych potrzeb
Klienta.
Rozbudowana sieć inżynierów sprzedaży.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
zdobytym na wielu rynkach z Klientami.
Wsparcie dla Klienta na każdym etapie: przed
sprzedażą, w trakcie realizacji, po sprzedaży.
Szybka i profesjonalna obsługa posprzedażowa.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny siedem
dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

ZPUE S.A. w systemie elektroenergetycznym
Elektrownie

ZPUE jest Firmą z wieloletnim
doświadczeniem w branży dystrybucji
energii elektrycznej zarówno dla
przemysłu, jak i energetyki oraz OZE.
Dysponujemy ogromnym potencjałem
intelektualnym oraz wytwórczym. Wytwarzane
przez nas produkty są najwyższej jakości, a usługi
na najwyższym poziomie. Najbardziej
zaawansowane projekty nie stanowią dla nas
wyzwania. Realizujemy wiele dużych przedsięwzięć
technologicznych pod względem skali oraz
krótkiego terminu zakończenia. Jesteśmy obecni
w każdym sektorze energetyki, od wytwarzania
i dystrybucji, po przemysł i magazynowanie energii.
Wspieramy swoich Klientów na każdym etapie
projektu, od koncepcji po montaż i uruchomienie.

Przemysł

Główny Punkt Zasilający

ZPUE S.A. w systemie elektroenergetycznym
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Smart Grid

Transport

Górnictwo

Obiekty Użyteczności Publicznej

Tworzymy od A do Z
Wyznaczamy kierunki i skutecznie je realizujemy

Tworzymy od A do Z

Wykwalifikowana i doświadczona kadra ponad 150 inżynierów i projektantów
dostosowuje rozwiązania do potrzeb najbardziej wymagających Klientów.

Spełnienie oczekiwań Klienta jest dla
nas priorytetem, dlatego przy
realizacji zamówień kierujemy się:
wysoką jakością, dotrzymaniem
ustalonego terminu i produkcją
urządzeń dostosowanych do potrzeb
Klienta.

Czuwamy nad produktem od początku do końca
jego tworzenia. Głęboko wnikamy w procesy
technologiczne powstawania produktu - stale je
usprawniamy i unowocześniamy.

W naszej polityce jakości nie ma miejsca na kompromisy. Nasi ludzie nie zwalniają
tempa we wdrażaniu kolejnych procedur i norm dzięki, którym oferujemy coraz
lepsze rozwiązania.

Duże możliwości produkcyjne i technologiczne
W naszej branży wyróżnia nas
m.in. jeden z największych
parków maszynowych w
Europie bazujący na światowej
klasy urządzeniach oraz
wysoko zautomatyzowane
procesy produkcyjne.

Duże możliwości produkcyjne i technologiczne

Zrobotyzowane stanowisko prasy krawędziowej.

Stanowisko do prób napięciowych przy
częstotliwości sieciowej i badania
poziomu wyładowań niezupełnych.

Montaż pola rozdzielnicy typu ROTOBLOK.

Stanowisko do prób napięciowych z klatką Faradaya.

Automatyczna i kompleksowa linia lakiernicza – od przygotowania
powierzchni przez nakładanie powłoki lakierniczej po suszenie i
utwardzanie.

Szeroka gama produktów

Rozłączniki w izolacji gazu SF6 (GTR SF) jako kluczowy
komponent rozdzielnic modularnych typu ROTOBLOK.
Kompleksowa produkcja od rozłącznika po kompletną
rozdzielnicę.

Zautomatyzowana,
precyzyjna linia produkcji
żerdzi betonowych.

Jesteśmy największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentem urządzeń do dystrybucji energii
elektrycznej.

Przykładowe stacje transformatorowe, kluczowy produkt Spółki. Wytwarzane w
tysiącach sztuk rocznie od indywidualnych projektów po powtarzalne serie.

Pola rozdzielnicy modularnej typu ROTOBLOK.

Szeroka gama produktów

Pola rozdzielnicy typu ROTOBLOK VCB.
Wydział W3 w odremontowanych halach dawnego Stolbudu, obecnie nasz drugi zakład produkcyjny we Włoszczowie.

SHOWROOM

Sala ekspozycyjna
pozwala w jednym
miejscu pokazać
naszym Klientom
urządzenia
produkowane przez
ZPUE S.A.
SHOWROOM ZPUE S.A. - To właśnie tutaj poznasz Naszą Firmę!

Nasz serwis

DOSTĘPNI CAŁĄ DOBĘ
NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SZYBKIE USUWANIE AWARII

Nasz serwis
Modernizacje, rozszerzenia
i wymiany urządzeń
Retrofity

Usługi związane
z zakończeniem
pracy produktu

Instalacje
i uruchomienia
Instalacja

Rozszerzona gwarancja

Recykling Transformatorów

Uruchomienie

Upgrade

Recykling olejów

Programowanie

Rozbudowy

Recykling Rozdzielnic

Parametryzacja

Wymiany kompleksowe

Przeglądy

Naprawy

Szkolenia

Umowy serwisowe

Naprawy warsztatowe

Na obiektach

Przeglądy

Naprawy na obiektach

W centrali i w fabryce

Monitoring on-line

Wsparcie techniczne

Audyty instalacji Klienta

Diagnoza awarii

Ciekawe realizacje

Port lotniczy - Schiphol w Amsterdamie.

Na terenie ZPUE S.A. znajduję się
ładowarka do samochodów elektrycznych.

Podziemna stacja transformatorowa
w historycznej części Sybina w Rumunii.

Stacja SPS z magazynem energii dla
innogy w Warszawie.

Stacja ładowania autobusów w Zielonej
Górze.

Stacje transformatorowe w obudowach
betonowych zasilające szklarnie w Holandii.

Szybkie ładowarki TESLA zasilane przez
naszą stację.

Farma fotowoltaiczna Sulechów.

Nasze urządzenia wspierają funkcjonowanie najbardziej
strategicznych obiektów na świecie
Jesteśmy wszędzie, gdzie liczy się
niezawodność, solidność i gwarancja
bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej.

Wielki Zderzacz Hadronów – CERN
Szwajcaria.

Farma fotowoltaiczna w Czańcu.

To właśnie dlatego urządzenia ZPUE
S.A. wybierają najbardziej wymagający
inwestorzy, w tym rządy państw,
renomowane ośrodki badawcze czy
uniwersytety.

Inteligentne rozwiązania Smart Grid w Brazylii.

APM Terminal Maasvlakte II – Rotterdam,
Holandia.

Uniwersytet TU DELFT – Holandia.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie
ZPUE S.A. od samego początku swojego istnienia mocno angażuje się w życie
społeczności lokalnej. Spółka już w pierwszej dekadzie działalności dołączyła
do grona największych pracodawców regionu i systematycznie powiększała
paletę działań wpisujących się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Ten
trend trwa do dziś. Obecnie jesteśmy największą Firmą w zachodniej części
województwa świętokrzyskiego. Działamy na wielu obszarach, zarówno
wewnątrz organizacji, jak i w jej społecznym i biznesowym otoczeniu.

Jesteśmy blisko

Od 2010 roku przy ZPUE S.A. działa
Fundacja „Jesteśmy Blisko”, która
niesie pomoc setkom ludzi, w tym
także Pracownikom Naszej Firmy
i ich bliskim, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji zdrowotnej
lub ekonomicznej. Dzięki niej
angażujemy się w szereg akcji
profilaktycznych, ekologicznych
oraz społecznych, a poprzez ideę
wolontariatu inspirujemy
do działania zarówno młodzież jak
również osoby dorosłe. Cieszy nas, że
w inicjatywy Fundacji angażuje się
wielu Pracowników ZPUE S.A.

W 2010 roku powołaliśmy
do życia fundację
„Jesteśmy Blisko” –
z potrzeby serca i z potrzeby
pomocy potrzebującym
pracownikom i ich rodzinom.
Dziś ta pomoc sięga
znacznie dalej.

Wspieramy ludzi z pasją
Od zawsze cenimy ludzi z pasją, dlatego
wpieramy sportowców z naszego regionu.
ZPUE od wielu lat jest sponsorem tytularnym
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea,
który może pochwalić się niemałymi
osiągnięciami w dziedzinie wschodnich sztuk
walki. Wspieramy także posiadający przeszło
siedemdziesięcioletnią tradycję klub Hetman
Włoszczowa. Angażujemy się w wiele
sportowych przedsięwzięć takich jak turnieje
piłkarskie, zawody młodzieżowe czy lokalne
imprezy promujące ruch i zdrowy styl życia.

Wsparcie sponsorów to być albo nie
być dla naszego Klubu, tak jak w
przypadku wielu innych klubów w
kraju. Pieniądze, które w ten sposób
pozyskujemy są ogromnie ważnym
uzupełnieniem środków pochodzących
z dotacji publicznych. Dzięki stałym
wpływom zabezpieczamy środki na
wkłady własne - bez nich klub nie
mógłby starać się
o dofinansowanie projektów w
obejmujących organizację treningów i
turniejów w całym roku piłkarskim. To
zabezpieczenie dodaje nam skrzydeł do
działania i odważnego sięgania po
środki z innych źródeł.
Ireneusz Stawowczyk
Prezes KS Hetman Włoszczowa

„Dzięki karate odnalazłem w sobie fizyczną i
mentalną siłę. Zależy mi na tym, aby dzielić się
swoimi doświadczeniami i propagować wartości,
jakie niesie ze sobą ta sztuka walki, szczególnie
wśród młodzieży.”
sensei Bogusław Wypychewicz
Założyciel ZPUE S.A.

Wspieramy ludzi nauki
15 listopada 2017 r. na wydziale elektrycznym Politechniki
Śląskiej otworzyliśmy pierwsze Laboratorium Patronackie
ZPUE S.A.
Wraz z zespołem inżynierów z Politechniki Śląskiej przez
niemal rok dostosowywaliśmy urządzenia do potrzeb
dydaktycznych. Zależało nam na tym, by zapewnić
studentom możliwie jak największą liczbę badań i symulacji.

Nasza Firma chętnie angażuje się również w inne inicjatywy związane
z edukacją. Ponad 3 lata temu przekazaliśmy do Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych jedne z pierwszych
urządzeń elektroenergetycznych, które zostały wyprodukowane w ZPUE.
Trudno policzyć wszystkich studentów, których urządzenia ZPUE S.A.
oraz działalność Firmy zainspirowała do stworzenia prac dyplomowych
czy naukowych. Spora grupa skorzystała z naszej bazy wiedzy, spotkań,
staży oraz wycieczek po zakładach produkcyjnych i laboratoriach.
Szacujemy, że około tysiąca studentów uczelni technicznych
poznawało tajemnice elektroenergetyki dzięki współpracy z ZPUE S.A.

Doceniamy osoby zaangażowane w rozwój wiedzy na temat świata
energetyki. To jednak nie koniec inicjatyw ze strony Naszej Firmy. W
poprzednich latach wspieraliśmy konstruktorów z Krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej, którzy w ramach zespołu AGH Racing Team
skonstruowali bolidy wyścigowe. Najnowszy, całkowicie elektryczny
pojazd był sponsorowany przez ZPUE i ścigał się już na torach w
Holandii, Hiszpanii i na Węgrzech w cyklu Grand Prix Formula Student.

Znajdziesz nas
Kontakty do Działu
Sprzedaży Eksportowej
Region Wschodni
Krzysztof Walasek
kom: +48 506 005 207
tel. +48 41 38 81 207
e-mail: krzysztof.walasek@zpue.pl

Region Zachodni
Wacław Zając
kom: +48 506 005 206
tel. +48 41 38 81 206
e-mail: waclaw.zajac@zpue.pl

Region Południowy
Łukasz Hajduk
kom: +48 506 005 233
tel. +48 41 38 81 233
e-mail: lukasz.hajduk@zpue.pl

Rynek Przemysłu i Pierwotnej Dystrybucji
Region Północny
Dariusz Oblizajek

Paweł Janicki

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

tel. kom.: +48 506 005 309

tel. kom.: +48 572 572 417

@: dariusz.oblizajek@zpue.pl

@: pawel.janicki@zpue.pl

Region Południowy
Mateusz Jaguścik

Piotr Jabłoński

Dyrektor Regionalny

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

tel. kom.: +48 506 005 428
@: mateusz.jaguscik@zpue.pl

tel. kom.: +48 506 005 442
@: piotr.jablonski@zpue.pl

Łukasz Bartczak

Łukasz Zygner

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

tel. kom.: +48 506 005 173
@: lukasz.bartczak@zpue.pl

tel. kom.: +48 506 005 459
@: lukasz.zygner@zpue.pl

Nasze Biura Techniczno-Handlowe

Nasze Biura Techniczno-Handlowe

JESTEŚMY
DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
Kontakt

www.zpue.pl

Krzysztof Jamróz

Stanisław Toborek

V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Dyrektor Departamentu Sprzedaży Krajowej

tel. kom.: +48 572 572 448
tel.: +48 41 38 81 155

tel. kom.: +48 506 005 121
tel.: +48 41 38 81 121

@: kj@zpue.pl

@: stanislaw.toborek@zpue.pl

sekretariat.handel@zpue.pl

+48 41 38 81 000

www.linkedin.com/company/zpue-s-awww.facebook.com/zpuekoronea

