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Realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu 

dotyczącego zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zarząd LPP S.A. przedstawia 

raport o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku. 

 

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przestrzegane w 

2007 roku 

W 2007 roku Zarząd LPP S.A. przekazał oświadczenie o nie przestrzeganiu poniższych 

zasad: 

 

Zasady Ogólne 

II Rządy większości i ochrona mniejszości 

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana 

zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad  

mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi większe ryzyko 

gospodarcze. Jest wiec  uzasadnione, aby jego interesy były uwzględnione proporcjonalnie do 

wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w 

granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia 

akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. 

 

Uzasadnienie: 

W statucie Spółki znajduje się zapis zgodnie, z którym akcjonariusze posiadający akcje dające 

prawo do więcej niż 15% na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosów wysokości 15% 

głosów niezależnie od liczby głosów wynikających z posiadanych akcji. Dwaj akcjonariusze, 

kierujący spółka od wielu lat, Pan Jerzy Lubianiec i Pan Marek Piechocki posiadają po 

175.000 akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja daje 

prawo do 5 głosów na WZA. Dodatkowo akcje w/w akcjonariuszy nie są objęte opisanym 

wyżej statutowym ograniczeniem wykonania praw głosów jedynie do 15% głosów na WZA 

bez względu na ilość posiadanych akcji. Wskazane wyżej zapisy statutu dają pozycję 

dominującą dwóm wskazanym wyżej akcjonariuszom. Zdaniem uprzywilejowanych 

akcjonariuszy zagwarantowanie Spółce utrzymania wysokiego tempa rozwoju będzie 

możliwe wyłącznie przy zachowaniu w Spółce dominującej pozycji Pana Marka 

Piechockiego i Pana Jerzego Lubrańca. 
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Dobre praktyki Walnych zgromadzeń 

Zasada 20 

1. a) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie 

niezależni, za zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni 

być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby 

istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych 

decyzji. 

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut Spółki. 

c) Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być 

podejmowane uchwały w sprawach: 

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty 

powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu; 

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej 

umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo 

Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółki; 

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% 

ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch 

niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile 

taki komitet został ustanowiony. 

 

Uzasadnienie: 

Dwóch akcjonariuszy będących twórcami Spółki, od lat kierującymi Spółką posiada 

odpowiednio 32,99% i 29,85% głosów na WZA. Połowę członków Rady Nadzorczej 

stanowią osoby desygnowane przez te osoby, zabezpieczyć to ma właściwą i efektywną 

realizację strategii Spółki. Spółka nie opracowała kryteriów niezależności członków Rady 

Nadzorczej. 

 

Zasada 28 

Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być 

publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch 

komitetów: 

-audytu oraz 
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-wynagrodzeń 

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz 

przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i 

finansów. 

Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin Rady Nadzorczej. Komitety 

Rady powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. 

Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom. 

 

Uzasadnienie: 

Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie 

internetowej Spółki. 

Jak podano w zasadzie 20 Spółka nie spełnia zasady dotyczącej niezależności członków Rady 

Nadzorczej. W związku z powyższym Spółka nie jest w stanie powołać Komitetu Audytu, w 

skład którego weszliby niezależni członkowie Rady Nadzorczej. 

 

Dobre patyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi 

Zasad 43 

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonywany  przez 

Radę Nadzorczą i po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez Walne 

Zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji Rady Nadzorczej zawierającej rekomendacje 

komitetu audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie innego wyboru 

niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. 

Informacja  na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z 

uzasadnieniem powinna być zwarta w raporcie rocznym 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią statutu Spółki wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza. 

Spółka nie powołała Komitetu Audytu. 
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II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Spółki LPP S.A., jego 

zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich 

wykonywania 

 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub 

nadzwyczajnym. 

2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w Gdańsku, Warszawie lub Sopocie, 

w miejscu wskazanym przez Zarząd. 

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po 

upływie roku obrotowego. 

4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy 

własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 

jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, zgłoszony na piśmie. 

5) Fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu (dzień, godzina) i 

miejsca ogłaszany jest przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia 

1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z 

działalności LPP S.A. za ubiegły rok. 

2) Podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązaniu LPP S.A. lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru. 

3) Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat. 

4) Udzielenie członkom władz LPP S.A. absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

5) Powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje. 

6) Zmiana Statutu. 

7) Powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia LPP S.A, jej 

rozwiązania i likwidacji. 

8) Podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz 

ustanowienia na nim prawa użytkowania. 

9) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą. 
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10) Decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia w Kodeksie Spółek Handlowych i postanowieniach Statutu Spółki. 

 

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

1) Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez 

niego upoważniona i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 

2) Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który to kieruje pracami WZ oraz 

zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad. 

3) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad. 

4) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne 

istotne materiały są przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią 

Rady Nadzorczej. 

5) Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. 

 

Głosowanie 

1) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 

wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie organów władz lub likwidatorów 

Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 

osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego 

akcjonariusza lub jego reprezentanta. 

2) Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej, do 

której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego 

głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w wypadku głosowania z 

wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. 

3) Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji 

uprzywilejowanej serii B jedna akcja daje na WZ prawo pięciu głosów. 

4) Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do 

protokołu obrad. 
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III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i 

nadzorczych Spółki. 

 

1. Zarząd 

Zarząd spółki składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od 

jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu. 

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Skład Zarządu LPP S.A przedstawiał się następująco: 

▪ Marek Piechocki – Prezes Zarządu 

▪ Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu 

▪Stanisław Dreliszek - Wiceprezes Zarządu 

▪Dariusz Pachla - Wiceprezes Zarządu 

▪Aleksander Moroz - Wiceprezes Zarządu 

Kompetencje i zasady pracy Zarządu  LPP S.A. określone zostały w następujących 

dokumentach: 

 ▪ Statut Spółki LPP S.A (dostępny na stronie internetowej Spółki) 

 ▪ Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki) 

 ▪ Kodeks spółek handlowych 

 

2. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków w tym z Prezesa Rady 

Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. Rada Nadzorcza 

powołana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady 

Nadzorczej wybierają spośród swego grona Prezesa Rady Nadzorczej. 

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa 

Rady lub jego zastępcę. 

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Skład Rady Nadzorczej LPP S.A przedstawiał się 

następująco: 

 ▪ Jerzy Lubianiec - prezes Rady Nadzorczej 

 ▪ Krzysztof Olszewski - członek Rady Nadzorczej 

 ▪ Wojciech Olejniczak - członek Rady Nadzorczej 

 ▪ Maciej Matusiak - członek Rady Nadzorczej 



Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2007 rok 

 7  

 

 ▪ Krzysztof Fąferek - członek Rady Nadzorczej 

▪ Andrzej Puślecki - członek Rady Nadzorczej (z dniem 02-01-2008 zrezygnował z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LPP S.A.) 

 

Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej LPP S.A. określone zostały w 

następujących dokumentach: 

 ▪ Statut Spółki LPP S.A (dostępny na stronie internetowej Spółki) 

 ▪ Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki) 

 ▪ Kodeks spółek handlowych 

 

IV. Stosowany w LPP S.A. system kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych  

 

LPP S.A. posiada dopasowany do swoich potrzeb i specyfiki działalności sprawnie 

działający system kontroli wewnętrznej, który zapewnia: 

▪ kompletność zafakturowania przychodów, 

▪ właściwą kontrolę kosztów, 

▪ efektywne wykorzystanie zasobów i aktywów, 

▪ poprawność i wiarygodność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach 

finansowych i raportach okresowych, 

▪odpowiednią ochronę wrażliwych informacji i niedopuszczenie do 

niekontrolowanego wypływu informacji z firmy, 

▪ skuteczne i szybkie identyfikowanie zaistniałych nieprawidłowości, 

▪ identyfikowanie istotnych ryzyk i odpowiednio na nie reagowanie. 

 

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce LPP są: 

▪ czynności kontrolne podejmowanie na wszystkich szczeblach i we wszystkich 

komórkach Spółki oparte na procedurach (zezwolenia, autoryzacje, weryfikacje, 

uzgadnianie, przeglądy działalności operacyjnej, podział obowiązków), które 

pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych zarządu Spółki oraz  jednocześnie 

umożliwiają podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących błędy 

i zagrożenia dla Spółki, 
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▪ instrukcja obiegu dokumentów – prawidłowy system obiegu ewidencji i kontroli 

dokumentacji (aby istniała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z dowodami 

księgowymi), 

▪ odpowiednio wykwalifikowani pracownicy dokonujący kontroli, 

▪ podział obowiązków wykluczający możliwość dokonywania przez jednego 

pracownika czynności związanych z realizacją i udokumentowaniem operacji 

gospodarczej od początku do końca, 

▪ instrukcja inwentaryzacyjna, określająca zasady wykorzystywania, przechowywania 

i inwentaryzowania składników majątkowych, 

▪ zasady amortyzacji bilansowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

▪ system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu 

komputerowego Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem AWEK w siedzibie 

Spółki, który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz bezbłędność przetwarzanych 

informacji, dostęp do zasobów informacyjnych systemu AWEK ograniczony jest 

uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych 

przez nich obowiązków, 

▪ polityka rachunkowości uwzględniająca zasady zawarte w Międzynarodowych 

Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 

Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w 

formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, 

▪ system komunikacji, który sprzyja zdobywaniu i wymianie informacji koniecznych 

do skutecznego zarządzania i kontrolowania Spółką. 

 

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i 

skonsolidowanych podstawowym elementem kontroli wewnętrznej jest audyt sprawozdania 

finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. 

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki LPP. Do zadań niezależnego 

audytora należy przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych, 

kontrola nad  prawidłowością ich sporządzania oraz przestrzegania zasad rachunkowości. 

 

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialne są dwa piony: księgowy i 

finansowy kierowane przez Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Przed 

przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego biegłego rewidenta, ich weryfikacji 
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pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje 

Dyrektor Finansowy. 

 

W LPP S.A. dokonuje się półrocznych przeglądów strategii i  realizacji planów biznesowych. 

Związane jest to z cyklami występującymi w handlu odzieżą. Po zamknięciu półrocza, 

kierownictwo wyższego i średniego szczebla przy współudziale działu finansowego dokonuje 

analizy wyników finansowych Spółki. Wyniki operacyjne Spółki, poszczególnych działów 

handlowych a nawet konkretnych sklepów analizowane są każdego miesiąca. 

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do 

procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania 

organów zarządzających Spółki. W LPP S.A. przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka 

związanych z działalnością firmy.  Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, 

który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i 

oceny ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i  zgodnych z 

przepisami prawa sprawozdań finansowych. 


