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4 Model biznesowy i ład zarządczy 
 
LUG jest liderem pośród producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych. Firma, mająca swoje 
początki w roku 1989, na przestrzeni lat przeszła dynamiczną transformację z lokalnego 
przedsiębiorstwa do międzynarodowej grupy kapitałowej obecnej na 70 rynkach całego świata.  

 

Rynek oświetleniowy dzieli się na 3 segmenty:  

• general lighting - oświetlenie ogólne, 
• backlighting - oświetlenie wykorzystywane m.in. w technologii LCD, 
• automotive lighting - oświetlenie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. 

 

LUG, działając w segmencie oświetlenia ogólnego specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych 
rozwiązań nakierowanych w szczególności na klienta profesjonalnego (B2B). W zakres ten wchodzą 
m.in. iluminacje obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, biurowych, hotelowych czy 
infrastruktury drogowej. 

Na Grupę Kapitałową LUG składa się 9 spółek (struktura Grupy jest szczegółowo opisana 
w podrozdziale 4.3. Grupa Kapitałowa). Dystrybucja produktów, będących w ofercie LUG, w 2018 roku 
prowadzona była w 70 krajach na całym świecie. Najważniejszym kierunkiem eksportowym są kraje 
europejskie, których udział w ogólnych przychodach ze sprzedaży stanowił w 2018 roku 37% proc. 

Na rynku polskim, dystrybucja produktów LUG oparta jest w dużej mierze o sieci hurtowe oraz hurtownie 
elektrotechniczne i ogólnobudowlane. Na strukturę handlową LUG w Polsce składa się 12 biur 
handlowych, zlokalizowanych w największych miastach w kraju: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, 
Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Białystok. 

Za granicą LUG funkcjonuje w oparciu o przedstawicielstwa zlokalizowane w Berlinie, Dubaju, Londynie 
i Sao Paulo. Oddziały w Berlinie, Londynie i Sao Paulo działają za pośrednictwem spółek zależnych, 
oddział w Dubaju funkcjonuje w formie przedstawicielstwa zagranicznego. Celem Grupy Kapitałowej 
LUG S.A. jest, by w 2021 r. eksport odpowiadał za 75% skonsolidowanych przychodów. 

 

W ramach Strategicznych Kierunków Rozwoju na 
Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2017-2021, 
za jeden z kluczowych obszarów uznano 
Internacjonalizację prowadzonej przez Grupę 
działalności. W tym zakresie kluczowym 
wydarzeniem w 2018, ilustrującym ekspansję 
i rozwój firmy, było uroczyste otwarcie zakładu 
produkcyjnego Grupy Kapitałowej w Posadas 
w Argentynie, które miało miejsce 
29 października 2018. Fabryka w Argentynie jest 
efektem umowy podpisanej z rządem prowincji 
Misiones w 2016 roku, i która to umowa 
przewiduje poza budową zakładu produkcyjnego, 
sprzedaż opraw oświetleniowych o wartości ok. 
5,6 mln euro w I etapie i ok. 15 mln euro w II 
etapie realizacji umowy. 
  

G.1.2. 
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Model biznesowy 

 
Strategia 
W dniu 3 czerwca 2017 roku Zarząd LUG S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu 
“Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2017-2021". Zawarty w nim opis 
przyjętej misji i celów LUG otwiera hasło:  

 

TWORZYMY INNOWACYJNE ŚWIATŁO DLA ŻYCIA Z PASJĄ 
 
Celem głównym ujętym w Strategicznych Kierunkach Rozwoju jest osiągnięcie tempa wzrostu Grupy 
Kapitałowej LUG S.A. w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży na poziomie 10% CAGR w latach 
2017 – 2021.  

W dokumencie zdefiniowano 3 cele wspierające. Są to: 

• Wzrost – Udział zrealizowanych projektów o wartości powyżej 1 mln euro w przychodach ze 
sprzedaży na poziomie 10% w perspektywie do 2021.  

• Globalizacja – Wzrost udziału przychodów z eksportu do poziomu 75% w przychodach Grupy 
Kapitałowej w perspektywie do 2021.  

• Marże – Zwiększenie i trwałe utrzymanie w perspektywie kilku lat marży brutto na sprzedaży na 
poziomie przekraczającym 40%. 
 

W ramach strategii wyróżnione zostały 3 priorytetowe obszary, w których Grupa Kapitałowa identyfikuje 
potrzebę rozwoju: 

• Internacjonalizacja – budowa lokalnych struktur, pozwalających na działalność zagraniczną 
• Innowacyjność – uwzględnia realizację projektów B+R o łącznej wartości około 25 mln złotych 
• Kultura organizacji – zarządzanie przez wartości 

 

Punktem centralnym dla różnych płaszczyzn planowanego rozwoju jest człowiek. Z tego fundamentu 
wyrasta podział zdefiniowanych w strategii rozwoju grup interesariuszy. W zakresie współpracy 
w osiąganiu wyznaczonych celów, w szczególności podkreślono wagę pięciu grup, są nimi:  

• Włodarze – Osoby określające warunki zagospodarowania przestrzeni tj. samorządy, 
burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast. 

• Architekci – Osoby kreujące przestrzeń architektoniczną, decydujące o elementach swojego 
projektu we współpracy z branżystami. 

• Projektanci wnętrz – Osoby projektujące najmniejszą komórkę przestrzeni, jaką jest wnętrze. 
• Pracownicy – Ludzie zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej LUG S.A. 
• Właściciel – Akcjonariusz strategiczny oraz Inwestor LUG S.A. 

 

LUG w swojej ofercie produktów posiada zarówno produkty z zakresu oświetlenia wnętrz, jak 
i oświetlenia urbanistycznego oraz iluminacji obiektów architektonicznych. W zakresie wsparcia grup 
interesariuszy, LUG wykracza poza obręb dystrybucji produktów, opracowując Program Wsparcia 
Architektów. W sferze Programu wsparcia, LUG oferuje współpracę konsultantów LUG z architektami 
oraz projektantami wnętrz. 

 

 

 

 

G.1.1. 
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Wartości LUG 
W trakcie prac nad projektem "Drzewo wartości", LUG wypracował zbiór wspólnych zasad, 
określających fundament działalności: 

• Odpowiedzialność - Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie nasze wybory, działania i słowa. 
• Satysfakcja - Czerpiemy radość z działania, dbamy o komfort i zadowolenie. 
• Partnerstwo - Kierujemy się zrozumieniem, chęcią współpracy i szacunkiem wobec wszystkich. 
• Innowacyjność - Wychodzimy poza szablony i kreujemy nowe idee w obszarze produktów, 

technologii i zarządzania. 
• Rozwój - Każdego dnia chcemy się rozwijać. 

Podstawą do prac nad projektem „Drzewo Wartości” był przede wszystkim społeczny aspekt 
działalności biznesowej. Dbałość o kierowanie się wartościami przekłada się nie tylko na życie 
zawodowe pracowników LUG, ale także na ich rodziny i całe otoczenie, w jakim LUG prowadzi 
działalność. 

Jedną z priorytetowych wartości LUG jest innowacyjność. Produkty LUG dzięki innowacyjnym 
technologiom i najwyższej klasy rozwiązaniom oświetleniowym przyczyniają się do poprawy 
bezpieczeństwa i zwiększania komfortu ludzi, a także do ograniczenia negatywnego oddziaływania 
światła na środowisko, w tym również coraz lepiej znanego i identyfikowanego problemu 
zanieczyszczenia światłem. Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem (Lighting Management 
System – LMS), który staje się realną usługą ma służyć polepszeniu komfortu społeczeństwa jak 
również znacząco przyczynić się do poprawy warunków środowiskowych. Pozwala on m.in. na redukcję 
natężenia światła w godzinach nocnych, kiedy jest najmniejsza aktywność na drogach oraz 
rozświetlania w tym przypadku jedynie wybranych odcinków drogi. Ma to ścisły związek z tzw. 
oświetleniem nadążnym działającym w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie 
przyciemnia się do określonej mocy oprawy oraz stan akcji, czyli rozjaśnienia do 100 proc. w chwili 
wykrycia pojazdu/pieszego. LMS może być podłączony do systemu Smart City, który w zależności od 
uruchomionych funkcjonalności może być na przykład wykorzystywany do kierowania natężeniem 
ruchu, ograniczania emisji do atmosfery na wybranych obszarach czy waste management 
– zarządzania procesami zbierania i przetwarzania odpadów. 

.  

G.1.2. 
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Łańcuch wartości 
 
 
 

G.1.2. 
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Grupa Kapitałowa 

 
Grupa Kapitałowa LUG składa się z 9 spółek, działających w różnych obszarach aktywności biznesowej. 
W strukturze Grupy Kapitałowej jednostka dominująca LUG S.A. pełni funkcję wehikułu holdingowego. 
Działalność jednostki dominującej skupiona została na obszarze nadzoru i kontroli nad spółkami 
zależnymi oraz wdrażania nowej strategii rozwoju. 
 

• Spółka LUG Light Factory Sp. z o.o. - prowadząca działalność operacyjną na etapach 
projektowania, wdrażania, produkcji i sprzedaży opraw oświetleniowych. Zlokalizowano w niej 
większość procesów zachodzących w działalności biznesowej Grupy Kapitałowej. W strukturze 
spółki funkcjonują dwa kluczowe dla całej działalności obiekty: siedziba LUG Light Factory 
zlokalizowana w Zielonej Górze i realizująca funkcje produkcyjne, magazynowe 
i administracyjne oraz Centrum Badawczo-Produkcyjne LUG zlokalizowane w Nowym Kisielinie 
k. Zielonej Góry. 
 

• Spółka LUG GmbH – oferuje i promuje produkty LUG na rynku niemieckim. 
 

• Spółka T.O.W. LUG Ukraina – powstała w 2005 roku spółka zajmowała się sprzedażą opraw 
marki LUG na rynku ukraińskim. Na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu, działalność spółki T.O.W LUG Ukraina była zawieszona. 
 

• Spółka LUG do Brasil Ltda. – powstała w 2012 roku spółka, której celem jest wzmocnienie 
obecności firmy na rynkach Ameryki Południowej poprzez promowanie marki LUG, a także 
oferowanie i sprzedaż opraw oświetleniowych. 
 

• Spółka LUG Lighting UK Ltd – spółka zależna, która w skutek dużego zainteresowania 
produktami LUG, w 2013 roku zastąpiła biuro handlowe w Londynie. Zajmuje się promocją 
i sprzedażą produktów na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
 

• Spółka LUG Argentina SA – została zarejestrowana 30 sierpnia 2017 roku w Buenos Aires. 
Celem spółki jest prowadzenie działalności przemysłowej, obejmującej m.in. produkcję, 
przetwarzanie, montaż i składanie opraw oświetleniowych, działalności handlowej, obejmującej 
m.in. sprzedaż opraw oświetleniowych i akcesoriów oraz działalności doradczej w zakresie 
technologii oświetleniowej, w tym na rzecz projektów związanych z oszczędzaniem energii. 
 

• Spółka BIOT Sp. z o.o. – spółka technologiczna, będąca efektem współpracy LUG S.A. oraz 
firmy TOKA Burzyński Guzowski Sp.j, nakierowana na prowadzenie badań i stymulowanie 
rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. 
 

• Spółka LUG Turkey (LUG AYDINLATMA SISTEMLERI ANONİM ŞİRKETI) – zawiązana dnia 
01.08.2018 spółka zależna, której celem jest prowadzenie działalności z zakresu 
profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych na rynku tureckim oraz innych rynkach w regionie. 
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Spółki zależne Grupy LUG 

 
Spółka Udziałowiec 

/akcjonariusz 
Liczba 

udziałów 
/akcji 

Wartość 
udziałów/akcji 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Udział 
w liczbie 

głosów na WZ 
LUG Light Factory 
Sp. z o.o. LUG S.A. 58000 29 000 000 PLN 100% 100% 

LUG GmbH LUG S.A. 500 25 000 EUR 100% 100% 
T.O.W. LUG Ukraina LUG S.A. 2 160 233 UAH 100% 100% 
LUG do Brasil Ltda LUG S.A. 325000 325 000 BRL 65% 65% 
LUG Lighting UK Ltd. LUG S.A. 500 5000 GBP 100% 100% 

LUG Argentina SA  LUG S.A. / Provider 
Argentina SA 1500 150 000 ARS 50% 50% 

BIOT Sp. z o.o 
LUG S.A. / TOKA 
Burzyński Guzowski 
Sp.j. 

2 040 102 000 PLN 51% 51% 

LUG Turkey (LUG 
AYDINLATMA 
SISTEMLERI 
ANONİM ŞİRKETI) 

LUG S.A. /Ruhan 
Konsol / Tomasz 
Dąbrowski / Piotr 
Byzdra 

33 400 33 400 000 TRY 66,80% 66,80% 

 

Struktura zarządzania 

 
Na poniższym wykresie przedstawiono udział w kapitale zakładowym akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% udziałów spółki LUG S.A. 

 
Na mocy postanowień NWZA z dnia 28.09.2012 roku dokonano scalenia akcji w stosunku 25:1 przy 
jednoczesnym podwyższeniu ich wartości nominalnej. W związku z tym od dnia 26.11.2012 roku 
w miejsce 179 964 250 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł pojawiło się 7 198 570 akcji o wartości 
nominalnej 0,25 zł. 

 

 

 

 

 

G.2.1. 
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Zarząd Spółki  
W całym 2018 roku i na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd LUG S.A. działał w następującym 
składzie: 

 

   
Ryszard Wtorkowski 
Prezes Zarządu 

Mariusz Ejsmont 
Wice-Prezes Zarządu 
Dyrektor Techniczny 

Małgorzata Konys 
Członek Zarządu 
Dyrektor Finansowy 

 
Rada Nadzorcza  
W całym 2018 roku i na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorcza LUG S.A. działała 
w następującym składzie: 

 

     
Iwona Wtorkowska 
Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej 

Renata Baczańska 
Członek  
Rady Nadzorczej 

Eryk Wtorkowski 
Członek  
Rady Nadzorczej 

Zygmunt Ćwik 
Członek  
Rady Nadzorczej 

Szymon Zioło 
Członek Rady 
Nadzorczej 

 

Systemy zarządzania 
Działalność operacyjna prowadzona jest w spółce zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o. Rola jednostki 
dominującej LUG S.A. polega na realizacji funkcji zarządczych i kontrolnych wobec innych podmiotów 
w Grupie Kapitałowej. Z uwagi na strukturę Grupy Kapitałowej nie została zidentyfikowana potrzeba 
wdrożenia jednolitego Systemu Zarządzania dla całej Grupy Kapitałowej. W kwietniu 2018 r. w firmie 
LUG Light Factory Sp. z o.o. odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez międzynarodowych 
audytorów TUV SUD Management Service GmbH.  

W jego wyniku potwierdzone zostały poniższe certyfikaty, których wymogi spełnia Zintegrowany System 
Zarządzania: 

• ISO 9001:2015 - odnowiony certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
• ISO 50001:2011 - uzyskany certyfikat Systemu Zarządzania Energią 
• ISO 14001:2015 - uzyskany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego 
• ISO 17025:2005 - uzyskane świadectwo uznania laboratorium do wykonywania badań 

fotometrycznych, termicznych, szczelności, kolorymetrycznych, elektrycznych 

G.2.2. 
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W spółce LUG Light Factory Sp. z o.o. na Zintegrowany System Zarządzania składają się: 

 

• Polityka Energetyczna - zakładająca m.in. dążenie do realizacji produkcji zgodnie 
z obowiązującym prawem i wymogami nowych technologii, zmniejszaniu zużycia energii na 
wytwarzany produkt, współpracę na gruncie energetycznym z dostawcami i podnoszenie 
świadomości pracowników w kwestiach gospodarki energetycznej. 

• Polityka Jakości - stworzona w oparciu o normę ISO 9001:2015, dąży do sprostania wszystkim 
jej wymaganiom, zakłada doskonalenie infrastruktury przedsiębiorstwa, rozwój kultury 
organizacyjnej oraz budowanie wizerunku wśród kontrahentów. 

• Polityka Środowiskowa - zakładająca ciągłe doskonalenie i rozwój w celu sprostania wymogom 
normy PN EN ISO 14001:2015, działalność operacyjną zgodną z prawem ochrony środowiska; 
stawianie wymagań podwykonawcom; zwracanie uwagi na całościowy wpływ produktu (Life 
Cycle Assessment – LCA) na środowisko od początkowych faz produkcyjnych. 

 

Schemat struktury zarządczej odpowiedzialnej za Zintegrowany System Zarządzania Jakością  
Poziom zarządczy Stanowisko Liczba osób 

na stanowisku 
Zakres odpowiedzialności 

Poziom Zarządu: Prezes Zarządu LUG 
Light Factory Sp. z o.o. 

1 Za prawidłowe wdrażanie 
i funkcjonowanie ZSZ ISO jest 
odpowiedzialny Pełnomocnik 
Systemów Zarządzania Jakością ISO. 
Praca Pełnomocnika jest nadzorowana 
przez Dyrektora ds. Supply Chain 
i Produkcji z poziomu Dyrektora Dywizji 
oraz ostatecznie z poziomu Zarządu 
przez Prezesa Zarządu LUG Light 
Factory Sp. z o.o 

Poziom Dyrektorów: Dyrektor Operacyjny 
ds. Supply Chain 
i Produkcji 

1 

Poziom Pracowniczy: Pełnomocnik 
Systemów Zarządzania 
Jakością ISO 

1 

W fabryce w Posadas, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, nie został wdrożony Zintegrowany 
System Zarządzania. Planowane jest wdrożenie standardu zgodnego z normą ISO 9001. 

 

LEAN Management 
W sierpniu 2016 roku uruchomiono w LUG projekt Kaizen, którego celem było umożliwienie 
pracownikom LUG wpływu na ich miejsce pracy, procesy wewnątrz firmy oraz wskazanie obszarów, 
które można usprawnić. Szczególny nacisk kładziony jest na podnoszenie jakości, wzrost 
bezpieczeństwa, poprawę ergonomi oraz optymalizację kosztową. Filozofia Kaizen, w miejscu szybkich 
i rewolucyjnych zmian opartych na pracy indywidualnej, stawia na ciągłe, zrównoważone wprowadzanie 
zmian w organizacji, technologii, procesach wewnętrznych. Zmiany te odbywają się przy wsparciu kadry 
kierowniczej i zaangażowaniu możliwie największej liczby pracowników LUG. Już w początkowym 
etapie projektu uregulowano sposób składania i realizacji wniosków pracowniczych oraz zasady ich 
oceny, stworzono bazę Kaizen skupiającą złożone wnioski. Nowa metodologia spotkała się 
z pozytywnym przyjęciem wśród pracowników LUG: złożono 278 wniosków, z czego wdrożono 181. 
Kolejnym krokiem było wdrożenie Programu 5S w LUG we wszystkich obszarach produkcyjnych. 
Program 5S stanowi podstawę systemu Lean oraz Kaizen. 

 

W ramach Programu przeprowadzono niezbędne szkolenia i warsztaty oraz wyłoniono obszary, 
w których następnie go wdrożono. W pierwszej kolejności był to szeroko pojęty obszar Supply Chain 
i Produkcji, Przeprowadzono selekcję wyposażenia stanowisk pod kątem przydatności do wykonywania 
obowiązków, porządkując tym samym miejsce pracy i pozostawiając jedynie niezbędne rzeczy, przy 
optymalnym wykorzystaniu powierzchni pracy. 
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Wprowadzone zmiany miały przełożenie w zwiększeniu jakości, efektywności oraz bezpieczeństwa na 
stanowisku pracy. Wprowadzono w LUG standardy 5S, czyli jednolite oznakowanie stref; podział na 
obszary odpowiedzialności; właścicielstwo obszarów; cykliczne audyty poszczególnych obszarów. 
Opisane powyżej działania wewnętrzne korespondują również z działalnością LUG na zewnątrz, 
opisane szerzej w rozdziale 6.4. Społeczności lokalne. 
 
Kontrola i Audyt Wewnętrzny  
Kontrola wewnętrzna LUG jest koordynowana przez Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością 
ISO, współpracującego w ramach swoich obowiązków z audytorami wewnętrznymi, którzy otrzymali 
swoje uprawnienia na podstawie ukończenia certyfikowanych szkoleń. Audytorzy wewnętrzni dokonują 
audytu w LUG przygotowując finalnie raport z audytu z wnioskami oraz zaleceniami. Pełnomocnik 
Systemów Zarządzania Jakością ISO odpowiada za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie w spółce 
procedur ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 posiadając przy tym również uprawnienia kontrolne wobec 
kompletności dokumentów, nadzoru nad wdrażaniem i prawidłowym funkcjonowaniem nowych 
procedur ISO. 

Częstotliwość prowadzenia audytów określona jest w corocznym Harmonogramie Audytów, który 
definiuje także  ich zakres. Audyty opierają się o kompetencje poszczególnych audytorów wewnętrznych 
uzyskane w trakcie szkoleń oraz potwierdzone doświadczeniem i praktyczną znajomością procesów 
wewnętrznych zachodzących w organizacji. Każda komórka wewnętrzna jest audytowana w oparciu 
o procedury wewnętrzne ISO. 

W ramach kontroli wewnętrznej, LUG monitoruje spełnianie wymogów normy ISO 14001. W obszarze 
środowiskowym LUG zleca realizację obowiązków regulacyjnych, kontroluje kompletność, terminowość 
oraz poprawność dokumentacji poprzez współpracę z firmą doradczą Oś Eko. Kompetencje firmy 
zewnętrznej koncentrują się wokół takich obszarów jak  audyt wewnętrzny LUG, reprezentowanie LUG 
na zewnątrz w ściśle określonych obszarach środowiskowych, pełnienie funkcji doradczej w sferze 
ochrony środowiska.  

Etyka w LUG 
Szeroko pojmowana etyczna działalność w biznesie jest jednym z priorytetowych obszarów dla Grupy 
Kapitałowej i Zarządu LUG. Będąc przedsiębiorstwem o wyrobione marce i kulturze organizacyjnej, 
LUG na każdej płaszczyźnie biznesu dba o przestrzeganie ogólnie przyjętych norm oraz kreowanie 
standardów dopasowanych do prowadzonej działalności. 

Zgodnie z wytycznymi dla spółek notowanych na NewConnect, Grupa Kapitałowa LUG S.A. stawia 
w swojej działalności na transparentną i efektywną politykę informacyjną. Punktem centralnym rozwoju 
Grupy Kapitałowej jest człowiek, tak jak wskazano w Strategicznych Kierunkach Rozwoju. Opierając się 
na zbudowanym wokół tego fundamentu “Drzewie wartości”, LUG przykłada dużą wagę do 
przestrzegania norm etycznych w prowadzonej działalności biznesowej. 

W zakresie kontroli nad przestrzeganiem wartości przyjętych w Grupie Kapitałowej do życia powołana 
została funkcja Ambasadora Wartości LUG. 

Dokumenty i procedury 
W spółkach Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 nie został przyjęty wspólny dokument pełniący rolę 
Kodeksu Etyki. Jego przyjęcie i wdrożenie jest planowane na rok 2019. Prace nad stworzeniem Kodeksu 
rozpoczęto już w roku 2018 i trwały one w momencie publikacji raportu. 

W spółce LUG Light Factory Sp. z o.o. kwestie etyki pracowniczej są częściowo unormowane 
w obowiązującym w spółce Regulaminie Pracy. Ponadto w spółkach Grupy Kapitałowej obowiązuje 
Kodeks Dobrych Praktyk zawierający zbiór wewnętrznych zasad współpracy i etyki. W ramach Kodeksu 
uregulowane są kwestie takie jak: 
Standard organizacji spotkań zewnętrznych 
Standard organizacji spotkań wewnętrznych 
Współpraca między działami 

G.4.1. 

G.2.1. 
G.2.3. 
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Dbałość o bezpieczeństwo danych i zasobów LUG 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kwestia przeciwdziałania zjawisku mobbingu unormowana jest w spółce LUG Light Factory Sp. z o.o. 
w ramach Polityki Antymobbingowej przyjętej w 2011 roku. W ramach Polityki określona została 
procedura procesu skargowego razem z towarzyszącymi mu funkcjami: 

• Każdy pracownik, który uzna, że doświadczył działania noszącego znamiona mobbingu może 
wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy. 

• Pracodawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje Komisję 
Antymobbingową w składzie: 
• przedstawiciel pracodawcy; 
• przedstawiciel pracowników; 
• osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników. 

• Pracodawca prowadzi szkolenia z Polityki Antymobbingowej dla nowych pracowników 
w ramach szkolenia adaptacyjnego. 

Poza opisanymi w Polityce Antymobbingowej procedurami zgłoszeniowymi, każdy z pracowników ma 
możliwość osobistego, nieformalnego i bezpośredniego kontaktu z Prezesem LUG. Co tydzień drzwi 
gabinetu Prezesa Zarządu LUG są „otwarte” na możliwość bezpośredniego spotkania pracownika 
dowolnego szczebla w celu omówienia potrzeb, wyzwań, sukcesów i problemów. Każdy pracownik 
może wziąć udział w spotkaniu z Prezesem Zarządu bez konieczności uprzedniego umawiania 
spotkania i zachowywania ścieżki formalnej.  

 
Statystyka i kontrola  
 

W 2018 nie wpłynęła żadna skarga odnosząca się do mobbingu, pracy przymusowej, pracy dzieci, czy 
dyskryminacji. 

W raportowanym okresie, Departament HR LUG rozpatrzył pięć wewnętrznych wniosków i jedną 
informacje na portalu społecznościowym GoWork. Wszystkie sprawy (dotyczące głównie subiektywnych 
opinii na temat elementów środowiska pracy w LUG, np. atmosfery pracy) zostały przeanalizowane 
i rozstrzygnięte w okresie raportowania. 

W raportowanym okresie w nie były prowadzone audyty etyczne w spółkach Grupy Kapitałowej LUG 
i u podwykonawców. W umowach z Kontrahentami nie były zawierane klauzule dotyczące zagadnień 
etycznych. Spółka przy doborze dostawców kładzie nacisk na spełniane przez dostawcę norm jakości 
i zarządzania. 

LUG przeprowadzał bezpośrednie audyty fabryk  dostawców komponentów, które realizował osobiście 
Wiceprezes Zarządu LUG. Na co dzień współpraca w łańcuchu dostaw odbywa się z dostawcami 
o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim oraz nieposzlakowanej opinii, którzy również w ocenie 
LUG spełniają wymogi odpowiedzialnego społecznie biznesu. 

W spółce LUG Argentina SA, prowadzącej działalność operacyjną w fabryce w Posadas nie funkcjonuje 
Regulamin Pracy w formie podobnej do LUG Light Factory Sp. z o.o. co wynika z prawa argentyńskiego. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 6. Zagadnienia społeczne, praw człowieka 
i antykorupcyjne.  
  

S.3.4. 
S.3.6. 
S.6.1. 

S.6.2. 
S.6.3. 
S.7.1. 
S.7.2. 
S.8.1. 
S.8.2. 

G.4.2. 
G.4.3. 
G.4.4. 
G.4.5. 
G.4.7. 
S.7.3. 
S.7.4. 
S.8.3. 
S.8.4. 
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Istotne ryzyka zarządcze 
Ryzyko i jego opis Sposób zarządzania ryzykiem  

Ryzyko kradzieży własności 
intelektualnej LUG 
LUG jest producentem innowacyjnych 
rozwiązań w branży oświetleniowej. 
Kradzież własności intelektualnej LUG 
mogłaby oznaczać uzyskanie przewagi 
przez podmioty konkurencyjne. 
 

LUG monitoruje ryzyko m.in. poprzez analizę produktów 
oferowanych przez konkurencję. 
Podejmowane działania w ramach zarządzania ryzykiem: 
- zabezpieczenia systemów informatycznych; 
- zapisy w umowach z pracownikami związane z obowiązkiem 
zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa; 
- edukacja pracowników; 
- działania z zakresu budowania lojalności pracowników 
zapobiegające ich ew. skłonności do podjęcia pracy u konkurencji; 
- zgłaszanie wybranych rozwiązań konstrukcyjnych do ochrony 
patentowej; 
- gotowość do podjęcia kroków prawnych w przypadku wykrycia 
przypadków kradzieży własności intelektualnej; 

Ryzyko niekorzystnej zmiany 
przepisów dot. oświetlenia 
Ew. zmiany przepisów regulujących 
wytwarzanie, instalowanie i 
funkcjonowanie oświetlenia mogłyby 
wymusić konieczność przeprowadzenia 
zmian projektowych i konstrukcyjnych w 
produktach LUG. 
 

LUG monitoruje ryzyko m.in. poprzez stałą analizę procesów 
legislacyjnych wykonywaną samodzielnie i we współpracy 
z profesjonalnymi doradcami i kancelariami prawnymi. 
Podejmowane działania w ramach zarządzania ryzykiem: 
- wyprzedzające przygotowanie działów R&D i projektowych do 
przewidywanych zmian przepisów prawa; 
- aktywne uczestnictwo w pracach organizacji branżowej Pol-
Lighting, która współkształtuje przepisy dot. oświetlenia w ramach 
prowadzonych działań z zakresu public affairs. 
Należy podkreślić, iż wspomniane ryzyko stanowi jednocześnie 
szansę rozwojową. Dzięki monitoringowi planowanych zmian 
w przepisach LUG z wyprzedzeniem przygotowuje się do spełniania 
nowych wymogów. Wprowadzenie zaostrzonych przepisów 
jednocześnie może doprowadzić do ograniczenia konkurencji ze 
strony firm koncentrujących się na produktach o niższej jakości. 

Ryzyko wystąpienia innych zmian 
przepisów, negatywnie 
wpływających na działalność 
operacyjną Grupy Kapitałowej.  
Ew. zmiany innych przepisów prawa 
mogłyby doprowadzić do utrudnień w 
funkcjonowaniu LUG lub do obniżenia 
zyskowności prowadzonej działalności. 

LUG monitoruje ryzyko m.in. poprzez stałą analizę procesów 
legislacyjnych wykonywaną samodzielnie i we współpracy 
z profesjonalnymi doradcami i kancelariami prawnymi. W ramach 
monitoringu obserwowane są w szczególności przepisy z takich 
obszarów jak: 
- prawo podatkowe; 
- prawo pracy; 
- przepisy obowiązujące spółki publiczne; 
- przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Podejmowane działania w ramach zarządzania ryzykiem: 
- wyprzedzające dostosowanie odpowiednich działów spółki do 
przewidywanych zmian przepisów prawa; 
- występowanie do Ministerstwa Finansów o indywidualne 
interpretacje podatkowe. 
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