
 
Pan Zbigniew Ronduda – Prezes Zarz�du. Lat 56 

 
Pan Zbigniew Ronduda jest zatrudniony w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE (Aleja 
Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice) i pełni funkcj� Prezesa Zarz�du Spółki oraz Dyrektora 
Naczelnego Spółki. 
 
Podstawow� działalno�ci� wykonywan� poza Spółk�, maj�c� istotne znaczenie dla Spółki to: 
pełni funkcj� Wiceprezesa Zarz�du OP Invest, podmiotu dominuj�cego wobec Emitenta, i 
posiada 22,5 % udziałów tej spółki.  
 
Pan Zbigniew Ronduda nie posiada powi�za� rodzinnych z osobami wchodz�cymi w skład 
organów Spółki. 
 
Pan Zbigniew Ronduda jest absolwentem Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie uko�czył w 1982 roku 
przedstawiaj�c prac� z zakresu doboru optymalnego składu chemicznego �eliwa i warunków 
modyfikacji na odlewy głowicy silnika wysokopr��nego.  
 
W roku 1982 pan Zbigniew Ronduda rozpocz�ł prac� jako technolog w dziale głównego 
metalurga w Odlewni Fabryki Samochodów Ci��arowych w Starachowicach. Od maja 1987 
pełnił funkcj� kierownika jednego z wydziałów produkcyjnych Odlewni �eliwa. W marcu 
1990 roku pan Zbigniew Ronduda obj�ł stanowisko Dyrektora Zakładu Metalurgicznego 
ówczesnej Fabryki Samochodów Ci��arowych, a od lipca 1991 roku był Prezesem Zakładu 
Odlewniczego ODLEW-STAR Spółka z o. o. w Starachowicach. W tym okresie pan 
Zbigniew Ronduda uczestniczył mi�dzy innymi w opracowaniu zało�e� technologicznych 
budowy nowoczesnej odlewni pod produkcj� odlewów bloków silników samochodów 
ci��arowych (z uwagi na załamanie rynku w latach 1989-1990 odlewnia pozostała w 
projekcie). Jako kierownik projektu uruchomił w odlewni w Starachowicach produkcj� 
�eliwa sferoidalnego na skal� przemysłow� (obecnie Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. jest 
najwi�kszym producentem tego tworzywa w Polsce). 
Jako prezes ODLEW-STAR Sp. z o.o. pan Zbigniew Ronduda wraz z grup� in�ynierów 
odlewników przygotował i przeprowadził program zmian restrukturyzacyjnych, 
doprowadzaj�c spółk� do prywatyzacji (zakup Odlewni w Starachowicach przez Spółk� 
Akcyjn� EXBUD). Od 11 maja 1993 roku pan Zbigniew Ronduda pełnił funkcj� Prezesa 
Zarz�du EXBUD-ODLEWNIA �ELIWA Sp. z o.o. w Starachowicach, a od maja 1996 roku 
– Wiceprezesa Zarz�du ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Kielcach – grupy kapitałowej 
skupiaj�cej kilka du�ych odlewni �eliwa i staliwa w kraju. Pan Zbigniew Ronduda jest 
współtwórc� pierwszego w powojennej gospodarce rynkowej holdingu odlewniczego. W 
1996 roku wprowadził w EXBUD-ODLEWNIA �ELIWA system zapewnienia jako�ci 
według norm ISO 9002 – Odlewnia jako jedna z pierwszych odlewni w kraju uzyskała 
certyfikat ISO.  
Od maja 1999 roku do chwili obecnej pan Zbigniew Ronduda pełni funkcj� Prezesa Zarz�du 
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. W 2002 roku zainicjował utworzenie spółki OP 
Invest, która wykupiła pakiet kontrolny ODLEWNI POLSKICH S.A. od firmy Exbud-
Skanska. Pan Zbigniew Ronduda jest współtwórc� radykalnego Programu Kompleksowej 
Modernizacji Odlewni w Starachowicach w latach 2005-2013, który w cało�ci został z 
powodzeniem wprowadzony w �ycie. 
 



Aktualnie pan Zbigniew Ronduda jest Wiceprezesem Odlewniczej Izby Gospodarczej w 
Krakowie, Członkiem Platformy Odlewniczej, Prezesem Stowarzyszenia Producentów 
Komponentów Odlewniczych KOM-CAST. Przewodnicz�cym Rady Nadzorczej Spółki z 
ograniczon� odpowiedzialno�ci� Odlewnia „ELZAMECH” z siedzib� w Elbl�gu, która ze 
wzgl�du na produkowany asortyment odlewów nie konkuruje na rynku z ODLEWNIAMI 
POLSKIMI S.A. Uczestniczył w pracach Zespołu Ekspertów Zewn�trznych Narodowego 
Programu Foresight Polska 2020. 
 
Pan Zbigniew Ronduda nie prowadzi działalno�ci konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE z siedzib� w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru 
Dłu�ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 
 

 
Pan Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarz�du. Lat 53 

 
Pan Leszek Walczyk jest zatrudniony w Spółce (Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice) 
i pełni funkcj� Wiceprezesa Zarz�du Emitenta oraz Dyrektora Finansowego.  
 
Podstawowa działalno�� wykonywana poza Spółk�, maj�ca istotne znaczenie dla Spółki: 
pełni funkcj� Prezesa Zarz�du OP Invest, podmiotu dominuj�cego wobec Emitenta, i posiada 
20% udziałów tej spółki. 
 
Pan Leszek Walczyk nie posiada powi�za� rodzinnych z osobami wchodz�cymi w skład 
organów Spółki ani z osob� zarz�dzaj�c� wy�szego szczebla. 
 
Pan Leszek Walczyk jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2002 zdał egzamin pa�stwowy dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Pa�stwa.  
W latach 1982-1985 pracował jako inspektor w Wydziale Przemysłu Urz�du Wojewódzkiego 
w Kielcach, w latach 1985-1987 pracował kolejno jako specjalista, kierownik zespołu, 
główny specjalista, zast�pca dyrektora biura ekonomicznego w Przedsi�biorstwie Eksportu 
Usług Technicznych EXBUD w Kielcach. W latach 1991-2001 był dyrektorem finansowym, 
głównym ksi�gowym, Członkiem Zarz�du, Wiceprezesem Zarz�du EXBUD S.A., a nast�pnie 
Prezesem Zarz�du EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach. Od 2002 roku do chwili obecnej 
pan Leszek Walczyk jest Prezesem Zarz�du spółki OP Invest, a od 2002 roku do chwili 
obecnej Wiceprezesem Zarz�du i Dyrektorem Finansowym spółki.  
Pan Leszek Walczyk pełnił funkcje w organach nadzorczych nast�puj�cych podmiotów: w 
latach 1991-2001 Wiceprzewodnicz�cy i Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Gda�skiego 
Przedsi�biorstwa Robót Drogowych w Gda�sku, w latach 1999-2001 Przewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej Kieleckiego Przedsi�biorstwa Robót Mostowych S.A. w Kielcach, w latach 1999-
2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsi�biorstwa Robót Drogowych w 
Rzeszowie, w latach 1998-2001 Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Hydrotrest S.A. w 
Krakowie, w latach 1998-2000 Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsi�biorstwa 
Robót In�ynieryjnych w Rzeszowie, w roku 2000 Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
Energomonta� Zachód, od 2004 do 19 lutego 2010 Członek Rady Nadzorczej Kieleckiej 
Grupy Inwestycyjnej sp. z o.o. w Kielcach, od 22.11.2012 roku Wiceprzewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej Korporacji Przedsi�biorców Budowlanych UNI – BUD z siedzib� w Warszawie.  



Od 28.03.2012 roku Pan Leszek Walczyk pełni funkcj� Prezesa Zarz�du �wi�tokrzyskiego 
Klastra Przedsi�biorców Bran�y Metalowej i Odlewniczej „METAL – CAST z siedzib� w 
Starachowicach. 
 
Pan Leszek Walczyk nie prowadzi działalno�ci konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE z siedzib� w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestnicz� w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru 
Dłu�ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 

 
 

Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarz�du. Lat 57 
 
Pan Ryszard Pisarski jest zatrudniony w Spółce (Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice) 
i pełni funkcj� Wiceprezesa Zarz�du Emitenta oraz Dyrektora Produkcji.  
 
Pan Ryszard Pisarski poza przedsi�biorstwem Spółki nie prowadzi działalno�ci maj�cej 
istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powi�za� rodzinnych z osobami wchodz�cymi w 
skład organów Spółki ani z osob� zarz�dzaj�c� wy�szego szczebla. 
 
Pan Ryszard Pisarski uko�czył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Posiada obszern� wiedz� z zakresu technologii i mechanizacji i automatyzacji 
odlewnictwa oraz odbył liczne szkolenia ułatwiaj�ce zarz�dzanie operacyjne w ramach 
obowi�zków Dyrektora Produkcji. Równie� specjalizacja z zakresu mechanizacji i 
automatyzacji odlewnictwa pomaga w wyborze wła�ciwych kierunków i wyposa�enia 
technicznego przy du�ym programie inwestycyjnym w Spółce. Posiada nast�puj�ce 
do�wiadczenie w zarz�dzaniu: zastosowanie outsourcingu w ró�nych obszarach działalno�ci 
Spółki, stosowanie ró�nych form wynagradzania, skutkuj�cego zmniejszeniem 
podstawowych kosztów działalno�ci odlewni oraz zorganizowanie dobrze działaj�cej 
kooperacji z podwykonawcami, co sprzyja uzyskiwaniu dobrych parametrów z działalno�ci 
produkcyjnej. Podj�ł decyzj� o zainstalowaniu urz�dze� do swobodnego korzystania w 
wolnego rynku energii, co pozwala na uzyskanie du�ych oszcz�dno�ci pomimo wzrostu cen 
energii. W roku 2012 wprowadził pierwszy w odlewniach w Polsce system PADICON 
ograniczaj�cy zakup kosztownej mocy umownej jako jednego z elementów zakupu energii 
elektrycznej. Uczestniczy w spotkaniach z dostawcami materiałów, audytach u dostawców, 
prowadzi od lat polityk� dywersyfikacji 	ródeł zakupów dla danego rodzaju materiału, co 
pozwala na uzyskanie zadowalaj�cego poziomu cen na surowce do produkcji.  
Pan Ryszard Pisarski od 14 czerwca 1993 roku był Wiceprezesem Zarz�du i Zast�pc� 
Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych w Spółce, a od 1 lipca 1994 roku był Zast�pc� 
Dyrektora Przedsi�biorstwa Spółki ds. Organizacji Produkcji. Od 1 stycznia 1997 roku był 
Dyrektorem Oddziału ODLEWNIE POLSKIE S.A., a od 1 czerwca 1998 roku był 
Dyrektorem Operacyjnym Spółki – Dyrektorem Oddziału ODLEWNIE POLSKIE S.A. Od 1 
czerwca 1999 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcj� Dyrektora Zarz�dzaj�cego Spółki 
ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Kielcach, Biuro w Starachowicach i Wiceprezesa Zarz�du 
Spółki. Od 1 stycznia 2001 roku pan Ryszard Pisarski pełnił funkcj� Wiceprezesa Zarz�du i 
Dyrektora Zarz�dzaj�cego w ODLEWNIACH POLSKICH S.A., od 1 lipca 2001 roku był 
Dyrektorem Produkcji, Wiceprezesem Zarz�du i Pełnomocnikiem Dyrektora ds. S.Z.J. Dnia 1 
czerwca 2003 roku pan Ryszard Pisarski został Dyrektorem Produkcji i Wiceprezesem 
Zarz�du Spółki. 



Pan Ryszard Pisarski posiada w OP Invest 12,5% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, 
w okresie 26 kwietnia 2002-30 kwietnia 2009 posiadał 1 udział w spółce PRIMA sp. z o.o. 
stanowi�cy 1% udziału w jej kapitale.  
 

Pan Ryszard Pisarski nie prowadzi działalno�ci konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE z siedzib� w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestnicz� w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru 
Dłu�ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

 

 
 

 
 


