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RAPORT ROCZNY  
ZA 2007 ROK 

DOTYCZ�CY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
W KPPD-SZCZECINEK SA 

( Raport niniejszy: 
1. sporz�dzono uwzgl�dniaj�c postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarz�du Giełdy Papierów 

Warto�ciowych w Warszawie SA z dnia 11.12.2007r. w spr. okre�lenia zakresu i struktury raportu 
dotycz�cego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, 

2. zgodnie z §29 pkt 5 Regulaminu Giełdy jest doł�czony do Raportu Rocznego  SA-R 2007 ) 
 
 

I. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA  
   STOSOWANE 
 
Informujemy, �e Spółka w 2007r przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych  
w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005. Ład korporacyjny w  
KPPD-Szczecinek SA”, za wyj�tkiem zasad: nr 20 i 28.  
 
Spółka nie przyj�ła zasady nr 20 w nast�puj�cym brzmieniu: 
 
"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 niezale�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 z jakiegokolwiek tytułu przez spółk� i jakiekolwiek 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 komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony” 
 
Komentarz uzasadniaj�cy decyzj� Spółki do powy�szej zasady był nast�puj�cy: 
 
Skład Rady Nadzorczej jest suwerenn� decyzj� samych akcjonariuszy. Zarz�d Spółki nie ma 
mo�liwo�ci, aby ogranicza� współwła�cicielom Spółki swobod� w wyborze członków Rady 
Nadzorczej, tym bardziej, i� prezentacja danych osobowych, �yciorysów oraz przebieg kariery 
zawodowej poprzedza głosowanie nad powołaniem danej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki.  
A w sytuacji, kiedy Spółka nie spełnia wymogów zasady nr 20 nie ma potrzeby, aby takie kryteria 
umieszcza� w Statucie Spółki. 
Ponadto informujemy, �e w Spółce �aden z akcjonariuszy nie posiada wi�cej akcji ni� 50% kapitału 
zakładowego. 
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Spółka przyj�ła w cz��ci zasad� nr 28 w nast�puj�cym brzmieniu: 
 
„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.” 
 
Komentarz uzasadniaj�cy decyzj� Spółki do powy�szej zasady był nast�puj�cy: 
 
Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie ze swym regulaminem, który jest publicznie dost�pny na 
stronie internetowej Spółki: www.kppd.pl/Dla inwestorów/ Ład korporacyjny.  
 
W uchwale nr IV/40/02/05 Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek SA z 30.03.2005 stwierdzono, �e nie 
było konieczno�ci powoływania dwóch komitetów (audytu oraz wynagrodze�) z uwagi na fakt, �e 
Rada Nadzorcza działała w składzie pi�cioosobowym i kolegialnie podejmowane były uchwały w 
sprawach: 

• wyboru biegłego rewidenta, 
• ustalania zasad wynagrodzenia dla członków Zarz�du Spółki. 

St�d te� działania opisane w cz��ci punktu 28 nie były przestrzegane. 
 
 
 
Z uwagi, i�  „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005. Ład korporacyjny w KPPD-
Szczecinek SA” obowi�zywały do 31 grudnia 2007r., st�d te� nie b�dzie komentarza Spółki w 
zakresie: w jaki sposób Spółka zamierza usun�� ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady 
lub jakie kroki zamierza podj��, by zmniejszy� ryzyko nie zastosowania danej zasady w 
przyszło�ci. 
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II. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO  
     ZASADNICZYCH UPRAWNIE� ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH  
     WYKONYWANIA 
 
W Spółce obowi�zuje „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA”, w 
którym zawarto m.in. 

• zasady wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia, 
•  tryb prowadzenia obrad przez Przewodnicz�cego,  
• zasady udzielania informacji akcjonariuszowi, 
• tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania, 
• zasady wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania odr�bnymi grupami. 

Tre�� ww Regulaminu jest dost�pna na stronie internetowej Spółki: www.kppd.pl/Dla inwestorów/ 
Ład korporacyjny.  
 
Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Spółki, która mie�ci si� w Szczecinku.  
W Spółce przyj�to zasad�, i� obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczynaj� si� w południe. 
Zgodnie z zapisem w Statucie Spółki Zarz�d Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
w terminie 6 miesi�cy po upływie ka�dego roku obrotowego.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 10% kapitału 
zakładowego. 
Uprawnienie akcjonariuszy do zgłoszenia ��dania zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia oraz uprawnienie do ��dania umieszczenie okre�lonych spraw w porz�dku obrad 
najbli�szego walnego zgromadzenia przewiduje art. 400 Kodeksu spółek handlowych. 
Wprowadzenie dodatkowego wymogu w postaci uzasadnienia przez akcjonariuszy swojego 
��dania przyczyni si� do lepszego zapoznania si� z projektami uchwał przez innych akcjonariuszy. 
W przypadku braku zło�enia uzasadnienia Zarz�d Spółki powiadomi publicznie pozostałych 
akcjonariuszy o tym fakcie, w postaci raportu bie��cego. 
Zarz�d dokłada stara�, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały 
si� w terminach wskazanych w ��daniu, chyba �e z przyczyn obiektywnych jest to niemo�liwe – 
wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z ��daj�cym zwołania,  inny  termin. 
Spółka stosuje generaln� zasad� nieodwoływania lub zmiany ju� ogłoszonych terminów walnych 
zgromadze�, chyba �e zachodz� nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczno�ci. 
W ostatnim przypadku przewidywane jest stosowanie odpowiednich procedur dotycz�cych 
zawiadamiania wszystkich zainteresowanych. 
Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu  wymagane jest jedynie 
pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci) udzielone przez osoby do tego 
uprawnione zgodnie z wypisem z wła�ciwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecno�ci na walnym zgromadzeniu 
Spółka dokonuje tylko kontroli ww dokumentów. 
Zgodnie z zasad� nr 7 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadze�, zadaniem osoby otwieraj�cej walne 
zgromadzenie – zwykle jest ni� Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Spółki - jest doprowadzenie do 
niezwłocznego wyboru przewodnicz�cego, powstrzymuj�c si� od jakichkolwiek innych 
rozstrzygni�� merytorycznych lub formalnych. 
Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały bez wzgl�du na liczb� obecnych akcjonariuszy 
lub reprezentowanych akcji. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, je�eli Statut 
Spółki lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi� inaczej. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania  
    finansowego za  ubiegły rok obrotowy,  
2) podział zysku albo pokrycie straty,  
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3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowi�zków,  
4) zawarcie przez Spółk� umowy po�yczki, por�czenia lub innej podobnej umowy z członkiem  
    Zarz�du, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,  
5) nabycie lub zbycie przez Spółk� przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz  
    ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
6) nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego  lub udziału w nieruchomo�ci,  
    z zastrze�eniem tre�ci art.19.2 pkt 6 Statutu Spółki, 
7) postanowienie dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy sprawowaniu  
    zarz�du albo nadzoru, 
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze�stwa. 
W nast�puj�cych sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� wi�kszo�ci�  
3/4  (trzech czwartych) głosów oddanych: 
1) zmiana Statutu, w tym podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego, 
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwsze�stwa obj�cia akcji, 
3) zbycie przedsi�biorstwa Spółki albo jego zorganizowanej cz��ci,  
4) rozwi�zanie Spółki, 
5) poł�czenie Spółki z inn� spółk� handlow�, 
6) podział Spółki, 
7) przekształcenie Spółki w spółk� z ograniczon� odpowiedzialno�ci�,  
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosuj�cy za podj�ciem 
uchwały musz� jednocze�nie reprezentowa� co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. 
Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwi�kszaj�cych �wiadczenia akcjonariuszy lub 
uszczuplaj�cych prawa przyznane osobi�cie poszczególnym akcjonariuszom wymagaj� zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotycz�.  
Podczas obrad powinny by� rozpatrywane wszystkie sprawy  b�d�ce w porz�dku obrad. 
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz�dku obrad mo�e zapa�� 
wył�cznie w przypadku, gdy przemawiaj� za ni� istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej 
sprawie powinien zosta� szczegółowo umotywowany przez wnioskodawc�. Walne Zgromadzenie nie 
mo�e podj�� uchwały o zdj�ciu z porz�dku obrad b�d� o zaniechaniu rozpatrywania sprawy 
umieszczonej w porz�dku obrad na wniosek akcjonariuszy. 
Zgodnie z dotychczasow� praktyk� ka�dy ze zgłaszaj�cych sprzeciw wobec uchwały miał 
mo�liwo�� przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, obowi�zuj�cy 
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia zawiera zapis, i� przewodnicz�cy powinien umo�liwi� 
akcjonariuszowi uzasadnienie zgłaszanego sprzeciwu. 
Zgodnie z praktyk� do protokołu były przyjmowane pisemne o�wiadczenia uczestników Walnego 
Zgromadzenia. Aby zapewni� przestrzeganie zasady nr 17 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadze� 
Zarz�d Spółki ka�dorazowo informował o jej  tre�ci notariusza, który obsługiwał obrady Walnego 
Zgromadzenia. 
Zarz�d Spółki dokłada stara�, aby przedstawicielom mediów były udost�pniane rzetelne 
informacje na temat bie��cej działalno�ci Spółki, sytuacji gospodarczej przedsi�biorstwa, z 
uwzgl�dnieniem jednak, i� obowi�zki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikaj�cy 
z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi. Za zgod� Walnego 
Zgromadzenia Spółka umo�liwia przedstawicielom mediów obecno�� na walnych 
zgromadzeniach. 

Z uwagi na du�� liczb� akcjonariuszy bior�cych udział w Walnym Zgromadzeniu - w celu 
sprawnego głosowania nad uchwałami - wykorzystywany jest system elektronicznego liczenia 
głosów. 
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III. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ZARZ�DU EMITENTA 
 
Według stanu na dzie� 31 grudnia 2007r. Zarz�d Spółki składał si� z dwóch osób, które zostały 
powołane przez Rad� Nadzorcz� na IV kadencj� w dniu 04 czerwca 2003r. 
Longin Graczkowski – Prezes Spółki – Dyrektor Generalny 
Wiek – 59 lat, wykształcenie wy�sze techniczne. 
Politechnika Pozna�ska w Poznaniu, Wydział Elektryczny. 
W latach 1972 - 1975 zatrudniony na stanowisku Głównego Technologa w Zakładach Sprz�tu 
Instalacyjnego w Szczecinku; w latach 1975 – 1981 na stanowisku Głównego Energetyka w 
Przedsi�biorstwie Prefabrykacji w Czarnem, od 1982 roku zatrudniony w KPPD  w Szczecinku na 
stanowiskach kolejno: Głównego Energetyka, Zast�pcy Dyrektora d/s Technicznych,  a od 1992 
zajmuje stanowisko Dyrektora KPPD. Z dniem 01.06.1995r. zostaje powołany na stanowisko 
Prezesa Zarz�du KPPD-Szczecinek SA.  
Zenon Wnuk – Wiceprezes - Główny Ksi�gowy 
Wiek – 62 lat, wykształcenie wy�sze ekonomiczne. 
Wy�sza Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny 
W latach 1968 – 1969 zatrudniony w OPPD w Słupsku na stanowisku Ekonomisty w Dziale Zbytu 
i Transportu; Od 1969 roku zatrudniony w KPPD w Szczecinku, kolejno na stanowiskach: 
Starszego inspektora Działu Zatrudnienia i Płac, Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, 
Kierownika Działu Ekonomicznego, Zast�pcy Głównego Ksi�gowego, Główny Ksi�gowy KPPD. 
Z dniem 01.06.1995r. zostaje powołany na stanowisko Członka Zarz�du KPPD-Szczecinek SA.  
 
Zarz�d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz�dzania Spółk�, z wyj�tkiem uprawnie� 
zastrze�onych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych organów Spółki.  
Ka�dy członek Zarz�du mo�e prowadzi� sprawy nieprzekraczaj�ce zakresu zwykłych czynno�ci  
Spółki. Je�eli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, cho� jeden z pozostałych członków 
Zarz�du sprzeciwi si� jej przeprowadzeniu lub je�eli sprawa przekracza zakres zwykłych 
czynno�ci Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarz�du. 

Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� zwykle nie rzadziej ni� raz na 2 tygodnie, z inicjatywy Prezesa 
Zarz�du lub członka Zarz�du. O posiedzeniu i porz�dku obrad członek Zarz�du jest powiadamiany 
na 3 dni przed posiedzeniem Zarz�du. Posiedzeniu przewodniczy Prezes Zarz�du. 

Uchwały Zarz�du zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. W przypadku równo�ci głosów 
decyduje głos Prezesa Zarz�du.  

Zarz�d Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje.  
Członkowie Zarz�du wypełniaj� swoje obowi�zki ze  staranno�ci� i z  wykorzystaniem  najlepszej 
posiadanej wiedzy  oraz  do�wiadczenia �yciowego.  
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. 

Tryb działania Zarz�du, a tak�e sprawy, które mog� by� powierzone poszczególnym jego 
członkom, okre�la szczegółowo Regulamin Zarz�du, którego tre�� jest dost�pna na stronie 
internetowej Spółki: www.kppd.pl/Dla inwestorów/Ład korporacyjny.  
 
Członkowie Zarz�du Spółki podpisali o�wiadczenie o zapoznaniu si� z tre�ci� „Dobrych praktyk w 
spółkach publicznych 2005. Ład korporacyjny w KPPD-Szczecinek SA”...” oraz zobowi�zali si� 
do stosowania ich w zakresie, który wynikał z o�wiadczenia  zło�onego przez Spółk� zgodnie z 
przepisami prawa.  
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IV. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ EMITENTA 
ORAZ  ICH KOMITETÓW 
 
W 2007r. Rada Nadzorcza działała w nast�puj�cym składzie: 

1. Krzysztof Ł�czkowski   - Przewodnicz�cy, 
2. Mirosław T�borek     - Zast�pca Przewodnicz�cego, 
3. Bogusław My�li�ski    - Sekretarz, 
4. Marlena Fischer    - Członek, 
5. Grzegorz Mania    - Członek, 

 
Krzysztof Ł�czkowski – wykształcenie wy�sze prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał 
zawód s�dziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych S�dów Rejonowych w Inowrocławiu, 
Bydgoszczy i w S�dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi 
Kancelari� Radców Prawnych działaj�c� pod nazw� Kancelaria Radców Prawnych Joanna 
Połetek–Dygas i Krzysztof Ł�czkowski s.c. z siedzib� w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem 
zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i 
gospodarczych, tak�e w zakresie korporacyjnym. Pan Krzysztof Ł�czkowski jest wpisany na list� 
arbitrów działaj�cych przy S�dzie Polubownym przy Zwi�zku Banków Polskich. 
 
Mirosław T�borek – wykształcenie wy�sze ekonomiczne. W latach 1972-1975 pracował w 
Przedsi�biorstwie Budownictwa Rolniczego w Drawsku Pomorskim a w okresie 1975-1979 w 
PGR w �abinie. Od roku 1979 do chwili obecnej zawodowo zwi�zany z KPPD-Szczecinek SA, 
gdzie pracuje w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Wierzchowie na ró�nych stanowiskach; 
ostatnio w latach 1999-2000 jako specjalista d/s koordynacji produkcji i sprzeda�y a od 2000 r. - 
jako pełni�cy obowi�zki zast�pcy dyrektora. W latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej 
KPPD-Szczecinek SA, w której sprawował funkcj� przewodnicz�cego. 
 
Bogusław My�li�ski – wykształcenie �rednie ekonomiczne. W latach 1970-1971 sta�ysta w PGR 
Złocieniec. 1971-1974 starszy referent d/s zaopatrzenia w Pa�stwowym Wieloobiektowym 
Gospodarstwie Rolnym w Drawsku Pomorskim. 1974-1980 kierownik sekcji inwentaryzacji w 
WZSR Samopomoc Chłopska w Drawsku Pomorskim. 1980-1985 główny ksi�gowy w Gminnej 
Spółdzielni w Rudniku. 1987-1988 główny ksi�gowy w Młodzie�owej Spółdzielni Pracy „Usługa” 
w Raciborzu. W latach 1988-1996 główny ksi�gowy, skarbnik gminy w Urz�dzie Miasta  Gminy 
w Drawsku Pomorskim. Od 1997 r. do chwili obecnej pracuje w KPPD-Szczecinek SA na 
stanowisku głównego ksi�gowego w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Drawsku Pomorskim. W 
latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek SA, w której sprawował 
funkcj� wiceprzewodnicz�cego. 
 
Marlena Fischer – wykształcenie wy�sze ekonomiczne. W latach 1986-1992 zatrudniona w 
Fabryce Mechanizmów Samochodowych POLMO SA w Szczecinie na stanowisku 
ekonomicznym. W latach 1992-1993 ksi�gowa w Jednostce Wojskowej. W okresie 1993-1995 
pracowała jako komisarz skarbowy w Izbie Skarbowej w Szczecinie. W latach 1995-1996 
zatrudniona w Ministerstwie Przekształce� Własno�ciowych na stanowisku specjalisty. Od 1996 r. 
i obecnie pracuje w szczeci�skiej Delegaturze Ministerstwa Skarbu Pa�stwa jako starszy 
specjalista. Pani Marlena Fischer uko�czyła kursy: ksi�gowe, z zakresu zarz�dzania 
nieruchomo�ciami oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz posiada do�wiadczenie 
w zakresie zasiadania w radach nadzorczych spółek: 1997-2001–SELFA Sp. z o.o. w Szczecinie, 
1998-1999–PPOP PASZUTIL SA w Stargardzie Szczeci�skim, 2002-2003–WARY	SKI 
FAMABUD SA w Szczecinie, 2004 -2007 – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 
SA w Szczecinie. 
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Grzegorz Mania – wykształcenie wy�sze techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 
1991-1992 pracował jako technolog w Pilskich Fabrykach Mebli w Trzciance. W latach 1992-1993 
zatrudniony jako mistrz wydziału produkcji płyt wiórowych w Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku a 
nast�pnie (1993-1995) kierownik wydziału produkcji paneli. Od 1995r. jest pracownikiem KPPD-
Szczecinek SA na ró�nych stanowiskach: 1995-1997–specjalista technolog, 1997-1999–kierownik 
sekcji sprzeda�y a od 1999 r. i obecnie – zast�pca dyrektora handlowego Spółki. 
 
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miar� potrzeb, jednak nie rzadziej ni� raz na  kwartał.  
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s� przez jej Przewodnicz�cego, a w przypadku gdy ten  
nie mo�e tego uczyni�, zwołuje je  Wiceprzewodnicz�cy albo Sekretarz, z inicjatywy własnej lub  
na wniosek Zarz�du b�d� członka Rady, w którym podany jest proponowany porz�dek obrad. 
W przypadku zło�enia pisemnego ��dania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarz�d  
lub członka Rady, posiedzenie powinno zosta� zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia  
dor�czenia wniosku, na dzie� przypadaj�cy nie pó�niej ni� przed upływem dwóch tygodni od  
dnia dor�czenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie,  
wnioskodawca mo�e je zwoła� samodzielnie, podaj�c dat�, miejsce i proponowany porz�dek  
obrad.  
Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodnicz�cy Rady, a pod jego nieobecno��  
Wiceprzewodnicz�cy. W przypadku nieobecno�ci zarówno Przewodnicz�cego, jak i  
Wiceprzewodnicz�cego Rady, posiedzenie mo�e otworzy� ka�dy z członków Rady zarz�dzaj�c  
wybór przewodnicz�cego posiedzenia. 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je�eli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej  
członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie pisemnie zaproszeni. 
Zawiadomienia zawieraj�ce porz�dek obrad oraz wskazuj�ce termin i miejsce posiedzenia Rady 
Nadzorczej winny zosta� wysłane, co najmniej na dziesi�� dni przed wyznaczonym terminem 
posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Rada 
Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. Porz�dek obrad ustala oraz 
zawiadomienia rozsyła Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej albo inna osoba, je�eli jest  uprawniona 
do zwołania posiedzenia. W sprawach nieobj�tych porz�dkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały 
powzi�� nie mo�e, chyba �e wszyscy jej członkowie s� obecni i wyra�aj� zgod� na powzi�cie 
uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mog� by� powzi�te tak�e bez odbywania posiedzenia, w ten 
sposób, i� wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znaj�c tre�� projektu uchwały, wyra�� na pi�mie 
zgod� na postanowienie, które ma by� powzi�te i na taki tryb głosowania. Członkowie Rady 
Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał, oddaj�c swój głos na pi�mie za 
po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowa� w sprawach 
wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz 
podejmowanie uchwał przez Rad� Nadzorcz� mo�e si� ponadto odbywa� w ten sposób, i� 
członkowie Rady Nadzorczej uczestnicz� w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy 
wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��, przy czym wszyscy 
bior�cy udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej musz� by� poinformowani o tre�ci 
projektów uchwał.  

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich członków 
do samodzielnego pełnienia okre�lonych czynno�ci nadzorczych. W przypadku, gdy członkowie 
Rady Nadzorczej b�d� oddelegowani przez grup� akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, b�d� 
składa� Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na ka�dym  
posiedzeniu. 
Zgodnie z o�wiadczeniem, którego wzór okre�la Regulamin Rady Nadzorczej członek Rady 
Nadzorczej zobowi�zuje si� do  informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych 
członków i jest zobowi�zany do wstrzymania si� od głosu podczas głosowania w danej sprawie. 
O�wiadczenie to składaj� wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. 
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Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególno�ci nale�y: 
1) ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego  
    za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie  
    biegłych rewidentów, 
2) badanie co roku i zatwierdzenie planów działalno�ci gospodarczej Spółki, planów 
     finansowych i marketingowych oraz ��danie od Zarz�du szczegółowych sprawozda� z  
     wykonania tych planów, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynno�ci,  
    o których mowa w pkt 1-2, 
4) ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarz�du, co do podziału  
    zysków i pokrycia strat, 
5) wyra�anie zgody na transakcje obejmuj�ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia  
    (z wył�czeniem nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału  w nieruchomo�ci,  
     z zastrze�eniem tre�ci art.19.2 pkt 6 oraz art.25.2 pkt 6 Statutu),  
     lub zaci�gni�cie po�yczki pieni��nej, je�eli warto�� danej transakcji przewy�szy 15%  
     warto�ci aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego, 
6) wyra�anie zgody na nabycie, zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego  lub udziału 
    w nieruchomo�ci, których warto�� nie przekracza 5% warto�ci aktywów netto Spółki,  
    według bilansu z ostatniego roku obrotowego, 
7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarz�du, 
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce,  
    do czasowego wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli  
    rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci. 
9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu.  

 
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej okre�la Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre�� 
jest dost�pna na stronie internetowej Spółki: www.kppd.pl/Dla inwestorów/Ład korporacyjny.  
 
Z przyczyn, które opisano w cz. I niniejszego Raportu w Radzie Nadzorczej nie działały �adne 
komitety. Ich funkcje pełniła sama Rada Nadzorcza.  
 
Członkowie Rady Nadzorczej podpisali o�wiadczenie o zapoznaniu si� z tre�ci� „Dobrych praktyk 
w spółkach publicznych 2005. Ład korporacyjny w KPPD-Szczecinek SA”...” oraz zobowi�zali si� 
do stosowania ich w zakresie, który wynikał z o�wiadczenia  zło�onego przez Spółk� zgodnie z 
przepisami prawa.  
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V. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW  
    KONTROLI WEWN�TRZNEJ I ZARZ�DZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO  
    PROCESU SPORZ�DZANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH. 
 
W celu zabezpieczenia prawidłowo�ci, rzetelno�ci i zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami   
sprawozda� finansowych w Spółce wykorzystywane s�  elementy systemów kontroli wewn�trznej 
i zarz�dzania ryzykiem. 
System kontroli wewn�trznej opiera si� na: 
1. Regulaminie Organizacyjnym Spółki, 
2. Polityce rachunkowo�ci,  
3. Systemie zarz�dzania jako�ci� ISO 9001;2000, 
4. Zintegrowanym Systemie Informatycznym klasy ERP. 
Za polityk� rachunkowo�ci w Spółce odpowiada Główny Ksi�gowy w randze członka Zarz�du 
Spółki. 
Eliminacja ryzyk zwi�zanych z procesem sporz�dzania sprawozdania finansowego rozło�ona jest 
mi�dzy jednostki organizacyjne i Biuro Spółki. Spółka bowiem jako przedsi�biorstwo 
wielozakładowe prowadzi działalno�� w 15 Oddziałach, a zatem i poszczególne zdarzenia 
gospodarcze s� tam zarejestrowane. Ksi�gi rachunkowe prowadzone s� w samodzielnie 
bilansuj�cych si� Oddziałach oraz w Biurze Spółki z wykorzystaniem zintegrowanego systemu 
informatycznego zainstalowanego na centralnym serwerze. 
Udzielenie przez Zarz�d Spółki pełnomocnictw do zarz�dzania wydzielonym maj�tkiem poł�czone 
jest równolegle z odpowiedzialno�ci�. 
Kierownictwo Oddziału odpowiada za prawidłow� kontrol� wewn�trzn� w jednostce. Szczególn� 
rol� kontrolera wewn�trznego pełni Główny Ksi�gowy Zakładu.  
Z uwagi na to, �e rejestracja podstawowych zdarze� gospodarczych przebiega na poziomie 
Oddziału, bardzo wa�nym jest ograniczenie do minimum mo�liwo�ci wyst�pienia ryzyka w tych 
zakładach. 
Ka�dy Oddział do sporz�dzonego sprawozdania finansowego zał�cza stosowne o�wiadczenie 
zło�one przez Dyrektora Zakładu oraz Głównego Ksi�gowego Zakładu. W o�wiadczeniu tym 
uznaj� swoj� odpowiedzialno�� za prawidłowo��, kompletno�� i rzetelno�� sprawozdania 
finansowego oraz stwierdzaj�, �e jest one  wolne od istotnych bł�dów i przeocze�, a tak�e 
potwierdzaj�, �e wszystkie wykazane aktywa s� przez nich kontrolowane.  
Sporz�dzone przez Oddziały sprawozdania finansowe podlegaj�, przed audytem przez biegłego 
rewidenta, weryfikacji przez odpowiednie słu�by Biura Spółki - głównie słu�by ksi�gowe. 
Wdro�enie w 2007r. Zintegrowanego Systemu Informatycznego mySAP ERP pozwala zwi�kszy� 
kontrol� wewn�trzn� w zakresie działalno�ci Oddziałów i prawidłowo�ci zaewidencjonowania 
procesów gospodarczych i finansowych wyst�puj�cych w Spółce.  
Bezpiecze�stwo eksploatacji systemu mySAP zapewnia odpowiednia struktura uprawnie� do 
poszczególnych transakcji, przydzielone poszczególnym u�ytkownikom. Zarz�dzaniem tymi 
uprawnieniami zajmuje si� administrator w Dziale Informatyki, w porozumieniu z dyrektorami 
oddziałów oraz administratorów obszarowych, którzy posiadaj� maksymalne uprawnienia. 

Istotnym elementem zarz�dzania ryzykiem jest korzystanie z: licencjonowanego arkusza 
kalkulacyjnego umo�liwiaj�cego naliczenie metod� aktuarialn� rezerw na długoterminowe 
�wiadczenia pracownicze, usług ubezpieczyciela wierzytelno�ci - firmy Coface Poland, jak 
równie� brokera w zakresie ubezpiecze� maj�tkowych. 

Data Imi� i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
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