
Załącznik nr 3 

do Sprawozdania Rady Nadzorczej 
za rok obrotowy 2016 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komitetu ds. Strategii 
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2016 

 
 
Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku. 

Komitet ds. Strategii jest organem kolegialnym, którego rolą jest wsparcie prac Rady Nadzorczej 
w szczególności w obszarze: 

- planów strategicznych definiowanych przez Zarząd, w tym zwłaszcza głównych opcji strategicznych 
stojących przed Orange Polska; 

- procesów planowania strategicznego realizowanych przez Zarząd; 

- projektów strategicznych związanych z rozwojem Orange Polska (w tym w zakresie umów o znaczeniu 
strategicznym, partnerstw, umów o współpracy technologicznej i branżowej, znaczących akwizycji oraz 
sprzedaży zasobów). 

Ponadto, Komitet ds. Strategii zapewnia wsparcie i doradztwo w powyższych zagadnieniach dla Zarządu 
Orange Polska. 

 
 
Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2016: 

Przewodniczący: 

Gervais Pellissier 

Członkowie: 

dr Henryka Bochniarz (“członek niezależny”) 
Jean-Marie Culpin – od 12 kwietnia 2016 roku 
Eric Debroeck 
dr Mirosław Gronicki (“członek niezależny”) – do 12 kwietnia 2016 roku 
prof. Michał Kleiber (“członek niezależny”) – od 12 kwietnia 2016 roku 
Patrice Lambert de Diesbach – od 13 lipca 2016 roku 
dr Maria Pasło-Wiśniewska (“członek niezależny”) 
Gérard Ries – do 7 kwietnia 2016 roku 

 
Stali goście: 

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego 
 

 
Działalność w roku 2016: 
 
W 2016 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach. 
 



W trakcie roku działalność Komitetu ds. Strategii skoncentrowana była w pierwszym rzędzie na analizie 
realizacji kluczowych kierunków strategicznych określonych w nowym planie strategicznym Orange 
Polska wraz z planem inwestycyjnym FTTH. 
 
Ponadto Komitet wspierał Zarząd w następujących zagadnieniach: 
 
 przegląd strategii obsługi klienta, strategii CSR oraz czynników determinujących wycenę OPL; 
 zewnętrzna wizja potencjalnych ruchów konsolidacyjnych na rynku, z uwzględnieniem rozwoju ofert 

konwergentnych jako kluczowego elementu, jak również omówienie alternatywnych scenariuszy 
rozwoju sieci światłowodowej OPL, które mogłyby przyspieszyć wdrażanie FTTH; 

 zaangażowanie OPL w rządowy, dotowany program rozwoju VHBB w obszarach uznanych za nie 
atrakcyjne dla inwestycji pod względem ekonomicznym, podejścia OPL do rynku treści telewizyjnych 
oraz przegląd możliwości dla przeprowadzenia programu migracji do all IP. 

 

 

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach Komitetu, w ramach obszarów 
odpowiedzialności. 
 
 
 
Gervais Pellissier 
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii 


