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29.05.2017 

Dot. ZWZA ZPUE S.A.  

 

Szanowni Państwo, 

   
 
  W nawiązaniu do opublikowanej informacji o zwołaniu na dzień 30.06.2017 ZWZA ZPUE Spółka S.A.,  

w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, pragnę 

złożyć na Państwa ręce swoją ofertę jako kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

  Szczegóły dotyczące mojej kariery zawodowej przedstawia załączone CV, jednakże w tym miejscu pragnę 

dodać kilka słów komentarza do najważniejszych punktów. 

 

  W latach 1998 - 2001 pracowałem na stanowisku Dyrektora Biura Eksportu, z awansem od 16.06.1999 na 

członka zarządu, notowanych na GPW, Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.. 

 

W okresie latach 1999 - 2001 pełniłem funkcję Prezesa Zarządu AC Omega Sp. z o.o. 

 

  Oczywiście praca ta, w powiązaniu z ukończonym w roku 2000 studium managerskim opartym o strukturę 

MBA,  dała mi również dużo wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym w dużych 

przedsiębiorstwach, często w skomplikowanych warunkach rynkowych. 

 

 Od 01.05.2003 do 31.08.2010 pracowałem jako Plant Manager i Dyrektor ds. Administracji w włoskiej spółce 

produkującej struktury siedzeń samochodowych, jak również elementów nadwozi i zawieszeń, dla potrzeb 

koncernów FIAT i Ford. 

 

 Od 01.09.2010 do 31.05.2011 Plant Manager w niemieckiej spółce produkującej systemy akustyczne dla 

potrzeb koncernów motoryzacyjnych GM, Hyundai, Kia. 

 

 W ramach moich obowiązków Plant Managera sprawowałem nadzór nad wszystkimi działami firmy - 

produkcją, logistyką, jakością (ISO 9001, TS16949), HR, a także będąc prokurentem spółki odpowiadałem 

za kwestie formalno-prawne związane z działalnością. 

 

 W ramach moich obowiązków, ściśle współpracowałem z firmą świadczącą usługi związane z zastępstwem 

inwestycyjnym w procesie budowy nowego zakładu produkcyjnego w Tychach. 

 

 Ponadto nadzorowałem projekty związane z uruchamianiem nowej produkcji, doskonalenia procesów i 
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produktów, jak również związane z relokacjami funkcjonujących zakładów produkcyjnych, tudzież procesów 

produkcyjnych między zakładami, niejednokrotnie znajdującymi się w różnych krajach.  

 

 Będąc osobą otwartą i zainteresowaną rozwojem, chętnie podejmuję się nowych wyzwań zawodowych. 

 

 W związku z tym w marcu 2014, w Ministerstwie Skarbu Państwa, złożyłem z wynikiem pozytywnym 

egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 

 

 Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem członkiem rady nadzorczej DZK Sp. z o.o. 

z siedzibą w Dusznikach-Zdroju. 

 

  Posługuję się biegle językiem angielskim i włoskim w mowie i piśmie, niemieckim na poziomie 

podstawowym. 

 

  Mam nadzieję, iż w związku z przedstawioną historią mojej kariery zawodowej, umiejętności, wykształcenia, 

i predyspozycji, możecie Państwo uznać mnie za  ciekawego kandydata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Poważaniem, 
 
 
                   
 

Janusz Kędziora 
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JANUSZ , PIOTR  KĘDZIORA 

DATA URODZENIA  :  02  LIPCA 1969 

TELEFON  :  +48 32 2356987  

EMAIL: J.KEDZIORA@VP.PL 

 
 
WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE 

STUDIA MAGISTERSKIE - AKADEMIA  EKONOMICZNA W  KATOWICACH UKOŃCZONA W 1992 

WYDZIAŁ : HANDLU, TRANSPORTU I USŁUG,  SPECIALIZACJA  :  MARKETING 

 

STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE OPARTE O STRUKTURĘ PROGRAMU MBA – SGH W 

WARSZAWIE - UKOŃCZONE W 2000 

 

EGZAMIN NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH SKARBU 

PAŃSTWA – Z WYNIKIEM POZYTYWNYM MINISTERSTWIE SKARBU PAŃSTWA W 2014 

 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH :   

ANGIELSKI  BIEGŁA W MOWIE I PIŚMIE 

WŁOSKI          BIEGŁA W MOWIE I PIŚMIE 

NIEMIECKI     PODSTAWOWA 

 
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ  : 

- 2012 - NADAL      PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

- 2010 - 2011          HP POLSKA SPZOO - PLANT MANAGER – PROKURENT       

-.2003 - 2010          PROMA POLAND SPZOO - PLANT MANAGER / DYREKTOR DS. 

ADMINISTRACJI – PROKURENT 

- 2001 - 2003          PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA   

- 2002 - 2002          Z.P.O.VISTULA S.A. -  DYREKTOR DS EKSPORTU                       

- 1998 - 2001          Z.O.BYTOM S.A. - DYREKTOR BIURA EKSPORTU 

- 1993 - 1997          ZTS IZO-ERG SA - SPECJALISTA D/S HANDLU ZAGRANICZNEGO / 

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPORTU 

- 1993 - 1993         PPH M & M - SZEF MARKETINGU 

- 1992 - 1993          POLTRUCK/GROWEX SPZOO - SPECJALISTA D/S MARKETINGU 

- 1991 - 1992         BUSINESS CONSULTING SPZOO  - SPECJALISTA D/S REKLAMY 

 
CZŁONKOSTWO W ORGANACH ZARZĄDCZYCH I NADZORUJĄCYCH : 

- 2016 - NADAL    CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - DZK SPZOO 

- 1999 - 2001        PREZES ZARZĄDU - AC OMEGA SPZOO 

- 1999 - 2001        CZŁONEK ZARZĄDU - Z.O.BYTOM SA 
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Janusz Kędziora 
 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  

NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZPUE S.A. 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach oraz pełnienie funkcji 

Członka Rady Nadzorczej ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie.  

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady 

Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: 

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII  ustawy 

Kodeksu Karnego, art 585, art 587, art.590 oraz art. 591 ustawy Kodeks Spółek 

Handlowych; 

2. nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa 

Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie 

prawnej jako członek jej organu; 

3. nie jestem oraz nie zostałem w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

4. spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję 

Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego 

roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 

giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi 

wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do 

Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku; 

5. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne;  

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych 

zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w 

związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki. 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności 

w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej. 

 

 

         Leboszowice, 29.05.2017 
 

 

 

……………………………………….... 

                               Podpis 


