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Pismo Prezesa Zarz�du  
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 

do Akcjonariuszy 
 
Histori� ostatnich kilku lat Spółki mo�na podzieli� na poszczególne etapy. Rok 2007 to okres 
szybkiego rozwoju. Rozwój ten dotyczył głównie technologii i techniki wytwarzania, 
organizacji firmy, zasobów ludzkich oraz, co bardzo wa�ne, rynku odbiorców odlewów.  
W 2007 roku zako�czono z powodzeniem realizacj� dwuletniego Kompleksowego Planu 
Modernizacji Firmy. Wszystkie główne procesy wytwarzania odlewu, takie jak przerób mas 
formierskich, formowanie, topienie metalu, zostały zautomatyzowane. Ci�gi produkcyjne 
wyposa�ono w najnowszej generacji maszyny i urz�dzenia. Odlewnie zmniejszaj�c na 
przestrzeni całego roku zatrudnienie potrafiły zwi�kszy� przychody, co przeło�yło si� na 
zdecydowany wzrost wska�ników wydajno�ci. Przychody na jednego zatrudnionego na rok 
wzrosły o 16% rok do roku. 
Spółka wykonała planowane na 2007 rok przychody, przekraczaj�c publikowan� prognoz� o 
5,37%.  
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Przychody na jednego zatrudnionego na rok

 
 

Uzyskany dynamiczny wzrost zdolno�ci wytwórczych pozwoli w nast�pnych latach na 
pozyskanie nowych warto�ciowych klientów i uruchomienie odlewów o najwy�szej jako�ci.  

Konsekwentnie realizowana polityka oferowania klientom jak najbardziej przetworzonych 
odlewów spowodowała dalszy wzrost udziału w sprzeda�y komponentów odlewniczych – 
gotowych wyrobów na linie monta�u. W sprzeda�y wyrobów na koniec 2007 roku udział tych 
odlewów (tzw. komponentów odlewniczych) stanowił 34%. Pi�� lat wcze�niej produkcja tego 
typu nie przekraczała 15%. 
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Działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem odlewów w kraju towarzyszył dynamiczny rozwój 
usług w ramach umowy o dzieło na rynku niemieckim. W chwili obecnej ODLEWNIE 
POLSKIE S.A. wykonuj� usługi w 15 niemieckich odlewniach, a udział przychodów z tego 
rodzaju działalno�ci stanowił w 2007 roku 31,38% przychodów ogółem. 

Zarz�d Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. po zako�czeniu w roku ubiegłym programu 
inwestycji modernizacyjnych, które w ci�gu dwóch lat przekroczyły 31 mln zł, opracował i 
przyj�ł do realizacji nowy Plan Zrównowa�onego Rozwoju. Celem tego planu jest 
inwestowanie we wszystkie obszary działalno�ci Spółki, a jego wyrazem jest projekt 
utworzenia O�rodka Badawczo Rozwojowego Komponentów Odlewniczych. Projekt ten 
b�dzie w połowie finansowany przez �rodki pomocowe w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007÷2013. Nakłady w ramach projektu si�gaj� 12,5 mln 
zł. Nowe inwestycje s� uzupełnieniem głównych procesów technologicznych o zaplecze 
badawcze, nowoczesne maszyny do procesów pomocniczych wykonywania odlewu oraz 
daj� mo�liwo�ci samodzielnej obróbki mechanicznej odlewów – wykonywania komponentów 
odlewniczych. 

Spółka od wielu lat osi�ga stabilne zyski, a nowa technika i nowoczesne technologie 
pozwalaj� patrze� z optymizmem na wyniki w nast�pnych latach. Pozwalaj� na przekazanie 
Akcjonariuszom dobrych prognoz na rok 2008 pomimo bardzo trudnej sytuacji zewn�trznej. 
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Czynniki niezale�ne od Spółki, takie jak aprecjacja złotówki, wzrost cen surowców i energii, 
fala wzrostu wynagrodze�, wpływały negatywnie na wyniki w roku ubiegłym i dalej maj� zły 
wpływ na obecn� działalno��. Silna pozycja Odlewni na europejskim rynku i budowana przez 
Zarz�d siła wewn�trzna Spółki, potrafiły zneutralizowa� te czynniki.  

Po okresie szybkiego rozwoju wyłania si� coraz bardziej etap stabilnego wzrostu, który 
oprócz umocnienia pozycji na rynku powinien da� Akcjonariuszom korzy�ci w postaci 
dywidendy w kolejnych latach. Stabilny wzrost z pewno�ci� jest wynikiem trafnej strategii 
Spółki, realizowanej konsekwentnie od kilku lat. Stała si� ona wa�nym elementem przewagi 
konkurencyjnej Odlewni. 

Rok 2007 był kolejnym, w którym umocnili�my mark� firmy. ODLEWNIE POLSKIE S.A. s� 
Członkiem Europejskiego Komitetu Stowarzysze� Odlewni (CAEF) – przewodnicz� komisji 
odlewów z �eliwa sferoidalnego, s� w zarz�dzie Odlewniczej Izby Gospodarczej, 
przewodnicz� pierwszemu powstałemu w Polsce klastrowi odlewniczemu KOM-CAST, s� w 
zarz�dzie Polskiej Platformy Odlewniczej, pracownicy czynnie uczestnicz� w opracowywaniu 
Foresight dotycz�cych rozwoju odlewnictwa, Regionu oraz Narodowego Programu Polska 
2020. 
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ODLEWNIE POLSKIE S.A. stały si� najbardziej rozpoznawaln� odlewni� w Polsce.  

W roku 2007 Spółka na działalno�� badawczo-rozwojow� wydatkowała 1.727 tys. zł. 
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Wydatki na prace badawczo-rozwojowe

 
Do istotnych osi�gni�� Spółki mo�na zaliczy� stałe d��enie do wprowadzania nowych 
rozwi�za� technicznych i technologicznych. Odlewnie posiadaj� własne struktury zajmuj�ce 
si� na stałe rozwojem. W sposób ci�gły współpracuj� równie� z jednostki naukowymi i 
badawczymi takimi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika 
Cz�stochowska w Cz�stochowie, Instytut Odlewnictwa w Krakowie. W 2007 roku 
ODLEWNIE POLSKIE S.A. realizowały dwa projekty celowe a wymiernym wynikiem tych 
prac było uruchomienie, jako pierwsza odlewnia w Polsce, linii do produkcji odlewów z 
nowego tworzywa odlewniczego, �eliwa ADI. 

Wa�nym czynnikiem przewagi Spółki jest uto�samianie si� z ni� jej pracowników, kadry, a 
zwłaszcza Zarz�du. To �ródło zaanga�owania, rozwi�zywania trudnych problemów, 
skutecznego wdra�ania innowacji, a przez to gwarancji dobrych wyników dla inwestorów. 

W 2007 roku w Spółce rozpocz�ło prac� liczne grono młodych in�ynierów i ekonomistów z 
wy�szym wykształceniem, absolwentów renomowanych polskich uczelni. Proces ten trwa 
nadal. Spółka nie odczuwa problemów kadrowych a młodzi pracownicy mog� tutaj 
realizowa� swoje cele i ambicje. 

Zarz�d ODLEWNI POLSKICH S.A. buduje nowoczesn� firm� mog�c� konkurowa� na 
globalnym rynku. Rozwój firmy we wszystkich jej obszarach jest stał� cech� działalno�ci 
Spółki. Zarz�d i pracownicy �miało patrz� w przyszło��, podejmuj�c kolejne wyzwania. 

 

 
PREZES ZARZ�DU 
 
 Zbigniew Ronduda 

 


