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83,7%
populacji  
w zasięgu  
sieci 4G

716 000
gospodarstw 
domowych  

w zasięgu sieci 
FTTH

ZASIĘG FTTH
Witaj na stronach  
Raportu Rocznego i Sprawozdania 
Finansowego Orange Polska1 

Ubiegły rok przyniósł nam przede 
wszystkim sukces w aukcji na 
częstotliwości LTE, pierwszy etap 
rozbudowy sieci światłowodowej oraz 
spektakularne osiągnięcia komercyjne 
w segmencie mobilnych usług 
abonamentowych – najlepsze od wielu lat. 
Jednocześnie, utrzymaliśmy rygorystyczne 
podejście do kosztów na wszystkich 
szczeblach organizacji.  

Te elementy wpłynęły na kształt nowego 
średniookresowego planu działań, który 
przedstawiliśmy w lutym 2016 roku, 
oraz stworzyły podstawy dla przyszłego 
wzrostu.

1. Grupa Kapitałowa Orange Polska, zwana dalej “Orange Polska”, “Grupa”.
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Telefonia
komórkowa

Telefonia  
stacjonarna  
(rynek detaliczny)

Internet  
(rynek detaliczny) Klienci TV

15,9 mln  
(+1,8% rok-do-roku)

4,2 mln  
(-7,0% rok-do-roku)

2,1 mln  
(-6,1% rok-do-roku)

787 tys.  
(+5,2% rok-do-roku)

8,3 mln post-paid 
(+8,9% rok-do-roku)

7,5 mln pre-paid 
(-5,1% rok-do-roku)

23 mln klientów

asza firma
Orange Polska jest najwięk-

szym dostawcą usług tele-

komunikacyjnych w Polsce, 

działającym we wszystkich segmentach 

rynku telekomunikacyjnego. Grupa po-

siada największą w Polsce infrastrukturę 

techniczną, wspierającą świadczenie usług 

telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz 

przesyłu danych.

Posiadaczem 50,67% akcji Orange Polska 

jest Orange S.A., jeden z wiodących ope-

ratorów telekomunikacyjnych w Europie.

Nasza wizja
Celem Orange Polska jest osiągnięcie 

silnej, wiodącej pozycji we wszystkich 

podstawowych segmentach działalności. 

Źródłem sukcesu będzie bogata oferta 

nowoczesnych usług, prężne i aktywne 

struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość 

obsługi klienta, wzmocnione przez rozbu-

dowaną infrastrukturę i zmotywowaną ka-

drę pracowników.

Koordynacja wysiłków w ramach zwartego 

i efektywnego modelu biznesowego po-

zwoli na zapewnienie trwałego i rozsądne-

go zwrotu akcjonariuszom. 

23 mln 
klientów

11,8 mld zł  
przychodów

PODSTAWOWE 
INFORMACJE 
O ORANGE 
POLSKA

WSTĘP
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WSTĘP

1. Według danych porównywalnych, zgodnie z tabelą na str.69
2. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji i na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję 
Europejską oraz wpływu innych roszczeń i spraw sądowych

1. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji i na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz wpływu 
innych roszczeń i spraw sądowych
2. Według danych porównywalnych, zgodnie z tabelą na str.69
3. Zgodnie z kursem akcji w dniu 30.12.2015 
4. Zgodnie z kursem akcji w dniu 16.02.2016; dywidenda w wysokości 25 gr na jedną akcję wymaga zatwierdzenia przez WZA

3 521

3 916

skorygowana EBITDA1 (w milionach zł)

2015

2014

952

1 149

organiczne przepływy pieniężne2 (w milionach zł)

2015

2014

254

535

zysk netto (w milionach zł)

2015

2014

przychodów

organicznych przepływów 

pieniężnych1

nakładów inwestycyjnych  

(z wyłączeniem licencji  

telekomunikacyjnych)

oszczędności kosztowych

kapitalizacja rynkowa 

na koniec roku3

stopa dywidendy4

pracowników 

na koniec rokuskorygowana marża EBITDA2

11,8 mld zł

0,95 mld zł

2,0 mld zł

305 mln zł

8,6 mld zł

4,1%
16 59929,7%

Kluczowe dane

11 840 (-2,9%)

5 498 5 083

643 616

12 191

5 713 5 515

427 536

przychody2 (w milionach zł)

usługi komórkowe usługi stacjonarne

sprzedaż sprzętu do usług komórkowych pozostałe przychody

struktura przychodów (w milionach zł)

2015

2015

2015 2015

2015

2014

2014

2014 2014

2014
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WYBRANE DANE FINANSOWE Rok/2011 Rok/2012 Rok/2013 Rok/2014 Rok/2015

Przychody 14 922 14 141 12 923 12 212 11 840

Zysk operacyjny 2 217 1 574 788 986 572

Zysk przed opodatkowaniem 1 785 1 018 310 581 281

Skonsolidowany zysk netto 1 918 855 294 535 254

Zysk na jedną akcję (w złotych) 
(podstawowy i rozwodniony) 1,44 0,65 0,22 0,41 0,19

Średnia ważona liczba akcji  
(w milionach) (podstawowa  
i rozwodniona)

1 334 1 316 1 312 1 312 1 312

Środki pieniężne netto  
z działalności operacyjnej 5 169 1 879 3 292 2 753 2 537

Środki pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej (1 090) (2 742) (2 166) (1 745) (1 570)

Środki pieniężne netto  
z działalności finansowej (3 663) (1 620) (1 324) (965) (949)

Bilans 
na dzień 

31/12/2011

Bilans 
na dzień 

31/12/2012

Bilans 
na dzień 

31/12/2013

Bilans 
na dzień 

31/12/2014

Bilans 
na dzień 

31/12/2015

Aktywa obrotowe razem 5 128 2 210 1 852 2 078 2 330

Aktywa trwałe razem 23 091 21 953 20 725 20 026 19 322

Suma aktywów 28 219 24 163 22 802 22 104 21 652

Zobowiązania  
krótkoterminowe razem 8 120 6 502 7 333 4 709 5 185

Zobowiązania długoterminowe razem 5 765 4 703 2 800 4 977 4 490

Kapitał własny razem 14 334 12 958 12 631 12 398 11 977

Kapitał własny przypisany  
właścicielom Orange Polska S.A. 14 331 12 956 12 629 12 396 11 975

Historyczne dane finansowe (w milionach zł)

1. Według danych porównywalnych, zgodnie z tabelą na str.69
2. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na odnowienie istniejących licencji i na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję 
Europejską oraz wpływu innych roszczeń i spraw sądowych
3. Zgodnie z kursem akcji w dniu 16.02.2016; dywidenda w wysokości 25 gr na jedną akcję wymaga zatwierdzenia przez WZA
4. Wymaga zatwierdzenia przez WZA

Podstawowe dane finansowe w 2015 roku

  przychody Grupy: 11,8 mld zł

  skorygowana EBITDA1: 3,5 mld zł, na poziomie 29,7% przychodów

  organiczne przepływy pieniężne2: 952 mln zł (zgodne z założonym celem)

  stopa dywidendy3: 4,1%

  nakłady inwestycyjne: 2 mld zł (z wyłączeniem wydatków na częstotliwości) 

  305 mln zł oszczędności kosztowych 

  dywidenda na jedną akcję4: 0,25 zł

Podstawowe wyniki operacyjne w 2015 roku

  +9% rok-do-roku mobilnych klientów abonamentowych

  +32% rok-do-roku klientów mobilnego Internetu

  +82% rok-do-roku klientów VHBB

  +35% rok-do-roku klientów ofert konwergentnych

  +5% rok-do-roku klientów TV 

  +330% rok-do-roku użytkowników sieci 4G

  +120% rok-do-roku ruchu komórkowej transmisji danych na użytkownika w segmencie abonamentowym

  sukces w aukcji na częstotliwości LTE

  83,7% ludności w zasięgu sieci 4G 

  716 tys. gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej

 Orange S.A.

 Pozostali akcjonariusze

50,67%49,33%

struktura własnościowa

WSTĘP
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Marka Orange rozwija  
w Polsce nowe podejście 
do klientów...
W kwietniu, wprowadziliśmy nową filozo-

fię i identyfikację wizualną marki Orange 

w Polsce – bardziej dostosowane do cy-

frowego świata i uwzględniające aktywny 

dialog z klientami. Nowe hasło marketingo-

we “Liczy się to, co ważne dla Ciebie” oraz 

nowe wytyczne dla kultury organizacyjnej 

i działań Grupy są oparte na słuchaniu 

klientów i odpowiadaniu na ich potrze-

by. To nowe podejście przyczyniło się do 

zmiany doświadczenia klientów z marką 

w procesie obsługi i kanałach sprzedaży.  

W 2015 roku otworzyliśmy na przykład 

osiem nowego typu salonów Smart Store: 

interaktywnych sklepów zachęcających 

klientów do poznawania najnowszych tren-

dów i odkrywania nowych rozwiązań.

...co przyczyniło się 
do najwyższej od 
przeszło dziesięciu lat 
liczby przyłączeń netto 
komórkowych klientów 
abonamentowych... 
Rok 2015 okazał się niezwykle udany pod 

względem przyłączeń netto w komórkowym 

segmencie abonamentowym. Począwszy 

od drugiego kwartału stale rosła dynami-

ka działalności komercyjnej, a w czwar-

tym kwartale osiągnęliśmy najlepszy wynik  

w zakresie przyłączeń netto od ponad 

dziesięciu lat (274 tys. nowych klientów). 

Ogółem, baza komórkowych klientów abo-

namentowych zwiększyła się w skali roku 

o blisko 9%. Na ten sukces – który rozłożył 

się pomiędzy wszystkie segmenty rynku – 

złożyło się szereg działań. Na rynku klientów 

indywidualnych z bardzo dobrym przyjęciem 

spotkały się nasze nowe oferty “Rodzinne”  

(z kilkoma kartami SIM) oraz nowa innowa-

cyjna oferta mobilnego dostępu do Internetu.  

Na rynku biznesowym, do najważniejszych 

czynników wzrostu należało uproszczenie 

ofert, inicjatywy przeciwdziałające utracie 

klientów oraz dobre wyniki w grupie klientów 

kluczowych. Mamy nadzieję, iż ta korzystna 

dynamika działalności komercyjnej utrzyma 

się w 2016 roku. 

...oraz lepszego postrzegania 
przez klientów. 
Mam przyjemność poinformować, że coraz 

więcej klientów jest skłonnych polecać usłu-

gi Orange Polska. W 2015 roku, znacząco 

poprawiliśmy tzw. wskaźnik promotorów 

netto (ang. Net Promoter Score – NPS).  

To wskaźnik odzwierciedlający całościo-

we doświadczenie klientów w kontakcie 

z operatorem, obejmujący nie tylko ob-

sługę klienta, ale także jakość sieci oraz 

dopasowanie oferty do potrzeb. Uzy-

skanie wyższego wyniku wskazuje, że 

rzeczywiście słuchamy klientów i lepiej 

odpowiadamy na ich oczekiwania. W przy-

szłości będziemy pracować nad dalszą  

poprawą wskaźnika NPS.

Ponad 700 tys. gospodarstw 
domowych w zasięgu 
naszej sieci światłowodowej 
W 2015 roku, podjęliśmy znaczące inwe-

stycje w rozbudowę sieci światłowodowej  

w dużych miastach. To nasza odpowiedź na 

duży popyt na szybki Internet, a także szan-

sa na odzyskanie udziału w rynku względem 

operatorów kablowych. Zrealizowaliśmy cel 

roczny w zakresie liczby gospodarstw domo-

wych objętych zasięgiem sieci – i to niższym 

kosztem niż zakładaliśmy. W czwartym kwar-

tale, klienci usług w technologii światłowodo-

wej stanowili około 20% wszystkich przyłą-

czeń netto szybkiego dostępu do Internetu. 

Spośród pozyskanych w 2015 roku klientów 

usługi światłowodowej, 59% stanowili nowi 

klienci Orange Polska, zaś pozostała część 

przypadła na migrację z innych technologii  

w ramach istniejącej bazy klientów.

Najlepszy możliwy wynik 
aukcji częstotliwości LTE
W trwającej około ośmiu miesięcy aukcji 

częstotliwości LTE uzyskaliśmy optymal-

ny rezultat: ilość pasma, jaką chcieliśmy, 

LIST PREZESA

Bruno Duthoit 
Prezes Zarządu

Orange Polska S.A.

za cenę niższą od średniej ceny zapłaco-

nej przez naszych konkurentów. Końcowa 

cena okazała się wysoka, ale adekwatnie 

odzwierciedlała zasady procesu i wysoki 

poziom konkurencji. Wynik aukcji ozna-

cza korzystną dla Orange Polska zmianę  

w otoczeniu konkurencyjnym i ma kluczo-

we znaczenie dla naszej długookresowej 

strategii nie tylko na rynku usług mobilnych, 

ale również stacjonarnych. Możliwość 

sprostania niezwykle dynamicznemu wzro-

stowi ruchu w zakresie transmisji danych, 

jaki czeka nas co najmniej w najbliższych 

dziesięciu latach, jest dla nas absolutną 

koniecznością.

Wyniki finansowe  
zgodne z założeniami 
Nasze wyniki finansowe w 2015 roku były 

zgodne z oczekiwaniami. Wygenerowaliśmy 

organiczne przepływy pieniężne w wysoko-

ści około 950 mln zł, osiągając postawiony 

cel. Na wysokość przepływów pieniężnych 

wpłynął pierwszy rok realizacji projektu roz-

budowy łączy światłowodowych, stanowią-

cego przyszłościową inwestycję w popra-

wę jakości sieci. Z wyłączeniem wpływu tej  

inwestycji, organiczne przepływy pienięż-

ne utrzymały się na poziomie zbliżonym do 

2014 roku.

Dynamika przychodów uległa poprawie 

względem poprzedniego roku, dzięki mniej-

szemu wpływowi decyzji regulacyjnych 

oraz poprawie tendencji w segmencie usług 

mobilnych. Natomiast wysokość EBITDA  

odzwierciedlała działania prosprzedażo-

we oraz znaczące oszczędności kosztowe. 

Nasze niezwykle aktywne podejście marke-

tingowe wpłynęło na rentowność, ale osta-

tecznie się opłaciło, skutkując – jak wcze-

śniej wspomniałem – pozyskaniem znacznej 

liczby nowych klientów. Ta znacznie posze-

rzona baza klientów przyczyni się do przy-

szłego wzrostu przychodów.

Nowy średniookresowy  
plan działań: dalsze 
inwestycje w jakość  
sieci i pozyskanie klientów 
w celu przywrócenia 
wzrostu w 2018 roku
Ogłosiliśmy nowy plan strategiczny na 

lata 2016-2018, który przewiduje podjęcie 

przez Orange Polska walki w celu zwięk-

szenia udziałów w rynku. To aktywny plan 

zbudowany wokół czterech strategicznych 

priorytetów: wiodącej pozycji w zakre-

sie jakości sieci i usług konwergentnych,  

najlepszego doświadczenia klientów oraz 

elastycznej organizacji. Do podjęcia inten-

sywnych działań zachęcają nas dobre pro-

gnozy dla polskiej gospodarki, konstruktywne  

środowisko regulacyjne oraz większa stabil-

ność rynku telekomunikacyjnego. W najbliż-

szych latach spodziewamy się znacznego 

wzrostu popytu na usługi telekomunikacyjne 

w wyniku dynamicznie rosnącej konsump-

cji danych oraz coraz większej popularności 

usług konwergentnych wśród gospodarstw 

domowych w Polsce. Te dwie tendencje będą 

podstawą naszej strategii w odniesieniu do 

klientów. Kluczem do sukcesu jest wysoka 

jakość sieci, zarówno stacjonarnej jak i mo-

bilnej; w związku z tym, będziemy zwiększać 

zasięg sieci LTE w oparciu o nowo zakupione 

częstotliwości oraz postanowiliśmy znacząco 

rozszerzyć projekt rozbudowy sieci światło-

wodowej. Planujemy, że na koniec 2018 roku 

w zasięgu naszej sieci FTTH znajdzie się do 

3,5 mln gospodarstw domowych. Podejmo-

wane inwestycje oraz intensywne działania 

komercyjne będą dostosowane do specyfiki 

lokalnych rynków, przy czym celem nadrzęd-

nym będzie zwiększenie udziału w rynku.  

To ambitny plan, który w krótkiej perspektywie 

wpłynie na nasze wyniki finansowe, ale długo-

falowo przyczyni się do zbudowania wartości, 

co pozwoli nam powrócić na ścieżkę wzrostu.

Jak Państwu wiadomo, z końcem kwiet-

nia odchodzę z Orange Polska, żeby objąć 

inne stanowisko w Grupie Orange. Mojego 

następcę, Jean-Francois Fallacher, znam 

od wielu lat i wiem, że jest doskonale przy-

gotowany do pełnienia tej funkcji. Ma duże  

doświadczenie w branży telekomunikacyjnej  

i w Grupie Orange, w której od 2011 roku,  

z dużymi sukcesami, kierował spółką Orange 

Romania. Czas spędzony w Orange Polska 

był dla mnie wyjątkowym okresem. Korzy-

stając z okazji, pragnę podziękować pracow-

nikom Orange Polska za ich kreatywność,  

ciężką pracę i oddanie dla klientów. Jedno-

cześnie chcę podziękować akcjonariuszom 

za ich zaufanie i wsparcie.  

Szanowni Akcjonariusze, 
W 2015 roku, w dalszym ciągu 
rozwijaliśmy naszą działalność 
zgodnie z nakreślonymi przed 
rokiem priorytetami. Należały  
do nich inwestycje w jakość sieci, 
wzrost satysfakcji klientów oraz 
dalsza poprawa efektywności.  
Był to bardzo intensywny okres, 
który przyniósł szereg istotnych 
wydarzeń o długofalowych  
konsekwencjach.

LIST PREZESA
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Średniookresowy 
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ŚREDNIOOKRESOWY PLAN DZIAŁAŃ 2016-2018

owrót na ścieżkę 
wzrostu
W lutym 2016 roku Orange 

Polska ogłosił nowy plan stra-

tegiczny, obejmujący lata 2016-2018. Plan 

zakłada powrót na ścieżkę wzrostu dzięki 

programowi intensywnych inwestycji  

w obszarach pozyskania klientów oraz 

jakości i szybkości sieci. Sprostamy 

zmieniającym się potrzebom klientów 

i zwiększymy udziały w rynku, oferując 

najlepszą jakość sieci mobilnej i stacjo-

narnej, najlepsze produkty konwergent-

ne oraz najlepszą obsługę klientów na 

rynku. Jednocześnie, zwiększymy ela-

styczność i efektywność naszych działań. 

Zbudujemy w ten sposób długotermi-

nową wartość dla spółki i jej wszystkich  

interesariuszy, co według założeń pozwoli 

przywrócić wzrost przychodów i EBITDA  

w 2018 roku.

Klient, konwergencja, jakość sieci oraz 

efektywność – nasze priorytety nie zmie-

niły się w stosunku do kierunków wyzna-

czonych w poprzednim planie; wzrosły jed-

nak nasze ambicje. To ambitny plan, który  

w krótkoterminowej perspektywie wpłynie na 

nasze wyniki finansowe, ale długoterminowo 

przyniesie olbrzymie korzyści.

Decyzję o zwiększeniu inwestycji w najbliż-

szych trzech latach uzasadniają następujące 

czynniki:

Szerokie możliwości na 
rynku: Orange z wyjątkową 
szansą na sukces
Po pierwsze, w naszej opinii rynek oferuje 

dogodne warunki do inwestowania. Pro-

gnozy makroekonomiczne dla Polski są ko-

ŚREDNIOOKRESOWY 
PLAN DZIAŁAŃ 2016-2018

rzystne, a wzrost gospodarczy i spadające  

bezrobocie powinny się przełożyć na wzrost 

siły nabywczej konsumentów i przedsię-

biorstw. Środowisko regulacyjne zapewnia 

przyjazne warunki do inwestowania. Rynek 

telekomunikacyjny, choć nadal bardzo kon-

kurencyjny, jest bardziej stabilny niż kilka lat 

temu. Konkurencja staje się bardziej zróżni-

cowana, nie ogranicza się do prostej oferty 

cenowej.

Po drugie, zostały przydzielone częstotliwo-

ści z zakresu 800 MHz. W ostatnich latach, 

trwający proces aukcyjny zaburzał obraz 

sytuacji na rynku; jego zakończenie przy-

wraca przejrzystość. Orange Polska okazał 

się zwycięzcą aukcji, znacząco poprawia-

jąc swój stan posiadania pod względem 

częstotliwości komórkowych. Bardzo istot-

nie wpłynęło to na kształt naszej strategii  

w aspekcie technologicznym i komercyjnym. 

Jesteśmy również bogatsi o doświadcze-

nia pierwszego roku znaczących inwestycji  

w sieć światłowodową.

Zmieniające się 
potrzeby klientów:  
popyt na transmisję  
danych motorem wzrostu
W Polsce szybko zmienia się struktura po-

pytu. Nasi klienci coraz szerzej korzystają  

z usług transmisji danych i oczekują wyż-

szych prędkości. Widać to szczególnie 

w sieciach mobilnych, gdzie konsumen-

ci chcą mieć dostęp do Internetu zawsze  

i wszędzie. W 2015 roku, konsumpcja danych 

wśród klientów abonamentowych Orange 

wzrosła ponad dwukrotnie. Również w sie-

ciach stacjonarnych transmisja danych rośnie 

bardzo dynamicznie. Zmienia się także struk-

tura ruchu, co generuje popyt na prędkość.  

W naszym przypadku, na koniec roku użyt-

kownicy pakietów 3P (Internet, TV i VoIP) 

stanowili 24% wszystkich klientów stacjonar-

nego dostępu do Internetu. Według Cisco,  

do roku 2019 średni roczny wzrost ruchu mo-

bilnego w Polsce będzie przekraczać 60%. 

Jeśli chodzi o ruch w sieciach stacjonarnych, 

to Analysys Mason prognozuje jego wzrost  

w tym samym okresie o prawie 30% rocznie.

Równolegle do tych zmian, wśród klientów 

narasta tendencja do podejmowania decy-

zji zakupowych w oparciu o szersze kryteria 

niż tylko najtańsza oferta. Coraz bardziej do-

ceniana jest prostota oferty i obsługa klien-

ta, a także korzyści z kupowania większej  

ilości usług od jednego dostawcy. Sądzimy,  

że w najbliższych latach popyt na oferty  

konwergentne będzie rósł jeszcze szybciej  

niż do tej pory.

Inwestycje w przyszłość: 
podejście lokalne
W wyniku intensywnych inwestycji w sieć oraz 

agresywnych wydatków marketingowych na 

pozyskanie klientów chcemy poprawić nasze 

udziały w rynku i zbudować bazę pod przyszły 

wzrost. Dosprzedaż usług konwergentnych 

gospodarstwom domowym, które są już 

klientami Orange, przyczyni się do dalszego 

dynamicznego wzrostu bazy klientów 

konwergentnych.

Rynek w Polsce jest duży i zróżnicowany pod 

względem demograficznym i geograficznym. 

Jeśli chodzi o zapewnienie najlepszej jako-

Budowanie długoterminowej 
wartości: powrót do wzrostu 
przychodów w 2018 roku
W aspekcie finansowym, celem no-
wego planu strategicznego jest przy-
wrócenie wzrostu skonsolidowanych 
przychodów i zysku EBITDA w roku 
2018. Odwrócenie negatywnego 
trendu będzie wymagało poprawy 
w części mobilnej oraz stacjonarnej. 
Liczymy na dalszy duży wzrost liczby 

klientów mobilnych i dalszą poprawę 
ARPU pod wpływem dynamicznego 
wzrostu popytu na transfer danych; 
EBITDA będzie wspierana poprawą 
przychodów, dźwignią operacyjną 
oraz dalszymi działaniami optymal-
izacyjnymi w zakresie kosztów.

ści sieci oraz działania komercyjne, nasza 

strategia będzie brała pod uwagę specyfi-

kę lokalnych rynków, tak aby zapewnić jak 

najbardziej optymalną alokację zasobów.  

W dużych miastach, średnich i małych miej-

scowościach oraz na obszarach wiejskich 

różne jest otoczenie konkurencyjne, nasze 

udziały w poszczególnych segmentach ryn-

ku, warunki rozwoju sieci oraz potrzeby klien-

tów. Nasze podejście będzie uwzględniało  

te różnice. Wspólnym mianownikiem naszych 

działań będzie konwergencja. W dużych mia-

stach nacisk zostanie położony na budowę 

dostępu siecią światłowodową oraz odzyska-

nie udziałów w rynku stacjonarnego Interne-

tu przy wykorzystaniu naszej bardzo dobrej 

pozycji na rynku usług mobilnych. Z kolei  

na terenach wiejskich główną opcją dostępu 

do szybkiego Internetu będą technologie mo-

bilne, uzupełnione o technologie stacjonarne. 

Naszym głównym wyzwaniem będzie obrona 

bazy klientów Internetu stacjonarnego, mię-

dzy innymi poprzez wykorzystanie możliwości 

w zakresie dosprzedaży usług mobilnych.

W ramach rozbudowy sieci światłowodowej 

nasz plan strategiczny zakłada przyłączanie 

do miliona gospodarstw domowych rocznie 

do roku 2018. Na ten cel planujemy prze-

znaczyć ponad 2 miliardy złotych w okresie 

2016-2018. Zdecydowana większość inwe-

stycji będzie prowadzona w dużych miastach. 

W rezultacie, na koniec 2018 roku dostęp do 

naszych usług FTTH ma mieć do 3,5 miliona 

klientów. Plan ten będzie na bieżąco monito-

rowany pod względem osiągania założonych 

celów komercyjnych. 
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 do

2,2 mld zł
CAPEX na projekt 

FTTH w latach  
2016-2018

>1mln
klientów ofert 

konwergentych  
do 2018

Our key commitments, grouped into five categories, are presented in the table.

lider w jakości sieci zakładane cele

zapewnienie najlepszej 

jakości sieci  

w technologii mobilnej 

i stacjonarnej dla 

wszystkich klientów, 

bez względu na ich 

lokalizację geograficzną

 objęcie do 2,8 mln gospodarstw domowych naszą siecią FTTH 

w latach 2016-2018

 dalszy rozwój naszego zasięgu LTE w oparciu o nowo 

zakupione częstotliwości oraz zapewnienie najlepszej jakości 

łączności LTE

 wzrost zasięgu sieci LTE w populacji do ponad 99% w 2017

 zwiększenie ilościowych udziałów w rynku stacjonarnego 

Internetu i w rynku telefonii komórkowej

lider w konwergencji zakładane cele

zapewnienie pełnego 

portfolio usług, 

wzbogaconego o 

produkty dodane, 

wszystkim 

gospodarstwom 

domowym w każdym 

miejscu

 umocnienie naszej pozycji jako unikalnego dostawcy usług 

konwergentnych w Polsce

 dostosowanie naszej intensywnej strategii komercyjnej  

do specyfiki różnych stref geograficznych

 zwiększenie bazy klientów konwergentnych do ponad  

1 miliona do 2018

 zwiększenie w bazie klientów udziału gospodarstw domowych, 

które korzystają z trzech lub więcej usług, do około 45% w 2018

najlepsze  
doświadczenie klientów

zakładane cele

umieszczenie klientów 

w centrum wszystkich 

naszych działań

 poprawa doświadczenia klientów poprzez oferowanie 

atrakcyjnych produktów i usług, wraz z poprawą obsługi klienta  

i kanałów sprzedaży, zarówno tradycyjnych jak i on-line

 bycie innowacyjnym i elastycznym w reagowaniu na ruchy 

konkurencji

 osiągniecie drugiej pozycji pośród dużych operatorów 

dla wskaźnika Net Promoter Score

elastyczna i efektywna 
organizacja 

zakładane cele

być elastyczną i cyfrową 

organizacją, ciągle 

szukającą pola do 

poprawy efektywności

 ciągła transformacja kosztów pośrednich

 optymalizacja i automatyzacja procesów, optymalizacja 

wydatków IT, a także ułatwienie procesu podejmowania inicjatyw 

komercyjnych, zwłaszcza w przypadku ofert konwergentnych

 Plan Socjalny umożliwiający redukcję zatrudnienia do 

2050 etatów w latach 2016-2017

 kontynuacja optymalizacji portfela nieruchomości

założenia finansowe zakładane cele 

zbudowanie 

długoterminowej 

wartości dla spółki i jej 

interesariuszy, która 

umożliwi nam powrót na 

ścieżkę wzrostu

 przychody – powrót do wzrostu w 2018, w następstwie sukcesu 

projektu FTTH i rosnącej liczby klientów telefonii komórkowej

 wzrost EBITDA w 2018 – dzięki wzrostowi przychodów, dźwigni 

operacyjnej i optymalizacji modelu biznesowego

 wskaźnik dług netto do skorygowanej EBITDA nie będzie wyższy 

niż 2,2 w latach 2016-2018

 całkowite nakłady inwestycyjne na projekt FTTH w latach  

2016-2018 wyniosą ok. 2,2 mld zł

 spadek nakładów inwestycyjnych w pozostałych obszarach  

do poziomu 1,3-1,4 mld zł w 2018

Główne zakładane cele
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KADRA 
ZARZĄDZAJĄCA

BRUNO DUTHOIT
Prezes Zarządu
Bruno Duthoit (ur. 1953) jest absolwentem Politechniki 

Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły 

Telekomunikacji (École Nationale Supérieure des 

Télécommunications). Karierę zawodową rozpoczął 

jako inżynier w spółce France Télécom S.A. (obecnie 

Orange S.A.). Wkrótce awansował na stanowisko 

zastępcy dyrektora regionalnego ds. inwestycji 

sieciowych w Regionie Dolnej Normandii, które 

zajmował do 1983 roku. Przez następne sześć lat 

piastował kierownicze stanowiska w administracji 

publicznej, w Międzyresortowej Delegaturze  

ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju 

Regionalnego (DATAR), na szczeblu regionalnym  

i krajowym. W 1991 roku powrócił do Orange S.A., 

stając na czele przedstawicielstwa Grupy w Czechach 

i Słowacji. W latach 1996-2013, był prezesem  

lub członkiem zarządu szeregu zagranicznych spółek 

zależnych Grupy, w tym między innymi prezesem 

Orange Slovensko (1996-1999), Orange Moldova 

(2006-2008), Orange Armenia (2008-2012) oraz 

Ethiotelecom w Etiopii (2012-2013). Od 2001 do  

2006 roku był Członkiem Zarządu Telekomunikacji 

Polskiej S.A., odpowiadając za szeroki wachlarz 

zagadnień: od transformacji poprzez sprzedaż, 

marketing i obsługę klientów po strategię i inwestycje. 

Zarząd (skład na 31 grudnia 2015 r.)
Bruno Duthoit - Prezes Zarządu

Mariusz Gaca - Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego

Piotr Muszyński - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Jolanta Dudek - Członek Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami

Jacek Kowalski - Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

Bożena Leśniewska - Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji

Maciej Nowohoński - Członek Zarządu ds. Finansów

Michał Paschalis-Jakubowicz - Członek Zarządu ds. Marketingu

W dniu 8 października 2015 r., Rada Nadzorcza powołała pp. Jolantę Dudek, Bożenę Leśniewską  

i Michała Paschalis-Jakubowicza w skład Zarządu Spółki.

W dniu 4 lutego 2016 r., Rada Nadzorcza powołała pana Jean-François Fallacher na stanowisko  

Prezesa Zarządu Orange Polska ze skutkiem na dzień 1 maja 2016 r.

W dniu 4 lutego 2016 r., pan Bruno Duthoit złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska  

Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2016 r.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Zarządu są określone w Regulaminie Zarządu, który jest dostępny  

na stronie www.orange-ir.pl/corporate-governance

Bruno Duthoit 

Prezes Zarządu

KADRA ZARZĄDZAJĄCA
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MARIUSZ GACA 
Wiceprezes Zarządu  
ds. Rynku Biznesowego
Mariusz Gaca (ur. 1973) jest absolwentem 

Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgosz-

czy oraz Uniwersytetu Warszawskiego,  

posiada również dyplomy MBA University 

of Illinois at Urbana Champaign oraz AMP  

z INSEAD. Karierę zawodową rozpoczął  

w Grupie Elektrim S.A., gdzie w latach 1995-

2000 współtworzył biznes plany lokalnych 

operatorów telekomunikacyjnych. Od 2001 

roku w Grupie TP jako Dyrektor Pionu Mul-

timediów,  odpowiedzialny za rozwój ofer-

ty dostępu do Internetu dla rynku klien-

tów indywidualnych. W latach 2005-2009  

odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy 

TP. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora  

Wykonawczego Grupy TP odpowiedzial-

nego za sprzedaż i obsługę klienta oraz 

Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora 

telefonii komórkowej Grupy TP), którą pełnił 

do niedawnego połączenia PTK Centertel  

z TP S.A. Od listopada 2013 roku jest od-

powiedzialny za Rynek Biznesowy Orange  

Polska. Od 2011 roku Wiceprezydent Praco-

dawców RP oraz Przewodniczący Polskiej 

Sekcji BIAC przy OECD.

PIOTR MUSZYŃSKI 
Wiceprezes Zarządu 
ds. Operacyjnych
Piotr Muszyński (ur. 1963) ukończył Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocław-

skiego oraz Zaawansowany Program Zarzą-

dzania organizowany przez IESE Business 

School/Uniwersytet Nawarry. W Orange 

Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 

2001 roku, początkowo jako Dyrektor Pionu 

Obsługi Klienta, w latach 2005-2006 Dyrek-

tor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, 2006-2008  

Dyrektora Obsługi Klientów Biznesowych  

w Orange Customer Service Sp. z o.o.,  

a od listopada 2013 roku pełni funkcję Pre-

zesa Zarządu Orange Customer Service  

Sp. z o.o. Od listopada 2013 roku była 

Dyrektorem Wykonawczym ds. Obsługi 

Klientów w Orange Polska. Od 2014 roku 

dodatkowo odpowiada za obszar Relacji 

z Klientami Orange Polska.

JACEK KOWALSKI 
Członek Zarządu  
ds. Zasobów Ludzkich
Jacek Kowalski (ur. 1964) od stycznia 

2011 roku pracuje na stanowisku Członka  

Zarządu TP ds. Zasobów Ludzkich.  

Od 2009 roku Dyrektor Wykonawczy TP 

(obecnie Orange Polska) ds. Zasobów 

Ludzkich. Jest związany ze Spółką od 

ponad 10 lat. Swoją karierę w Grupie roz-

poczynał w 2001 roku w PTK Centertel,  

na stanowisku Menedżera Human Resour-

ces dla Sprzedaży i Marketingu. Od 2005 

roku był Dyrektorem Pionu Zarządzania 

Kompetencjami i Rozwojem Pracowników. 

W 1989 roku ukończył Wydział Historii 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 1996 

roku – Studia Podyplomowe Kierowania 

Instytucjami Samorządowymi i Organiza-

cjami Pozarządowymi również na Uniwer-

sytecie Warszawskim. Wcześniej Dyrektor 

Szkoły Przedsiębiorczości i Kadr w Infor 

Training (Grupa Wydawnicza Infor) oraz  

Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonale-

nia Nauczycieli, odpowiedzialny za wdra-

żanie programów szkoleniowych wspiera-

jących rozwój edukacji w Polsce. Członek 

Rady Programowej Polskiego Stowarzy-

szenia Zarządzania Kadrami.

Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi 

i Sprzedaży. We wrześniu 2008 roku powo-

łany na Członka Zarządu TP ds. Operacyj-

nych, a od listopada 2009 roku Wiceprezes 

Zarządu TP ds. Operacyjnych. Piotr Muszyń-

ski pełni także funkcję Prezesa Rady Funda-

cji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji  

i Technik Multimedialnych, Wiceprezesa 

Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emiten-

tów Giełdowych, a ponadto jest członkiem 

Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN 

i członkiem Rady PIIT. Za swoje osiągnię-

cia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako 

menedżer roku dwukrotnie, w latach 2010  

i 2011, nagrodą Złotej Anteny Świata  

Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem pod-

czas Krajowego Sympozjum Telekomunika-

cji i Teleinformatyki 2011 – za wybitny wkład  

w budowę społeczeństwa informacyjnego.

JOLANTA DUDEK
Członek Zarządu  
ds. Obsługi Klientów  
i Strategii Relacji z Klientami
Jolanta Dudek (ur. 1964) ukończyła Wydział 

Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz 

studia podyplomowe z zakresu Zarządzania 

Gospodarką Europejską, uzyskując dyplom 

francuskiej Ecole des Hautes Etudes Com-

merciales (HEC), Juy-en Josas oraz Szkoły 

Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. 

Jest również absolwentką Akademii Psy-

chologii Przywództwa (2013) i Szkoły Men-

torów (2015) przy Szkole Biznesu Politech-

niki Warszawskiej. Posiada doświadczenie 

jako Audytor Wiodący Systemu Zarządzania 

Jakością ISO 2002 oraz jako Koordynator 

COPC® – Customer Operations Perfor-

mance Center. Karierę w branży telekomu-

nikacyjnej rozpoczęła w 2000 roku w PTK 

Centertel, na stanowiskach menedżerskich 

związanych z zarządzaniem obsługą klien-

tów indywidualnych. W latach 2004-2010 

pełniła funkcję Dyrektora Obsługi Klientów 

Biznesowych sieci komórkowej Orange.  

W październiku 2010 roku objęła stanowisko 

BOŻENA LEŚNIEWSKA
Członek Zarządu 
ds. Sprzedaży  
i Komercyjnej Digitalizacji
Bożena Leśniewska (ur. 1965) ukończy-

ła Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Akademię Psychologii Przy-

wództwa w Szkole Biznesu Politechniki 

Warszawskiej oraz Akademię Mentoringu. 

Karierę zawodową rozpoczęła w obszarze 

Sprzedaży w 1992 roku, w DHL Interna-

tional Ltd. Od 1996 roku odpowiadała za 

rynek sprzedaży w firmie Polkomtel S.A., 

początkowo jako Dyrektor Sprzedaży,  

a następnie Dyrektor Regionu Sprzedaży, 

Dyrektor Departamentu Klientów Indy-

widualnych i Zastępca Dyrektora Depar-

tamentu Klientów Biznesowych. W 2006 

roku dołączyła do zespołu Orange Polska 

w PTK Centertel jako Zastępca Dyrekto-

ra Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego,  

a następnie Dyrektor Pionu Sprzedaży do 

Klientów Biznesowych. Od 2008 roku była 

Dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych, 

a potem Dyrektorem Sprzedaży jednocze-

śnie w PTK Centertel i w Orange Polska. 

Od listopada 2013 roku była Dyrektorem 

Wykonawczym ds. Sprzedaży w Orange 

Polska. Bożena Leśniewska jest Przewod-

niczącym Rady Nadzorczej Orange Retail 

S.A. Jest członkiem Rady Programowej 

Polish National Sales Awards, europejskiej 

organizacji Women in Leadership, Rady 

Ekspertów THINKTANK oraz Stowarzysze-

nia Mentorów “Przełom”.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

MACIEJ NOWOHOŃSKI 
Członek Zarządu ds. Finansów
Maciej Nowohoński (ur. 1973) jest Człon-

kiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów 

od marca 2014 roku. Z Orange Polska zwią-

zany jest od 2003 roku – pełnił różne role 

o rosnącym zakresie odpowiedzialności  

w obszarze finansów, w tym w szczególno-

ści funkcję Kontrolera Grupy Orange Polska 

w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 

Maciej Nowohoński zajmował także stano-

wisko Członka Zarządu w spółce Emitel, 

natomiast w latach 2011-2013 był Człon-

kiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK 

Centertel. Przed dołączeniem do zespołu 

Orange pracował między innymi w Arthur 

Andersen i Andersen Business Consulting. 

Jest absolwentem kierunku Handel Zagra-

niczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-

znaniu oraz szkoły biznesu Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen w Holandii.

MICHAŁ PASCHALIS 
JAKUBOWICZ 
Członek Zarządu  
ds. Marketingu
Michał Paschalis-Jakubowicz (ur.1972) jest 

absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicz-

nych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

posiada dyplom Kanadyjskiego Studium 

Podyplomowego MBA Szkoły Głównej 

Handlowej. Pracował w firmach Nicom 

Consulting, Polkomtel S.A., Wirtualna  

Polska S.A. (Członek Zarządu) i A.T.Kear-

ney. W 2009 roku rozpoczął karierę zawo-

dową w PTK Centertel jako Dyrektor Mar-

ketingu Usług Mobilnych. W listopadzie 

2013 roku dołączył do zespołu Orange Pol-

ska jako Dyrektor Wykonawczy ds. Marke-

tingu Rynku Masowego. We wrześniu 2015 

roku Michał Paschalis-Jakubowicz został 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki 

Telefony Podlaskie S.A. 
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IRMINA BUBAŁŁO
Dyrektor Wykonawczy  
ds. Centrum Usług
Od listopada 2013 roku na stanowisku  

Dyrektora Wykonawczego ds. Centrum 

Usług; od 2014 roku pełni również funkcję 

Przewodniczącej Komisji ds. Etyki Oran-

ge Polska. Z Orange Polska związana jest 

od 2005 roku. W tym czasie pełniła funkcję 

Dyrektora Centrum Operacji Księgowych 

(2005-2013). Przed dołączeniem do zespołu 

Orange pracowała jako Kontroler Finansowy 

w Thomson SBU Displays & Components 

Worldwide (Paryż), Dyrektor Finansowy  

w Thomson Displays Mexicana (Meksyk),  

a także w Polkolor S.A. (Finanse, Planowanie 

Produkcji oraz Kontrola Jakości). Ukończyła 

Wydział Elektroniki na Politechnice Warszaw-

skiej oraz Studia Executive MBA na Akade-

mii Koźmińskiego. W latach 2009 i 2013 

odebrała nagrody SSON (Shared Services  

Organizations Network) dla najlepszego Cen-

trum Operacji Księgowych regionu EMEA,  

a w roku 2015 – dla najlepszego Centrum 

Usług regionu EMEA.

WITOLD DROŻDŻ
Dyrektor Wykonawczy  
ds. Korporacyjnych
Od 2012 roku Dyrektor Wykonawczy ds.  

Korporacyjnych w Orange Polska oraz Czło-

nek Rady Fundacji Świat Idei i Fundacji Oran-

ge. W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, 

a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia 

Wydział Muzykologii Uniwersytetu War-

szawskiego. Posiada uprawnienia coacha 

– wystawione przez International Coaching 

Community (2010) i International Coaching 

Federation (2013) oraz Praktyka NLP – wysta-

wione przez Polski Instytut NLP (2012). Swoją 

wiedzę w tym obszarze wykorzystuje prowa-

dząc procesy coachingowe z menedżerami 

Orange Polska.

PAWEŁ PATKOWSKI
Dyrektor Wykonawczy  
ds. Marki i Komunikacji 
 Marketingowej
W Orange Polska od 2011 roku odpowiedzial-

ny za strategię i komunikację  marek (Oran-

ge, Nju.mobile), planowanie i zakup mediów, 

aktywizacje digital oraz działania w mediach 

społecznościowych. Poprzednio wicedyrek-

tor Departamentu Komunikacji Marketingowej 

w Polkomtel. W latach 2001-2007 CMO Adi-

das Poland. Wcześniej dyrektor marketingu 

Browarów Brok.  W agencji reklamowej Lintas 

jako account director pracował dla: Unilever, 

Polkomtel, TP, Castrol, Casio, ING Bank Śląski. 

Juror najważniejszych konkursów marketin-

gowych. Zdobywca wielu nagród, m.in. Grand 

Prix Effie i Long Term Marketing Excellence 

Effie, Mixx Awards, Reklamodawca Roku 

KTR, Superbrands, Premium Brands, Golden 

Arrow, Innovation Awards, Impactor, Marketer 

Roku IAB. Wyróżniony tytułem CMO Roku 

2014 przez Media&Marketing Polska.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent 

Szkoły Głównej Handlowej oraz Institut Fran-

cais de Gestion (MBA). Wykładowca mene-

dżerskich studiów podyplomowych w Kate-

drze Zarządzania w Gospodarce SGH. Autor 

książki „Potencjał konkurencyjny marki”. 

JAROSŁAW STARCZEWSKI
Dyrektor Wykonawczy  
ds. Rynku Klientów-Operatorów
Jarosław Starczewski jest absolwentem 

Instytutu Telekomunikacji Politechniki War-

szawskiej. Posiada również dyplom EMBA 

Uniwersytetu of Illinois w Urbana-Champaign. 

Przez całą karierę związany z sektorem tele-

komunikacyjnym, m.in. z Grupą Kapitałową 

Polskie Sieci Energetyczne, gdzie był Preze-

sem Zarządu Exatel S.A., Prezesem Zarządu 

NOM Sp. z o.o., a wcześniej w tych spółkach 

odpowiadał za sprzedaż i marketing oraz 

strategię i rozwój. Pracę w firmie rozpoczął  

w 2007 roku i od tego czasu odpowiada za 

zarządzanie sprzedażą hurtową do operato-

rów krajowych i zagranicznych, a także za-

rządzanie całym portfelem usług hurtowych, 

zarówno z oferty regulowanej, jak i komer-

cyjnej. Od 2013 roku, Dyrektor Wykonawczy  

ds. Rynku Klientów-Operatorów. 

Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 Wicemi-

nister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa  

informacyjnego i rejestry publiczne oraz 

Przewodniczący rządowego Zespołu „Pol-

ska Cyfrowa” i członek  rządowego Zespołu 

ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz 

międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji  

i Radiofonii Cyfrowej. Jest laureatem nagród   

Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasa-

dor Gospodarki Elektronicznej (2008). Ukoń-

czył prawo i stosunki międzynarodowe na 

Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 roku 

ukończył również Program Stanford Executi-

ve na Uniwersytecie Stanford.

MAGDALENA HAUPTMAN
Dyrektor Wykonawczy  
ds. Efektywności i Transformacji
Od listopada 2013 roku na stanowisku Dy-

rektora Wykonawczego ds. Efektywności  

i Transformacji. Z Orange Polska jest związa-

na od 1994 roku. Na początku w PTK Cen-

tertel pełniła rolę Kierownika ds. Procedur 

i Standardów Wewnętrznych w Pionie Ad-

ministracji, a następnie w latach 1998-2001 

Kontrolera Budżetu dla obszaru Techniki  

i Informatyki. W 2001 roku przeszła do Tele-

komunikacji Polskiej S.A., gdzie jako Dyrektor 

Zakupów odpowiadała za stworzenie i rozwój 

Organizacji Zakupowej działającej w ramach 

Grupy France Telecom. W latach 2010-2013, 

jako Dyrektor ds. Nieruchomości, koordy-

nowała prace nad stworzeniem koncepcji  

i odpowiadała za budowę Miasteczka Oran-

ge. Jednocześnie nadzorowała sprzedaż 

nieruchomości Orange Polska. Ukończyła 

Wydział Zarządzania i Marketingu Szko-

ły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektorzy Wykonawczy
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Wyniki
operacyjne
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Kontekst  
makroekonomiczny
Zgodnie z oficjalnymi danymi, w ubiegłym roku polska gospodarka 
rozwijała się najszybciej od czterech lat, a PKB zwiększył się  
o 3,6%. Głównym czynnikiem wzrostu był wysoki popyt krajowy, 
wspierany szybką poprawą na rynku pracy. Według prognoz 
Komisji Europejskiej, znaczące inwestycje infrastrukturalne 
współfinansowane ze środków unijnych będą napędzały wzrost 
wydajności i PKB, a obecna dynamika wzrostu gospodarczego 
utrzyma się w ciągu najbliższych dwóch lat. Przewidywany 
jest stopniowy powrót inflacji w miarę słabnięcia wpływu 
gwałtownych obniżek cen energii i żywności.

transmisji danych.

W 2015 roku miało miejsce kilka ważnych 

zmian właścicielskich na rynku telekomuni-

kacyjnym. Po zakupie GTS Central Europe 

przez Deutsche Telekom (właściciel T-Mo-

bile Polska) i akceptacji tej transakcji przez 

Komisję Europejską, od 1 kw. 2015 wyniki 

GTS Poland są konsolidowane z wynikami 

T-Mobile Polska. Netia, w celu wzmocnie-

nia swojej pozycji na rynku biznesowym, 

przejęła od PKP 100% udziałów w TK  

Telekom.

Pojawiły się również nowe partnerstwa biz-

nesowe łączące usługi telekomunikacyjne 

z innymi sektorami gospodarki. Operato-

rzy, w tym Orange Polska, coraz częściej 

oferują usługi bankowe czy dostawy energii 

elektrycznej (we współpracy z operatorami 

energetycznymi). Jeden z operatorów tele-

fonii komórkowej rozważa także sprzedaż 

gazu. Przewiduje się, że te procesy będą 

postępowały w przyszłych latach. 

WYNIKI OPERACYJNE

WYNIKI
OPERACYJNE

edług szacunków Gru-

py, w 2015 roku war-

tość rynku telekomu-

nikacyjnego w Polsce 

pod względem sumy przychodów z opłat 

pobranych od użytkowników końcowych 

spadła o 2,9% względem poprzedniego 

roku. W telefonii mobilnej, nastąpił wzrost 

na rynku usług hurtowych, podczas gdy 

rynek detaliczny nadal się kurczył w wy-

niku spadku średnich cen płaconych 

przez klientów. Równolegle, postępowa-

ła przecena rynku telefonii stacjonarnej. 

W efekcie kombinacji tych czynników,  

w 2015 roku całkowita wartość rynku usług 

telekomunikacyjnych w Polsce, obejmują-

ca przychody z usług detalicznych i hur-

towych, nieznacznie wzrosła – o 0,7%  

w ujęciu rocznym.

Do spadku wartości rynku, zwłaszcza ko-

mórkowego, przyczyniło się upowszech-

nienie pakietów głosowych bez limitów mi-

nut, zarówno w ramach ofert mobilnych jak 

i stacjonarnych. Z drugiej strony, korzystny 

wpływ na rozwój rynku miała rosnąca po-

pularność usług mobilnej transmisji da-

nych wśród użytkowników smartfonów, 

tabletów i innych urządzeń.

Do obniżenia wartości rynku nadal przy-

czynia się zastępowanie usług stacjo-

narnych przez usługi mobilne. O ile  

w poprzednich latach dotyczyło to głównie 

usług głosowych, obecnie trend ten ob-

serwuje się również w segmencie stacjo-

narnego dostępu do Internetu. Kluczowe 

znaczenie w dalszym przejmowaniu przez 

mobilny dostęp do Internetu substytucyj-

nej lub komplementarnej roli względem 

dostępu stacjonarnego będzie odgrywał 

przyrost liczby klientów usług LTE, uzależ-

niony od oferowanych opcji cenowych.

Na rynku stacjonarnego Internetu w Pol-

sce, wzrasta udział usług o bardzo dużej 

prędkości w całkowitej liczbie dostępów. 

Firmy muszą posiadać w ofercie produkt 

o bardzo wysokiej przepływności, jeżeli 

chcą pozostać konkurencyjne i sprostać 

rosnącym potrzebom klientów w zakresie 

Sytuacja na rynku

4,6 mln

3,8 mln

5,5 mln

Liczba smartfonów wśród klientów Orange

2014

2013

2015

W 2015 roku w dalszym ciągu rozwijaliśmy działalność zgodnie  
z nakreślonymi przed rokiem priorytetami. Należały do nich  

inwestycje w jakość i szybkość sieci, rozwijanie internetowego kanału 
sprzedaży oraz inicjatyw wielokanałowych (ang. cross-channel), 
 wzrost satysfakcji klientów oraz dalsza poprawa efektywności.  

Był to bardzo intensywny okres, który przyniósł szereg istotnych zmian 
o długofalowych konsekwencjach.
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667

591

Klienci usług konwergentnych (w tys.)

539

627

728

4 kw. 2014

1 kw. 2015

2 kw. 2015

3 kw. 2015

4 kw. 2015

60,9%

83,7%

Pokrycie siecią LTE (w % ludności Polski)

2014

2015

Deregulacja pomaga  
Orange Polska konkurować 
na podobnym warunkach jak 
inni gracze w segmencie 
dostępu do Internetu
W październiku 2014 roku, regulator zatwier-

dził częściową deregulację rynku stacjonarne-

go dostępu do Internetu, co pozwoliło Oran-

ge Polska na znacznie większą elastyczność  

w kształtowaniu cen na rynku detalicznym. 

Odpowiadając na duży popyt na szybki  

Internet, w 2015 roku podjęliśmy znaczące  

inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej 

w dużych miastach. Do końca roku, w zasięgu 

naszej sieci znalazło się ponad 700 tys. gospo-

darstw domowych. Technologia FTTH będzie 

jednym z głównych filarów naszej ofensywnej 

strategii w najbliższych latach. W szczególno-

ści, poprzez inwestycje w linie światłowodo-

we Orange Polska zamierza odzyskać udział  

w rynku szybkiego dostępu do Internetu w du-

żych aglomeracjach, gdzie aktualnie dominują 

operatorzy telewizji kablowych.

Polski regulator wspiera politykę regulacyj-

ną korzystną dla rozwoju inwestycji, której 

ideą jest przejście od regulacji ex-ante do 

działań ex-post w zakresie otoczenia konku-

rencyjnego.

Zakończenie aukcji na 
częstotliwości LTE umożliwia 
rozwój technologii 4G
W październiku 2015 roku, nastąpiło długo 

oczekiwane zakończenie aukcji częstotli-

wości LTE, w której Orange Polska osiągnął 

optymalny rezultat. Aukcja obejmowała czę-

stotliwości z zakresu 800 MHz oraz 2600 

MHz, przeznaczone do dalszego rozwoju 

zasięgu i pojemności sieci czwartej generacji 

(4G).

Oprócz Orange Polska w procesie aukcyj-

nym uczestniczyło pięć innych podmiotów, w 

tym pozostali trzej mobilni operatorzy infra-

strukturalni: T-Mobile, Polkomtel i P4, a także 

NetNet i spółka zależna od spółki Emitel.

Orange Polska zdobył dwa z pięciu bloków 

w paśmie 800 MHz (łącznie 2x10 MHz) oraz 

trzy z czternastu bloków w paśmie 2600 

MHz (2x15 MHz) za łączną cenę 3 168 mld zł.  

Końcowe ceny uzyskane w polskiej aukcji na 

te zasoby częstotliwości należały do najwyż-

szych w Europie, ale adekwatnie odzwiercie-

dlały zasady procesu i wysoki poziom kon-

kurencji. Wygrywająca oferta Orange Polska 

okazała się niższa od średniej ceny zapłaco-

nej przez naszych konkurentów.

Wynik aukcji oznacza korzystną dla Orange 

Polska zmianę w otoczeniu konkurencyjnym 

i ma kluczowe znaczenie dla naszej długo-

okresowej strategii nie tylko na rynku usług 

mobilnych, ale również stacjonarnych. Moż-

liwość sprostania niezwykle dynamicznemu 

wzrostowi ruchu w zakresie transmisji da-

nych, jaki czeka nas co najmniej w najbliż-

szych dziesięciu latach, jest dla nas absolut-

ną koniecznością.

Rezerwacje częstotliwości zostały wydane 

25 stycznia 2016 roku i są ważne przez okres 

15 lat.

Otoczenie regulacyjne
Rok 2015 okazał się dla Orange Polska  

rekordowy w segmencie telefonii komórko-

wej: liczba przyłączonych klientów abona-

mentowych była najwyższa od 2007 roku. 

Odnotowaliśmy także oznaki ożywienia  

w segmencie stacjonarnego dostępu do  

Internetu oraz obiecujący wzrost w usługach 

konwergentnych. Na sukces komercyjny zło-

żyło się szereg czynników, ale decydujące 

znaczenie miała obsługa klienta: słuchamy 

użytkowników naszych usług i staramy się 

jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby, 

co sprawia, że są coraz pozytywniej nasta-

wieni do Orange. Kwartalny wskaźnik odejść 

w usługach abonamentowych spadł do re-

kordowo niskiego poziomu 3%, co jest od-

zwierciedleniem rosnącej lojalności klientów 

i satysfakcji z usług.

Konwergencja: dynamiczny 
rozwój ofert konwergentnych
W 2015 roku nadal rozwijaliśmy naszą ofer-

tę usług konwergentnych, pozyskując pra-

wie 200 tys. nowych klientów, co oznacza 

wzrost o 35%. Na koniec grudnia, z ofert 

konwergentnych korzystało łącznie 728 

tys. klientów. W ofercie Orange Open klien-

ci otrzymują rabaty za korzystanie z wielu 

usług mobilnych i stacjonarnych (średnio, 

każdy klient tej oferty korzysta z ponad 

czterech różnych usług Orange). Do inicja-

tyw podjętych w tym obszarze w ubiegłym 

roku należało wprowadzenie Smart Pla-

nów Open (mobilnych planów taryfowych 

dostępnych tylko dla posiadaczy usług 

stacjonarnych) oraz uatrakcyjnienie oferty 

konwergentnej dla klientów biznesowych. 

Na rynku klientów indywidualnych Orange 

Polska jest obecnie jedynym operatorem 

oferującym usługi konwergentne. Ocze-

kujemy, że w kolejnych latach popyt na 

te usługi w Polsce będzie się stale zwięk-

szał. Oferty konwergentne zwiększają lo-

jalność klientów, ograniczając ich utratę. 

Obok inwestycji w łącza światłowodowe, 

konwergencja będzie dla nas kluczowym 

Produkty i usługi

klienci usług konwergentnych
+35%

+9%
klienci komórkowi, post-paid

+32%
klienci mobilnego Internetu

Mapa inwestycji w sieć światłowodową

Kraków

Lublin

Opole

Łódź

Warszawa

Białystok

Elbląg
Gdańsk

Bydgoszcz

Szczecin

Wrocław
Piotrków

 Trybunalski

Zielona
Góra

Katowice
Sosnowiec
Mysłowice

311mln zł
FTTH CAPEX

716 tys.
gospodarstw  
domowych  

w zasięgu usługi 
FTTH
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narzędziem w walce o odzyskanie udziału  

w rynku stacjonarnego dostępu do Internetu. 

Telefonia komórkowa:  
pozyskiwanie klientów  
i budowanie lojalności
Całkowita liczba klientów mobilnych zwięk-

szyła się o 277 tys., osiągając na koniec 2015 

roku poziom 15,9 mln, co oznacza przyrost  

o 2%. Motorem wzrostu był rekordowy po-

ziom przyłączeń netto klientów abonamen-

towych, których liczba wzrosła w ujęciu 

rocznym o 682 tys., tj. prawie 9%, dzięki do-

brze skonstruowanym nowym ofertom oraz 

intensywnym działaniom marketingowym  

w drugim półroczu. Do wzrostu bazy klien-

tów abonamentowych przyczyniła się także 

rosnąca popularność kart SIM do mobilne-

go Internetu, które chętniej są aktywowane  

w formule post-paid. Baza klientów mobilne-

go dostępu do Internetu wzrosła względem 

poprzedniego roku o ponad 30%. Tren-

dy na rynku komórkowym w Polsce  
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odzwierciedlały rosnące zapotrzebowanie 

na transmisję danych. Pakiet danych stał się 

nieodzownym elementem każdego planu ta-

ryfowego, a wśród użytkowników stale rośnie 

popularność nowoczesnych smartfonów. Na-

stępuje powiększanie pakietów danych przy 

niezmienionych cenach, zarówno w obsza-

rze mobilnego Internetu jak i planów głoso-

wych. Oferty z nielimitowanymi rozmowami 

i SMS-ami stały się głównym narzędziem 

pozyskiwania i utrzymania klientów. Zamiast 

konkurować poprzez proste obniżanie cen, 

operatorzy coraz częściej dodają nowe usługi 

lub większe pakiety danych w tej samej cenie.

Zgodnie z tymi trendami, Orange Polska włą-

czył pakiet danych do wszystkich swoich 

ofert głosowych (z wyjątkiem marki nju mobile 

oraz oferty hybrydowej Zetafon) oraz znaczą-

co uatrakcyjnił komponent transmisji danych  

w ofertach telefonii mobilnej dla klientów biz-

nesowych. Na koniec roku, blisko 60% na-

szych klientów głosowych usług abonamen-

towych korzystało ze smartfonów, co oznacza 

wzrost o prawie 900 tys. względem stanu na 

koniec 2014 roku. Ruch transmisji danych  

w przeliczeniu na klienta naszej sieci mobilnej 

zwiększył się w skali roku ponad dwukrotnie, 

czemu towarzyszył wzrost wskaźnika ARPU  

z usług przesyłu danych o 18%. Ponadto, wpro-

wadziliśmy usługi nielimitowanych połączeń 

głosowych i SMS-ów do oferty usług przed-

płaconych, co przyczyniło się do ograniczenia 

odpływu klientów pre-paid w drugim półroczu. 

Z dużym zainteresowaniem na rynku spotka-

ła się wprowadzona w drugiej połowie roku 

nowa oferta rodzinna, która umożliwia wspól-

ne korzystanie z pakietów minut, SMS-ów  

i danych na trzech lub więcej kartach SIM  

w ramach jednego abonamentu. W segmen-

cie mobilnego dostępu szerokopasmowego, 

wprowadziliśmy ofertę Internet LTE dla domu 

jako alternatywę dla Internetu stacjonarnego; 

w ramach tej oferty, klienci mogą korzystać  

z Internetu bez limitu w strefie domowej oraz 

otrzymują duże pakiety danych do wykorzy-

stania poza domem.

Telefonia stacjonarna:  
mimo malejącej bazy  
klientów nadal podstawą 
oferty konwergentnej
W 2015 roku, wskaźnik penetracji dla telefonii 

stacjonarnej w Polsce ponownie się obniżył, 

do 21% ogółu ludności na koniec grudnia 

(wobec 22% rok wcześniej). Liczba klientów 

telefonii stacjonarnej Orange Polska zmniej-

szyła się o 318 tys., tj. o 7% w skali roku. 

Kontynuowaliśmy działania na rzecz utrzy-

mania użytkowników stacjonarnych usług 

głosowych poprzez promujące lojalność pla-

ny taryfowe oraz obniżenie progu uczestnic-

twa w ofercie Orange Open – dzięki czemu 

wszystkie plany stacjonarne zostały objęte 

możliwością uzyskania rabatów na usługi 

konwergentne. Baza klientów usług głoso-

wych jest ściśle powiązana z bazą klientów 

stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, 

którzy odchodząc często rezygnują również 

z telefonu stacjonarnego. Podjęte w drugiej 

połowie roku działania na rzecz pozyskania 

klientów stacjonarnego dostępu do Internetu 

przyczyniły się także do stopniowej stabilizacji 

procesu utraty łączy głosowych.

Stacjonarny dostęp do  
Internetu: ponad 700 tys.  
gospodarstw domowych  
w zasięgu sieci  
światłowodowej
W ubiegłym roku, można było zaobserwo-

wać proces zastępowania dostępu stacjo-

narnego przez mobilny dostęp do Internetu. 

Według szacunków Orange Polska, łączna 

liczba łączy dostępowych zmniejszyła się  

w ujęciu rocznym o 0,5%. Konkurencja ze 

strony Internetu mobilnego przybrała na sile 

pod wpływem rozwijania sieci LTE przez 

wszystkich operatorów oraz wdrożenia tań-

szych, szybszych i bardziej niezawodnych 

usług. W efekcie, spółka odnotowała więk-

szą utratę klientów stacjonarnego dostępu 

do Internetu niż w 2014 roku.

W segmencie usług dostępu do Internetu, 

TV i VoIP, w 2015 roku nastąpił co prawda 

spadek bazy klientów, ale poprawiła się jej 

struktura, co zaowocowało nieznacznym 

wzrostem wskaźnika ARPU z tych usług. 

Liczba klientów korzystających z pakietów 

3P zwiększyła się drugi rok z rzędu, o bli-

sko 20%, osiągając na koniec roku poziom 

ponad 24% całej bazy klientów usług sze-

rokopasmowych. Jednocześnie, liczba sta-

cjonarnych dostępów szerokopasmowych 

zmniejszyła się w skali roku o 6,1%. Jednak 

baza klientów szybkiego dostępu do Interne-

tu nadal znacząco rosła, dzięki aktywnej mi-

gracji z technologii ADSL, atrakcyjniejszym 

cenom (po wprowadzonych w czerwcu  

obniżkach) oraz pierwszym obiecującym wy-

nikom projektu rozbudowy sieci światłowo-

dowej. Na koniec roku, liczba klientów FTTH 

wyniosła 17 tys.

Poza wpływem wspomnianego wyżej pro-

cesu zastępowania dostępu stacjonarnego 

przez mobilny dostęp do Internetu, utrzy-

mywała się silna presja konkurencyjna ze 

strony operatorów telewizji kablowych, któ-

rych udział w rynku stacjonarnego Interne-

tu konsekwentnie się zwiększa – na koniec 

2015 roku był szacowany na 35,3% w ujęciu 

ilościowym i 33,4% w ujęciu wartościowym, 

wobec 33,8% udziału ilościowego i 31,9% 

udziału w wartości rynku rok wcześniej. Ope-

ratorzy kablowi pozyskują klientów głównie 

w dużych miastach, oferując wyższe pręd-

kości dostępu i atrakcyjne pakiety usług. 

Rozbudowa sieci światłowodowej pozwoli 

nam konkurować z nimi na równiejszych  

warunkach.

Sprzedaż i dystrybucja
Digitalizacja 
oraz integracja kanałów
Z uwagi na fakt, iż około 22% naszych klien-

tów rozpoczyna swoją przygodę z Orange w 

Internecie, odświeżyliśmy część samoobsłu-

gową portalu www.orange.pl oraz aplikację 

My Orange, dzięki czemu korzystanie z nich 

jest bardziej przyjazne i intuicyjne.

W dzisiejszym świecie klienci chcą takiego 

samego sposobu obsługi niezależnie od 

tego, w jaki sposób się z nami kontaktują – 

bezpośrednio, telefonicznie czy przez Inter-

net. Ścisła współpraca między wszystkimi 

kanałami kontaktu zapewnia naszym klien-

tom jednakowe, pozytywne doświadczenia 

w każdym miejscu i czasie. Obecnie, klien-

ci mają m.in. możliwość korzystania z opcji 

Click2Call i Click2Chat, sprawdzania do-

stępności telefonu i lokalizacji najbliższego 

salonu, wykorzystania bonów zniżkowych 

na zakupy internetowe czy umówienia wizyty 

w salonie. Co więcej, od kwietnia 2015 roku 

mogą odebrać złożone przez Internet lub te-

lefonicznie zamówienie w dowolnym salonie, 

zarówno własnym jak i agencyjnym. Już 6% 

klientów skorzystało z tego rozwiązania.

Optymalizacja  
i unowocześnianie zdalnych 
kanałów sprzedaży
W ubiegłym roku kontynuowaliśmy proces 

zamykania nierentownych punktów sprze-

daży. W efekcie liczba salonów zmniejszyła 

się o 51, do 794 na koniec 2015 roku.

Z myślą o naszych klientach sukcesywnie 

unowocześniamy punkty sprzedaży, tak aby 

zapewnić im komfort i wygodę. Otworzyli-

śmy 8 interaktywnych salonów przyszłości 

(ang. Smart Store), zaprojektowanych zgod-

nie z najnowszymi trendami i zachęcających 

klientów do odkrywania nowych rozwiązań 

w bardzo łatwy i przyjemny sposób. Koncep-

cja Orange Smart Store opiera się na kilku 

filarach: indywidualne podejście do klienta, 

digitalizacja oraz szybkie i skuteczne zała-

twienie sprawy za pierwszym razem.

Dzięki współpracy z niezależnymi dystry-

butorami (np. sklepami ze sprzętem elek-

tronicznym i komputerowym), kreujemy 

potrzebę na usługi wśród nowych klientów 

oraz wykorzystujemy synergię produkto-

wą. Na koniec 2015 roku, produkty Orange 

były dostępne w około 800 takich punktów.  

Wyniki sprzedaży w tym kanale wzrosły  

o 36% w porównaniu do roku poprzedniego.

Niezależnie od sieci sprzedaży, w 2015 roku 

zestawy startowe Orange w ofercie na kar-

tę były dostępne w około 40 tys. lokalizacji,  

a doładowania w około 100 tys.

Zatrudniamy również akwizytorów, którzy 

zajmują się aktywną sprzedażą naszych 

usług stacjonarnych.

Skuteczniejsza sprzedaż 
przy podejściu lokalnym
Zmieniliśmy sposób sprzedaży produktów  

i usług klientom indywidualnym, wprowadza-

jąc ukierunkowany na konwergencję model 

biznesowy Macro2Micro. Ta nowa strategia 

sprzedaży umożliwia różnicowanie podejścia 

w zależności od miejscowych oczekiwań  

i potrzeb klientów. Zdecentralizowaliśmy 

strukturę sprzedaży, wyodrębniając 10 re-

gionów i 80 dystryktów. W efekcie, potra-

fimy lepiej planować działania i inwestycje 

(zwłaszcza w linie światłowodowe i sieć LTE), 

stosownie do potencjału lokalnego rynku i we 

współpracy z miejscowymi sprzedawcami.

Perspektywy
Naszą ambicją na najbliższe lata jest 
bycie liderem w zakresie digitalizacji 
procesu zakupów przez klientów przy 
maksymalnym wykorzystaniu synergii 
świata on-line i off-line. Dlatego stawiamy 
sobie bardzo ambitny cel w postaci 
dwucyfrowego udziału sprzedaży przez 
Internet. Dysponując zintegrowanymi 
bazami danych o klientach chcemy 
dotrzeć do większej liczby gospodarstw 
domowych oraz zapewnić im płynną 
i efektywną obsługę niezależnie od 
kanału, kładąc szczególny nacisk na 
sprzedaż pakietów usług oraz rozwiązań 
konwergentnych. Naszym celem jest 
zbudowanie w pełni sprofilowanej sieci 
sprzedaży, która zapewni klientom 
najlepsze doświadczenia w kontaktach  
z operatorem w skali kraju.  

15 693

15 906

3 kw. 2015

4 kw. 2015

Klienci komórkowi (w tys.)

15 629

15 518

15 587

4 kw. 2014

1 kw. 2015

2 kw. 2015
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Obsługa klientów
Jednakowy  
standard obsługi
W ciągu roku konsekwentnie wdrażaliśmy 

mechanizmy standaryzacji oraz uspraw-

nienia w obsłudze klientów. Koncentrowali-

śmy się na podnoszeniu skuteczności i po-

lepszaniu procesów, a także doskonaleniu 

umiejętności pracowników. Klienci docenili 

nasze działania w badaniach satysfakcji, 

dzięki czemu osiągnęliśmy pozycję lidera 

na rynku telekomunikacyjnym w obsłudze 

spraw przy pierwszym kontakcie (ang. First 

Contact Resolution – FCR).

Nasze centrum obsługi w Lublinie utrzy-

mało uzyskany rok wcześniej międzyna-

rodowy certyfikat Customer Operations 

Performance Center (COPC). Światowe 

standardy zarządzania Call Center, doty-

czące m.in. monitorowania efektywności, 

jakości oraz rekrutacji i rozwoju pracow-

ników, wprowadziliśmy we wszystkich 

centrach obsługi. Jesteśmy jedynym ope-

ratorem w Polsce, który spełnia High Per-

formance Benchmark COPC.

Klientom korzystającym z wielu usług 

Orange zapewniamy kompleksową ob-

sługę przez dedykowanych doradców, 

zarówno na rynku indywidualnym jak  

i biznesowym. Dla klientów seniorów udo-

stępniliśmy infolinię z uproszczonym IVR, 

na której rozmowa z doradcą może trwać 

tak długo, jak to konieczne dla załatwienia 

sprawy.

Przyjazne kanały cyfrowe
Obsługa klientów w Orange Polska odby-

wa się coraz częściej z wykorzystaniem 

nowoczesnych form kontaktu, takich jak 

serwisy społecznościowe i aplikacje mo-

bilne. W obsłudze przez Facebook od 

czterech lat jesteśmy w Polsce liderem,  

a w światowym rankingu marek zaangażo-

wanych w media społecznościowe (Social-

ly Devoted Brands) zajmujemy 7 miejsce.

Z aplikacji mobilnej Mój Orange regularnie 

korzysta prawie 800 tys. naszych klientów. 

Mogą oni szybko i wygodnie sprawdzać 

bieżące wykorzystanie środków, włączać 

lub wyłączać usługi, poznać szczegóły 

naliczonych opłat czy opłacić fakturę. Jed-

nym kliknięciem mogą się także połączyć 

z doradcą – bez przechodzenia przez IVR  

i wstępną weryfikację.

Umieszczamy także filmy instruktażowe na 

YouTube. Są one bardzo popularne wśród 

klientów, którzy mogą się na przykład  

z nich dowiedzieć, jak zainstalować nowe 

usługi.

Z e-faktury korzysta już ponad 72% klien-

tów Orange. W trosce o ich wygodę i bez-

pieczeństwo, do jej wysyłki uruchomiliśmy 

bardziej bezpieczną domenę: @pl.orange.

com. Klienci e-faktury mogą ją pobierać 

nie tylko ze swojego konta w serwisie Mój 

Orange czy wskazanego adresu e-mail,  

ale dzięki usłudze Invoobill także w swoim 

internetowym serwisie bankowym.

Rok 2015 w obsłudze klientów  
to przede wszystkim koncentracja 
na poprawie skuteczności  
działania. Słuchamy naszych 
klientów i działamy tak, by szybko  
i sprawnie wychodzić naprzeciw 
ich potrzebom. Umożliwiamy 
dostęp do wygodnych  
i nowoczesnych form  
kontaktu, zapewniając w nich  
jednakowy standard obsługi.

FTTH (Fibre To The Home), obejmując do 

końca roku tą siecią ponad 700 tys. gospo-

darstw domowych. W efekcie, na koniec roku 

w zasięgu naszych usług bardzo szybkiego 

dostępu do Internetu (VDSL) znajdowało się 

4,7 mld gospodarstw domowych. Równole-

gle, kontynuowaliśmy proces migracji sieci 

agregacyjnej ze standardu ATM do standardu 

IP, dzięki czemu na koniec roku 75% abonen-

tów usługi Neostrada oraz 60% abonentów 

usługi iDSL było obsługiwanych w nowym 

standardzie.

Z myślą o lokalizacjach, gdzie w chwili obec-

nej brak uzasadnienia biznesowego do bu-

dowy linii światłowodowych, nadal rozwijamy 

alternatywne technologie szybkiego przesyłu 

danych. Przykładowo, w ubiegłym roku w la-

boratoriach Orange Labs prowadziliśmy ba-

dania nad nową techniką dostępową G.fast, 

która umożliwia osiąganie wysokich pręd-

kości w łączach miedzianych. W grudniu,  

w oczekiwaniu na uruchomienie projektu  

pilotażowego, podłączyliśmy testowo do tej 

usługi dwóch zaprzyjaźnionych użytkowni-

ków. Badamy także nową hybrydową tech-

nologię dostępu do Internetu DSL/LTE, która 

może poprawić jakość Neostrady i pomóc 

ograniczyć utratę jej klientów.

Przystąpiliśmy do realizacji dwuletniego 

projektu budowy nowej konwergentnej sieci 

szkieletowej IP, opartej wyłącznie na łączach 

o przepływności 100 Gb/s. W wyniku prze-

targu na budowę nowej sieci oraz dzięki uży-

ciu nowych technologii, udało się znacząco 

ograniczyć koszty utrzymania i przyszłej roz-

budowy.

Zakończyliśmy także migrację łączy mię-

dzynarodowych do nowej sieci szkieletowej.  

W ramach zarządzania przesyłem treści, 

wybudowaliśmy sieć kontentową PoP oraz 

rozpoczęliśmy budowę sieci CDN (Content 

Delivery Network) nowej generacji. Korzyść 

z tego rozwiązania odczują najwięksi klienci 

biznesowi. Sieć kontentowa znacząco po-

prawia jakość usług dla klientów końcowych, 

a jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe 

przychody i ograniczyć koszty rozbudowy.

Poprawa efektywności  
– projekt „Nowy Model  
Operacyjny” (NOM)
W 2015 roku, przystąpiliśmy do realizacji 

projektu NOM – grupy programów obe-

jmujących istotne przekształcenia niemal 

wszystkich elementów modelu operacyj-

nego Orange Polska. Zasadniczym celem 

tego projektu jest poprawa efektywności  

działania. NOM wpłynie na wszystkie  

aspekty działalności Grupy: model bizne-

sowy, procesy biznesowe oraz architekturę 

systemów informatycznych. Główne kierunki 

zmian są następujące:

  wprowadzenie spójnego modelu bizne-

sowego oraz ujednolicenie procesów 

biznesowych, co pozwoli uprościć 

architekturę IT

  konsolidacja systemów mobilnych  

i stacjonarnych, co pozwoli ograniczyć 

koszty technologii informatycznych 

oraz zracjonalizować model operacyjny 

Orange Polska

  wdrożenie nowych systemów informaty-

cznych, wspierających rozwój oferty 

konwergentnej, co pozwoli zwiększyć 

przychody z tych usług.

Realizacja tych projektów potrwa kilka lat. 

Technologia

Głównymi filarami  
naszej strategii  
pozostają:

  upraszczanie i standaryzacja 
– w celu sprawniejszego rozwiązywania 
spraw podczas jednego kontaktu, przy 
zachowaniu takiego samego poziomu 
obsługi we wszystkich kanałach

  automatyzacja i digitalizacja  
– dla zapewnienia szybkiej realizacji 
zgłaszanych spraw przy wykorzystaniu 
preferowanego przez klienta kanału 
kontaktu

  szkolenia i rozwój  
– dla zapewnienia odpowiednich 
kompetencji pracowników i stałego 
podnoszenia ich umiejętności

Przyjęta strategia oznacza zmianę 
podejścia do obsługi klientów z modelu 
reaktywnego do obsługi proaktywnej – 
wyprzedzającej ich oczekiwania i potrzeby.

WYNIKI OPERACYJNE

Pokrycie siecią 4G  

(w % ludności Polski)

60,9%

16,0%2013

2014

83,7%2015

99,4%

90,2%2013

2014

99,6%2015

716 000

78 0002014

2015

Gospodarstwa domowe  

w zasiegu usługi  FTTH  

Pokrycie siecią 3G  

(w % ludności Polski)

Jakość sieci to jeden z żywotnych elementów 

naszej strategii. Dzięki inwestycjom w odpo-

wiedni zestaw technologii oraz utrzymanie  

i modernizację infrastruktury sieciowej, Oran-

ge może nadal pozyskiwać klientów obietni-

cą szybkich i niezawodnych usług, zwłaszcza 

wobec zapotrzebowania na przesył rosną-

cych ilości danych i coraz większe prędkości 

transmisji. W 2015 roku, skoncentrowaliśmy 

wysiłki na technologii światłowodowej, aby 

sprostać popytowi na bardzo szybki do-

stęp do Internetu, oraz technologii 4G, aby  

zapewnić obsługę lawinowo wzrastającego 

ruchu transmisji danych w sieci mobilnej.

Sieć komórkowa – szerszy 
zasięg, wyższa jakość usług 
dla klientów
W 2015 roku, Orange Polska kontynuował 

rozwój sieci mobilnej. W ramach nawiązanej 

w 2011 roku współpracy z T-Mobile Polska 

współkorzystamy z 10 100 stacji bazowych 

radiowej sieci dostępowej (RAN), co pozwoli-

ło nam w ekonomiczny sposób zwiększyć za-

sięg sieci dla klientów Orange. Ta współpraca 

była z powodzeniem kontynuowana w 2015 

roku. Jednocześnie, główny nacisk położyli-

śmy na rozpoczętą w drugiej połowie 2013 

roku rozbudowę sieci LTE (4G) z wykorzysta-

niem pasma 1800 MHz; na koniec 2015 roku, 

nasze usługi LTE były dostępne dla 83,7% 

mieszkańców Polski. Rozszerzyliśmy także 

kanał, w oparciu o który są świadczone usłu-

gi LTE, z 10 do 15 MHz, co podniosło jakość 

usług dla klientów i pozwoliło nam dorównać 

w tym zakresie konkurentom. Dzięki inwesty-

cjom w rozbudowę infrastruktury, na koniec 

2015 roku w zasięgu sieci 3G znajdowało się 

99,6% ludności Polski.

Rozbudowaliśmy także sieć EPC (Evolved 

Packet Core) do obsługi stale rosnącego  

ruchu transmisji danych w sieci mobilnej – 

który w odniesieniu do 2014 roku zwiększył 

się o 120%.

Szybszy dostęp do  
Internetu – poprzez łącza 
światłowodowe i inne
W 2015 roku, przystąpiliśmy do masowej bu-

dowy łączy światłowodowych w technologii 

Zapewnienie najlepszej  
obsługi klientów
Naszym nadrzędnym celem jest zapew-

nienie klientom najlepszej obsługi wśród 

operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.  

W najbliższych latach będziemy się nadal 

koncentrować na zaspokajaniu potrzeb  

i oczekiwań klientów oraz ciągłym podnosze-

niu poziomu satysfakcji z działań obsługo-

wych. Naszą ambicją jest budowanie trwałych  

i partnerskich relacji z klientami.
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W 2015 roku, dbaliśmy o budowanie wize-

runku Orange Polska jako jednego z najlep-

szych pracodawców w Polsce. Podejmowa-

liśmy szereg działań promujących Orange 

jako miejsce dla ludzi ciekawych, na przykład 

w ramach programu „Twoja Perspektywa”, 

prowadzonego wśród studentów i absolwen-

tów uczelni. Rozwijaliśmy też profile i aktyw-

ność pracodawcy w serwisach społeczno-

ściowych. 

Orange Polska ponownie 
wśród najlepszych  
pracodawców
W 2015 roku otrzymaliśmy kilka wyróżnień,  

w tym certyfikaty Top Employer Polska (trze-

cie miejsce w Polsce) i Top Employer Europe. 

Wysoki wynik pośród polskich pracodawców 

jest dowodem na nasze szczególne zaan-

gażowanie w tworzenie właściwych warun-

ków pracy i nieustanne ich doskonalenie,  

a także dbałość o rozwój talentów. Docenio-

no nas także za zachęcanie pracowników do 

programu wolontariatu. W 2015 roku ponad 

3000 wolontariuszy przepracowało łącznie na 

rzecz potrzebujących 23 782 godzin – prawie 

1000 godzin więcej niż rok wcześniej.

Oprócz docenienia ze strony ekspertów ze-

wnętrznych i stowarzyszeń, Orange Polska 

otrzymał też bardzo pozytywną ocenę ze 

strony użytkowników serwisu Goldenline.pl, 

którzy uznali spółkę za najbardziej popularne-

go pracodawcę w Polsce. Badania satysfak-

cji wśród pracowników jedynie potwierdzają 

ten status. W 2015 roku, aż 80% pracowni-

ków pozytywnie oceniało Orange jako pra-

codawcę, a dwie trzecie poleciłoby pracę  

w Orange swoim znajomym lub rodzinie.

W ostatnim roku Orange Polska zdobył także 

Certyfikat HR Najwyższej Jakości oraz Krysz-

tałową Statuetkę w XV edycji konkursu Lider 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Promowanie Karty  
Różnorodności
Orange Polska, jako opiekun Karty Różno-

rodności, buduje kulturę organizacyjną opar-

tą na poszanowaniu różnorodności w środo-

wisku pracy.

W 2015 roku, kontynuowaliśmy działania 

skierowane do pracowników z orzeczoną 

niepełnosprawnością (program „Zdrowie na 

tak”). Podejmowaliśmy inicjatywy zwiększa-

jące świadomość menedżerów i innych pra-

cowników co do obecności tej grupy wśród 

zatrudnionych oraz jej potrzeb. Obchodzili-

śmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepeł-

nosprawnością (3 grudnia), który odbywał 

się pod hasłem „Kiedy każdy z nas czuje się 

dobrze, wszyscy czujemy się lepiej”. Kadra 

kierownicza uczestniczyła w szkoleniach  

z zakresu prawa pracy, które obejmowały 

kwestie związane z warunkami zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnością, a także budo-

waniem kultury organizacyjnej opartej na sza-

cunku i akceptacji dla różnorodności.

Działania firmy zostały docenione przez mię-

dzynarodowe organizacje. Orange Polska zo-

stał wyróżniony The 2015 Disability Matters 

EU Award, w obszarze „Środowisko pracy”, 

za inicjatywy skierowane do pracowników  

z niepełnosprawnością.

Zapewnienie pracownikom 
odpowiednich narzędzi 
i środowiska pracy
Wychodząc naprzeciw potrzebom wskazy-

wanym przez pracowników w badaniach sa-

tysfakcji z usług wewnętrznych, w 2015 roku 

zmieniliśmy politykę dotyczącą telefonów  

komórkowych. Pracownicy uzyskali możli-

wość wyboru spośród wielu nowoczesnych 

modeli smartfonów oraz dostęp do szero-

kiego zakresu usług mobilnych. Ponadto,  

w kilkudziesięciu biurach wprowadziliśmy 

rozbudowaną usługę wideokonferencji.

Oprócz nowości technologicznych, w 2015 

roku w pięciu miastach w Polsce przepro-

wadziliśmy pierwszą edycję Budżetów Party-

cypacyjnych, w ramach których pracownicy 

mogli zgłaszać pomysły na zmiany w swoim 

środowisku pracy. Zgłoszono łącznie 118 

pomysłów, z czego 21 zostało wdrożonych.  

Z uwagi na duże zainteresowanie i pozytyw-

ne opinie pracowników, w 2016 roku kolejna 

edycja obejmie większą liczbę lokalizacji.

Dalsza optymalizacja  
zatrudnienia
Ubiegły rok był drugim rokiem realizacji poro-

zumienia z organizacjami związkowymi, które 

przewidywało, że w latach 2014-15 z odejść 

dobrowolnych skorzysta 2 950 osób. Zgod-

nie z jego postanowieniami, w 2015 roku  

z Grupy odeszło 1 420 pracowników. Wraz 

ze sprzedażą spółki Contact Center przynio-

sło to spadek zatrudnienia do 16 599 etatów 

(na koniec 2015 roku). W 2016 roku będzie 

realizowane kolejne porozumienie z organi-

zacjami związkowymi, które zakłada odejścia  

2 050 osób w latach 2016-17.

Od wielu lat z powodzeniem dostosowujemy 

się do warunków rynkowych: zmniejszyliśmy 

zatrudnienie z 68 tys. etatów w 2001 roku  

(co było dziedzictwem naszej poprzedniej roli 

jako państwowego narodowego operatora 

telekomunikacyjnego) do poziomu odpowia-

dającego realiom rynku telekomunikacyjnego 

w 2015 roku i latach następnych. 

Zasoby ludzkie

18 047

21 920

23 286

19 922

16 599

2013

2014

2015

2012

2011

Ewolucja zatrudnienia w latach 2011-2015

16 599
pracowników na  
31 grudnia 2015

WYNIKI OPERACYJNE



4342

Wyniki finansowe
W 2015 roku zrealizowaliśmy nasze cele  

finansowe, pomimo wpływu pierwszego roku 

inwestycji w sieć światłowodową oraz wzro-

stu kosztów sprzedaży w okresie przedświą-

tecznym. Prowadzone inwestycje wpływają 

obecnie na rentowność, ale w przyszłości 

przyniosą znaczący zwrot w postaci zwięk-

szenia przychodów. 

Przychody: poprawa  
w segmencie mobilnym, ale 
jeszcze nie w stacjonarnym
Przychody całkowite zmniejszyły się o 2,9% 

w ujęciu rocznym. Chociaż wpływ decyzji 

regulacyjnych był znacząco mniejszy niż  

w poprzednim roku i wyniósł jedynie 52 mln 

zł, odczuliśmy skutki dalszego spadku przy-

chodów z usług stacjonarnych i hurtowych 

oraz presji cenowej na przychody z komór-

kowego ruchu głosowego. Powyższe czyn-

niki zostały częściowo zrównoważone przez 

wzrost przychodów z przychodzącego ruchu 

komórkowego, dynamiczny wzrost przycho-

dów ze sprzedaży sprzętu (do czego przy-

czyniła się popularność ofert ratalnej sprze-

daży telefonów komórkowych) oraz stabilny 

wzrost pozostałych przychodów (dzięki do-

brym wynikom w obszarze ICT oraz realizacji 

projektów infrastrukturalnych).

Na rynku komórkowym, nasilone działania 

marketingowe przyniosły efekt w postaci po-

zyskania nowych klientów, zwłaszcza w seg-

mencie abonamentowym, w którym powięk-

szyliśmy bazę klientów o 9% w skali roku. 

Utrzymaliśmy efektywność sprzedaży, drugi 

rok z rzędu obniżając jednostkowe koszty 

pozyskania i utrzymania klientów. Zwiększy-

liśmy także skuteczność działań mających na 

celu ograniczenie odejść klientów. W efekcie, 

wskaźnik odejść w usługach abonamento-

wych obniżył się do poziomu zaledwie 3% 

kwartalnie. Zagregowany wskaźnik ARPU  

z usług komórkowych wyniósł 30,3 zł  

i w ujęciu rocznym zmniejszył się o 3,8%. 

Oznacza to znaczącą poprawę wobec 2014 

roku, kiedy spadek ARPU wyniósł prawie 

9%. Do spadku ARPU w 2015 roku przy-

czyniła się konkurencja cenowa (zwłaszcza  

w segmencie klientów biznesowych) oraz 

rosnąca popularność ofert nielimitowanych.  

Te negatywne czynniki zostały tylko czę-

ściowo skompensowane wzrostem ARPU 

z usług przedpłaconych o 3% oraz ARPU 

z usług transmisji danych o 18% (w wyniku 

ponad dwukrotnego wzrostu transmisji da-

nych w sieciach mobilnych w przeliczeniu na 

klienta). W segmencie stacjonarnego dostę-

pu do Internetu, utrata łączy netto spowolniła 

w ciągu roku, a wskaźnik ARPU z usług sze-

rokopasmowych był stabilny pomimo obniż-

ki cen. Postępował proces migracji do opcji 

szybkiego dostępu do Internetu. W czwar-

tym kwartale, na technologię światłowodo-

wą przypadło prawie 20% przyłączeń netto. 

Na koniec 2015 roku, udział klientów VDSL/

FTTH w całej bazie klientów wzrósł do 15%  

(z 8% rok wcześniej), zaś z pakietów 3P (Inter-

net, TV i VoIP) korzystało ponad 24% wszyst-

kich klientów – wzrost o 20% rok-do-roku.

Przychody z tradycyjnych stacjonarnych 

usług głosowych nadal wykazują tendencję 

spadkową. Jednak proces utraty łączy się 

stabilizuje, a dynamika spadku przychodów 

spowolniła w czwartym kwartale.

EBITDA odzwierciedlająca 
spadek przychodów i wzrost 
nakładów na marketing
Skorygowany zysk EBITDA był w ujęciu 

rocznym o 10,1% niższy, a marża EBITDA 

zmniejszyła się o 2,4 punktu procentowe-

go, do poziomu 29,7%. Spadek ten wyni-

kał głównie ze wspomnianego wcześniej 

spadku przychodów oraz wzrostu kosztów 

sprzedaży. Powyższe czynniki zostały tylko 

częściowo zrównoważone oszczędnościami 

kosztowymi (które przekroczyły 300 mln zł) 

oraz zyskiem ze sprzedaży aktywów. Na po-

równanie rok-do-roku wpływa także fakt, że 

w 2014 roku znaczny pozytywny wpływ na 

EBITDA miało wprowadzenie ofert ratalnych 

oraz wzrost popularności ofert bez terminali 

(które generują niższe koszty sprzedaży).

Zysk netto w 2015 roku 
w wysokości 254 mln zł,  
pod wpływem rezerw na  
realizację Umowy Społecznej
Zysk netto był o 52,5% niższy niż rok wcze-

śniej, co było odzwierciedleniem spadku 

skorygowanej EBITDA oraz zawiązania re-

zerw w wysokości 90 mln zł na koszty roz-

wiązania stosunku pracy. Ponadto, w 2014 

roku zysk netto zawierał 191 mln zł zysku ze 

sprzedaży Wirtualnej Polski.

Wzrost nakładów  
inwestycyjnych w wyniku 
rozpoczęcia rozbudowy  
sieci światłowodowej
Nakłady inwestycyjne w 2015 roku wynio-

sły niemal równo 2 mld zł, co było zgodne 

z założonym celem. Wydatki na realizację 

naszego największego projektu inwestycyj-

nego – rozbudowy sieci światłowodowej – 

wyniosły 311 mln zł i okazały się znacznie 

niższe od przewidzianych w ubiegłorocz-

nym budżecie. Koncentrując się na dużych 

blokach mieszkalnych udało nam się obni-

żyć nakłady w przeliczeniu na jedno przy-

łączone gospodarstwo domowe o 30%. 

Zaoszczędzone środki przeznaczyliśmy na 

inwestycje w innych strategicznych obsza-

rach, takich jak rozbudowa sieci LTE oraz 

projekt „Nowy Model Operacyjny”. Pomimo 

tego przekierowania środków, nakłady in-

westycyjne z wyłączeniem rozbudowy sieci 

światłowodowej spadły czwarty rok z rzędu.

Przepływy pieniężne  
z wyłączeniem inwestycji  
w sieć na stabilnym  
poziomie
W 2015 roku osiągnęliśmy cel w zakresie 

przepływów pieniężnych. Organiczne prze-

pływy pieniężne wyniosły 952 mln zł, to jest 

około 200 mln zł mniej niż w 2014 roku. Spa-

dek ten wynikał przede wszystkim z pierw-

szego roku realizacji projektu rozbudowy 

sieci światłowodowej, który stanowi ważną 

przyszłościową inwestycję w zdolność ge-

nerowania przepływów pieniężnych. Z wy-

łączeniem wpływu tej inwestycji, organiczne 

przepływy pieniężne utrzymały się prawie 

na tym samym poziomie co w 2014 roku.

Solidny bilans i niższy koszt 
obsługi długu
Nasz dług netto na koniec 2015 roku wyno-

sił poniżej 4 mld zł i był o 5% niższy niż rok 

wcześniej. Wskaźnik długu netto do EBITDA 

wynosił 1,1x, a dźwignia finansowa netto 

utrzymała się na poziomie 25%. Jednak po-

wyższe wskaźniki obejmują kwotę depozy-

tów z aukcji na częstotliwości (zwróconych 

w październiku), a nie uwzględniają opłat 

za częstotliwości (wniesionych przez nas 

na początku lutego 2016 roku). Po dodaniu 

tych opłat do wartości długu netto na ko-

niec roku, całkowite zadłużenie przekracza 

nieznacznie 7 mld zł, co odpowiada 2x sko-

rygowanej EBITDA za 2015 rok, zaś dźwignia 

finansowa netto pro forma wynosi 37%.

W 2015 roku, koszt obsługi długu wynosił 

4% wobec 5% w 2014 roku. W 2016 roku, 

wskaźnik ten powinien jeszcze się obniżyć, 

do około 3,5%. Zawarliśmy nowe umowy  

w sprawie finansowania opłat za często-

tliwości LTE oraz refinansowania części 

dotychczasowych kredytów na korzystniej-

szych warunkach.

Wypłata dla akcjonariuszy
W październiku 2015 roku, po zakończe-

niu aukcji LTE, świadomi obowiązków wo-

bec inwestorów ogłosiliśmy proponowaną 

wysokość dywidendy w 2016 roku. Zgod-

nie z tą informacją, Zarząd zaproponował  

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.) 2015 2014 zmiana

liczba klientów usług 
konwergentnych 728 539 +35,1%

liczba klientów 3P  
(Internet, TV i VoIP) 507 423 +19,9%

liczba klientów komórkowych 15 906 15 629 +1,8%

post-paid 8 361 7 679 +8,9%

pre-paid 7 545 7 950 -5,1%

mobilne dostępy szerokopasmowe 2 012 1 521 +32,3%

stacjonarne łącza głosowe 
(rynek detaliczny) 4 194 4 512 -7,0%

stacjonarne dostępy 
szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 105 2 241 -6,1%

liczba klientów usług TV 787 748 +5,2%
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Oszczędności kosztowe (w mln zł)
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Koszty operacyjne do poziomu EBITDA (w mld zł)

1. Według danych porównywalnych, zgodnie z tabelą na str.69

0,95 mld zł
organiczne przepływy pieniężne

1,1x
zadłużenie netto/skorygowana 
EBITDA1

2,0 x
zadłużenie netto z uwzgl. finansowania 
LTE/skorygowana EBITDA1

2,00 mld zł
nakłady inwestycyjne

wypłatę dywidendy w 2016 roku w wysoko-

ści 0,25 zł na akcję.

Perspektywy
Przewidujemy, że w 2016 roku przychody 

będą niższe niż w ubiegłym roku. Dzięki wy-

sokiej dynamice komercyjnej, jaką osiągnęli-

śmy w ostatnim kwartale 2015 roku, na rynku 

mobilnym rysują się pozytywne perspektywy. 

Natomiast w tradycyjnych usługach sta-

cjonarnych, przewidujemy utrzymanie się 

tendencji spadkowych. Do niekorzystnej 

ewolucji przychodów przyczyni się także 

zakończenie projektów infrastrukturalnych  

w 2015 roku. W 2016 roku, skorygowana 

EBITDA będzie się zawierać w przedziale 

3,15-3,30 mld zł, co będzie odzwierciedlać 

presję na przychody oraz kontynuację aktyw-

nych działań marketingowych dla poszerze-

nia bazy klientów.

Nakłady inwestycyjne utrzymają się na pozio-

mie około 2 mld zł, z czego największa część, 

około 600 mln zł, przypadnie na rozbudowę 

sieci światłowodowej. Będziemy ściśle kon-

trolować dźwignię finansową, a stosunek 

zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA  

nie przekroczy poziomu 2,2x. 

WYNIKI OPERACYJNE
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Odpowiedzialność 
społeczna
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

latego w Orange Polska 

stworzyliśmy strategię spo-

łecznej odpowiedzialności, 

skupiając się na czterech 

obszarach, kluczowych z punktu widzenia 

naszej branży i działalności na polskim rynku 

– integracji cyfrowej, bezpiecznej sieci,  

czystym środowisku i ciekawym zespole.

Pragniemy, aby nasza firma rozwijała się  

w poszanowaniu potrzeb otoczenia społecz-

nego. Dlatego włączamy ideę odpowiedzial-

ności społecznej w naszą strategię bizneso-

wą i praktykę dnia codziennego.

To dla nas kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii  
biznesowej uwzględnia oczekiwania pracowników i innych grup interesariuszy - klientów, 

inwestorów, dostawców, partnerów biznesowych i społecznych oraz społeczeństwa  
i środowiska naturalnego.

Wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści firmie i jej otoczeniu, prowadzi  
do długofalowego rozwoju oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia  

nas wszystkich.

Strategia społecznej 
odpowiedzialności 
Orange Polska

W Orange Polska wdrażamy politykę spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu we 

wszystkich obszarach działalności naszej 

firmy już od kilku lat.

Nasza strategia społecznej odpowiedzialno-

ści uwzględnia cele biznesowe firmy i wpi-

suje się ich realizację. W procesie tworzenia 

strategii CSR ważnym drogowskazem są dla 

nas wyzwania społeczne w kraju i na świecie,  

a także potrzeby oraz oczekiwania zgłaszane 

przez naszych interesariuszy.

Misja CSR
 Umożliwiamy korzystanie z możliwości 

cyfrowego świata wszystkim, niezależnie 

od umiejętności, miejsca zamieszkania, 

wieku czy sprawności.

 Budujemy przejrzyste i uczciwe relacje  

z naszymi klientami.

 Dostarczamy naszym inwestorom pełną 

informację na temat naszej działalności.

 Realizujemy cele biznesowe  

z poszanowaniem zasad ekologii  

i w harmonii ze środowiskiem.

 Tworzymy kulturę współpracy, w której 

wszyscy pracownicy czują się szanowani, 

swobodnie realizują cele zawodowe  

i życiowe pasje. 
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Czyste środowisko
Chcemy realizować nasze cele biznesowe 

z poszanowaniem zasad ekologii i w har-

monii ze środowiskiem.

Nowe technologie to z jednej strony ogrom-

na szansa na rozwój życia społecznego  

i gospodarczego oraz wypracowanie bar-

dziej ekologicznych rozwiązań, a z drugiej 

wyzwanie, jakie niesie szybkie starzenie się 

produktów i zwiększone zapotrzebowanie 

na energię. Stawia to nas przed problemem 

utylizacji wycofywanych z użytku urządzeń 

i zachęca do myślenia o ekoefektywno-

ści wewnątrz firmy i w relacjach z naszymi 

dostawcami. Oznacza także konieczność 

edukacji i zachęcania klientów do zwrotu 

urządzeń teleinformatycznych, których już 

nie używają.

 65 tys. telefonów i urządzeń zebranych 

z rynku i poddanych recyklingowi.

 455 tys. sztuk sprzętu odnowionego  

i ponownie wprowadzonego na rynek.

 17,36 GWh energii oszczędzonej dzięki 

programom optymalizacyjnym.  

 5 milionów klientów korzystających  

z e-faktury.

Ciekawy zaspół 
Chcemy tworzyć kulturę współpracy, w któ-

rej wszyscy pracownicy czują się szanowa-

ni oraz swobodnie realizują cele zawodowe  

i życiowe pasje.

Kluczem do sukcesu każdej firmy są jej 

pracownicy. Orange Polska to ponad  

16,5 tys. osób w całym kraju. Dla nas od-

powiedzialność społeczna zaczyna się 

wewnątrz firmy, a jej podstawą jest dialog  

i dobre relacje z pracownikami. Dużą wagę 

przywiązujemy do tego, aby stworzyć pra-

cownikom przyjazne i nowoczesne środo-

wisko pracy. Dbamy o ich bezpieczeństwo 

oraz zwracamy uwagę na kwestie równego 

traktowania i jasne kryteria oceny i awansu.

Ważny jest dla nas również wszechstronny 

rozwój pracowników oraz zapewnienie im 

możliwości realizacji pasji i zainteresowań. 

Dostrzegamy też ich potrzebę pomaga-

nia innym i zaangażowania społecznego;  

dlatego w naszej firmie działa największy  

w Polsce program wolontariatu pracowni-

czego.

 18,8% pracowników zaangażowanych  

w program wolontariatu pracowniczego. 

 Ponad 80% pracowników poleciłoby 

Orange Polska jako dobrego pracodawcę.

 42% stanowisk zajmowanych przez 

kobiety.

 36,3% kobiet na stanowiskach  

menedżerskich. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bezpieczna sieć
Chcemy, aby korzystanie z najnowszych 

technologii było proste i wolne od zagrożeń.

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwe-

stie związane z ochroną danych, zapew-

nieniem bezpiecznego korzystania z usług 

oraz rzetelną informacją o urządzeniach 

telekomunikacyjnych są niezwykle istotne 

dla rozwoju biznesu i przełamywania barier 

w korzystaniu z dobrodziejstw cyfrowego 

świata. Dlatego odpowiedzialność społecz-

ną rozumiemy bardzo szeroko, nie tylko jako 

restrykcyjne traktowanie norm w zakresie 

bezpieczeństwa, ale także edukację klientów 

w zakresie bezpiecznego korzystania z no-

wych technologii.

 320 tys. uczniów w ramach kursów 

e-learningowych nauczyło się zasad 

bezpiecznego korzystania z Internetu.

 38,8 tys. dzieci wzięło udział w lekcjach 

o bezpieczeństwie w sieci, prowadzonych 

przez wolontariuszy Orange w całej Polsce.

 8 tys. rodziców ukończyło internetowy 

kurs „Bezpiecznie Tu i Tam”.

 25 tys. Bezpiecznych Starterów 

zakupionych przez rodziców, z myślą  

o bezpieczeństwie dzieci korzystających  

ze smartfonów. 

Integracja cyfrowa
Chcemy, aby każdy mógł korzystać z moż-

liwości cyfrowego świata, niezależnie od 

umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku 

czy sprawności.

Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym 

technologiom możemy najlepiej przyczynić 

się do poprawy jakości życia Polaków. Za-

leży nam na tym, aby każdy mógł w pełni 

korzystać z możliwości, jakie te technologie 

dają. Dlatego staramy się dostarczać pro-

dukty i usługi dostępne dla wszystkich kon-

sumentów. Szczególną uwagę zwracamy 

na grupy narażone na wykluczenie cyfrowe 

– osoby starsze i z niepełnosprawnościami, 

mieszkańców mniejszych miejscowości oraz 

osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wierzymy, że równie ważne, jak dostarcze-

nie usług i rozwiązań technologicznych, 

jest pokazanie ludziom, jak mądrze używać 

nowych technologii z korzyścią dla siebie  

i swoich społeczności.

 150 salonów dostępnych dla klientów 

z niepełnosprawnościami w ramach 

programu „Orange bez barier”.

 260 tys. kontaktów z uproszczoną 

infolinią dedykowaną seniorom.

 8,6 tys. szkół z preferencyjnym 

dostępem do Internetu, w których uczą się 

3 miliony uczniów.

 600 tys. mieszkańców małych 

miejscowości korzystających z 75 Pracowni 

Orange – cyfrowych centrów edukacji, 

kultury i integracji.

Integracja 
cyfrowa

Bezpieczna
sieć

Clzyste
środowisko

Ciekawy
zespół
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i relacji z inwestorami, a także w obszarze 

ochrony środowiska, kwestii społecznych  

i pracowniczych.

W styczniu 2015 roku, ze względu na 

zmniejszające się zainteresowanie inwe-

storów globalnymi kwitami depozytowy-

mi (GDR), Orange Polska podjął decyzję  

o zakończeniu notowań GDR-ów. W efekcie, 

jej akcje są obecnie notowane na jednym 

rynku – Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie. Zakończenie notowań GDR-ów 

nastąpiło w maju 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, kapitał za-

kładowy Spółki wynosił 3 937 mln zł i był 

podzielony na 1 312 mln w pełni opłaco-

nych akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 3 zł każda. Głównym akcjonariu-

szem Spółki jest Orange S.A., która posiada 

50,67% akcji. 

ŁAD KORPORACYJNY

ŁAD
KORPORACYJNY

Jako spółka notowana na giełdzie w Warszawie, dążymy do zachowania  
standardów ładu korporacyjnego zgodnych z dobrymi praktykami międzynarodowymi. 

Jesteśmy uwrażliwieni na oczekiwania zarówno międzynarodowego środowiska 
inwestorskiego jak i inwestorów krajowych.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Orange Polska postrzegają ład korporacyjny  
jako zbiór procesów powiązanych z rocznym cyklem biznesowym Spółki.  

Dążymy do zapewnienia pełnej transparentności w tym zakresie.

Orange Polska zachęca 

akcjonariuszy do od-

grywania aktywnej roli  

w ramach ładu korpora-

cyjnego. Zgoda akcjona-

riuszy jest wymagana przy podejmowaniu  

kluczowych decyzji, takich jak: rozpatry-

wanie i zatwierdzanie sprawozdań finan-

sowych i sprawozdań Zarządu, rozpatry-

wanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu  

w sprawie wypłat dywidendy, rozpatrywa-

nie i zatwierdzanie przygotowanej przez 

Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, po-

woływanie członków Rady Nadzorczej (oraz  

w razie potrzeby ich odwoływanie), zmiana 

Statutu Spółki, podwyższenie i obniżenie 

kapitału zakładowego oraz skup akcji wła-

snych. Każda akcja Orange Polska daje 

prawo do jednego głosu na Walnym Zgro-

madzeniu Akcjonariuszy. Poza uczestnic-

twem w WZA, Zarząd i członkowie ścisłe-

go kierownictwa Orange Polska prowadzą 

aktywny dialog z akcjonariuszami Spółki. 

Aby umożliwić środowisku inwestorów wy-

ważoną ocenę uzyskanych przez Spółkę 

wyników, członkowie Zarządu – z Prezesem 

Zarządu i Członkiem Zarządu ds. Finansów 

na czele – organizują także regularnie pre-

zentacje dla inwestorów instytucjonalnych 

oraz przedstawicieli krajowych i międzyna-

rodowych instytucji finansowych.

Od listopada 1998 roku akcje Orange  

Polska są notowane na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-

wie w systemie notowań ciągłych. Akcje 

Spółki wchodzą w skład indeksów najwięk-

szych spółek WIG20 i WIG30 oraz indek-

su szerokiego rynku WIG. Ponadto, akcje 

Orange Polska wchodzą w skład indeksu 

branżowego WIG-telekomunikacja. W 2015 

roku, akcje Orange Polska zostały ponow-

nie włączone do indeksu RESPECT (spółka 

jest w nim stale uwzględniana od utwo-

rzenia indeksu w 2009 roku) – pierwszego  

w Europie Środkowej i Wschodniej indek-

su spółek działających w sposób odpo-

wiedzialny społecznie. To potwierdzenie,  

że Orange Polska działa zgodnie z najwyż-

szymi standardami zarządzania w zakresie 

ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego 

Rola akcjonariuszyNa stronie www.orange-ir.pl/corporate-governance dostępne  
są następujące informacje:

 Struktura akcjonariatu
 Statut
 Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej
 Regulamin WZA
 Oświadczenie dla GPW o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Orange Polska S.A. na Giełdzie  
Papierów Wartościowych w Warszawie

50,67%49,33%

Struktura własnościowa kapitału zakładowego  

Orange Polska (na dzień 31 grudnia 2015 roku)

 Orange SA

 Pozostali akcjonariusze
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1. Wymaga zatwierdzenia przez W2A 
2. Zgodnie z kursem akcji w dniu 16.02.2016 
3. Zgodnie z kursem akcji w dniu 30.12.2015

Zmiany kursu akcji OPL w 2015 roku w porównaniu ze zmianami WIG 20 i WIG

Kadencja członków Rady Nadzorczej 

trwa trzy lata, a ich wynagrodzenie okre-

śla Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają 

się co najmniej raz na kwartał. Do kom-

petencji Rady Nadzorczej należy między 

innymi powoływanie członków Zarządu  

i określanie ich wynagrodzenia, powoływa-

nie biegłych rewidentów oraz sprawowanie 

nadzoru nad działalnością Spółki.

W ramach funkcji nadzorczych, Rada 

Nadzorcza rozpatruje plan strategiczny  

i roczny budżet Spółki, a także monitoru-

je jej wyniki operacyjne i finansowe, wy-

raża opinie dotyczące zaciągania zobo-

wiązań przekraczających równowartość 

100.000.000 EUR, wyraża opinie dotyczące 

zbywania składników majątkowych Spółki 

o wartości przekraczającej równowartość 

100.000.000 EUR, ocenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski 

Zarządu co do podziału zysków lub pokry-

cia strat. Przy rozpatrywaniu wyżej wymie-

nionych spraw Rada Nadzorcza bierze pod 

uwagę uwarunkowania społeczne, ekolo-

giczne i etyczne działalności Grupy.

Dodatkowo, zmieniona Ustawa o Rachun-

kowości (z dnia 29 września 1994 roku), 

która została opublikowana w 2009 roku, 

zwiększyła zakres odpowiedzialności 

Członków Rady Nadzorczej za rzetelność 

i prawidłową prezentację raportowania  

finansowego Spółki.

Prace Rady Nadzorczej koordynuje Prze-

wodniczący przy wsparciu Sekretarza 

Rady Nadzorczej. Obowiązki i zakres od-

powiedzialności Rady Nadzorczej są okre-

ślone w formalnym dokumencie, który 

precyzuje jej rolę. Rada Nadzorcza pełni 

swe obowiązki kolegialnie, ale przekazała 

część kompetencji określonym komitetom, 

które opisano w kolejnych punktach. 

Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny 

na stronie

www.orange-ir.pl/corporate-governance.

Skład na 31 grudnia 2015 r.:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady 

Nadzorczej

2. Prof. Andrzej K. Koźmiński - Zastęp-

ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Rada Nadzorcza

0%

30%

-30%
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WIG20
WIG

09-15 10-15 11-15 12-15

Zmiany kursu akcji 
Orange Polska S.A.
W 2015 roku indeksy na Warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych zano-

towały spadki. Akcje Orange Polska za-

kończyły rok ze stratą 21,2% (włączając 

efekt związany z wypłaconą dywidendą), 

podczas gdy indeks dużych spółek gieł-

dowych WIG20 zanotował w tym samym 

okresie spadek o 19,7%, zaś indeks szero-

kiego rynku WIG stracił 9,6%.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

3. Gervais Pellissier - Zastępca 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

4. Marc Ricau - Sekretarz Rady 

Nadzorczej

5. Dr. Henryka Bochniarz - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej

6. Jean-Marie Culpin - Członek Rady 

Nadzorczej

7. Eric Debroeck - Członek Rady 

Nadzorczej

8. Ramon Fernandez - Członek Rady 

Nadzorczej

9. Dr. Mirosław Gronicki - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej

10. Russ Houlden - Niezależny Członek 

Rady Nadzorczej, Przewodniczący 

Komitetu Audytowego

11. Marie-Christine Lambert - Członek 

Rady Nadzorczej 

dywidenda: 

0,25 zł
na akcję1

4,1%
stopa dywidendy2

8,6 mld zł
Kapitalizacja

rynkowa3 

ŁAD KORPORACYJNY
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12. Maria Pasło-Wiśniewska - 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

13. Gérard Ries - Członek Rady 

Nadzorczej 

14. Dr. Wiesław Rozłucki - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący 

Komitetu ds. Wynagrodzeń

15. Valérie Thérond - Członek Rady 

Nadzorczej

W chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej 

Orange Polska wchodzi sześciu członków 

niezależnych: prof. Andrzej K. Koźmiński, 

dr Henryka Bochniarz, dr Mirosław Gronic-

ki, Russ Houlden, Maria Pasło-Wiśniewska 

i dr Wiesław Rozłucki.

W dniu 3 lutego 2016 r., prof. Andrzej K. Koź-

miński złożył rezygnację z funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Orange Polska ze skutkiem 

na dzień 12 kwietnia 2016 r.

Skład Komitetów Rady Nadzorczej na 

dzień 31 grudnia 2015 r.:

Komitet Audytowy:

1. Russ Houlden - Przewodniczący

2. Marie-Christine Lambert

3. Maria Pasło-Wiśniewska

4. Marc Ricau

Pracom Komitetu przewodniczy Pan Russ 

Houlden, niezależny Członek Rady Nad-

zorczej, który posiada odpowiednie do-

świadczenie i kwalifikacje w kwestiach fi-

nansowo-księgowych oraz audytu.

Komitet ds. Wynagrodzeń:

1. Dr. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący

2. Prof. Andrzej K. Koźmiński

3. Marc Ricau

4. Valérie Thérond

Komitet ds. Strategii:

1. Gervais Pellissier - Przewodniczący

2. Dr. Henryka Bochniarz

3. Eric Debroeck

4. Dr. Mirosław Gronicki

5. Maria Pasło-Wiśniewska

6. Gérard Ries

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady  

Nadzorczej oraz Russ Houlden, Niezależ-

ny Członek Rady Nadzorczej i Przewod-

niczący Komitetu Audytowego na stałe 

uczestniczą w posiedzeniach Komitetu 

ds. Strategii.

Kontrola wewnętrzna, 
w tym zarządzanie ryzykiem
Zarząd opracował i wprowadził system kon-

troli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem 

w Grupie. System ten umożliwia zarządzanie 

ryzykiem związanym z osiąganiem celów biz-

nesowych (choć tego ryzyka całkowicie nie 

eliminuje), w istotnym stopniu zabezpieczając 

Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościa-

mi w sprawozdawczości i stratami.

 

Do kluczowych elementów systemu kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Oran-

ge Polska należą:

 

(1) Dbałość o rzetelność i wartości etyczne. 

Zasady wewnętrzne w sposób wyczerpu-

jący opisują kwestie związane z etyką oraz 

przeciwdziałaniem oszustwom i korupcji, 

a także przewidują rozbudowane systemy 

przekazywania informacji (w tym formalne 

kanały do zgłaszania przypadków narusze-

nia zasad) oraz systemy szkoleń ukierunko-

wanych na podnoszenie świadomości pra-

cowników, które wspierają realizację zasad 

Orange Polska: zero tolerancji dla korupcji.  

W 2014 i 2015 roku, Grupa rozszerzyła 

program zarządzania zgodnością o kolej-

ne elementy (w tym zasady postępowania 

w przypadku sankcji ekonomicznych oraz 

ramy prawne ochrony danych osobowych), 

a poprzez szkolenia i działania komunika-

cyjne podniosła świadomość pracowników  

w zakresie ryzyka naruszeń zgodności.

 

(2) Regularna ocena jakości systemu kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Proces 

ten obejmuje identyfikację i klasyfikację czyn-

ników ryzyka finansowego i pozafinansowe-

go w działalności Orange Polska.

 

(3) Funkcja audytu wewnętrznego. Audytorzy 

wewnętrzni Orange Polska przekazują raporty 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Plan audy-

tów wewnętrznych jest corocznie oceniany 

przez Komitet Audytowy. Komitet ten anali-

zuje także raporty audytorów wewnętrznych.  

W celu wzmocnienia niezależności audytu 

wewnętrznego, decyzje Zarządu w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Audytu Wewnętrzne-

go, rozwiązania z nim umowy o pracę, oceny 

oraz wysokości jego wynagrodzenia wymagają 

opinii Komitetu Audytowego oraz Komitetu  

ds. Wynagrodzeń. Dyrektor Audytu Wewnętrz-

nego uczestniczy we wszystkich posiedze-

niach Komitetu Audytowego.

 

(4) Stała komunikacja ze środowiskiem pol-

skich i zagranicznych inwestorów, a także wy-

pełnianie obowiązków informacyjnych Orange 

Polska. Komitet ds. Przekazywania Informacji 

(w którego skład wchodzą kluczowi menedże-

rowie odpowiedzialni za funkcję finansowe, 

prawne, regulacyjne oraz kontrolę wewnętrz-

ną) zapoznaje się z projektami sprawozdań 

finansowych, aby zapewnić, że przekazywa-

ne w tych sprawozdaniach informacje będą 

dokładne, przejrzyste, kompletne, terminowe 

oraz zgodne z wymogami prawa i przyjętymi 

powszechnie praktykami, a także będą rzetel-

nie odzwierciedlały sytuację finansową i ope-

racyjną Orange Polska. W 2015 roku, Komitet 

ds. Przekazywania Informacji odbył sześć po-

siedzeń. Ponadto, wszelkie informacje finanso-

we są przed ich opublikowaniem analizowane 

przez Komitet Audytowy.

 

(5) Procedury służące stałemu monitorowa-

niu istotnych czynników ryzyka (prawnego, 

regulacyjnego, operacyjnego, dotyczącego 

sprawozdawczości finansowej, związanego 

z ochroną środowiska, itp.), które wyznaczają 

ogólne kierunki w zakresie stałej kontroli ryzyka.

 

W 2015 roku, Zarząd po raz kolejny dokonał 

kompleksowej oceny kontroli wewnętrznej  

w odniesieniu do sprawozdawczości finan-

sowej w Grupie. Zidentyfikowano problemy, 

eliminując je lub podejmując odpowiednie 

działania naprawcze. Na podstawie prze-

prowadzonej oceny Zarząd stwierdził,  

że na dzień 31 grudnia 2015 roku nie ist-

niały żadne niedociągnięcia, które mogłyby 

w istotny sposób wpływać na skuteczność 

kontroli wewnętrznej w odniesieniu do spra-

wozdawczości finansowej.

Relacje Inwestorskie 
Orange Polska
Działalność Orange Polska w zakresie relacji 

inwestorskich koncentruje się przede wszyst-

kim na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej 

komunikacji z rynkiem kapitałowym poprzez 

czynną współpracę z inwestorami i analityka-

mi, jak również na zapewnieniu wykonywania 

obowiązków informacyjnych w ramach obo-

wiązujących aktów prawnych. Relacje Inwe-

storskie wraz z osobami reprezentującymi 

Spółkę regularnie odbywają liczne spotkania 

z inwestorami i analitykami w kraju i zagranicą 

oraz uczestniczą w większości regionalnych  

i branżowych konferencji inwestorskich. Wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska są 

kwartalnie prezentowane w ramach konferencji 

transmitowanych równocześnie z wykorzysta-

niem sieci internetowej. W 2015 roku odbyły 

się cztery konferencje poświęcone prezentacji 

wyników oraz ponad 200 spotkań z inwestora-

mi i analitykami w Polsce i wielu innych krajach. 

Działalność oraz wyniki Spółki są na bieżąco 

monitorowane przez analityków reprezentują-

cych polskie i zagraniczne instytucje finansowe.  

W 2015 roku, 21 instytucji finansowych opu-

blikowało raporty i rekomendacje dotyczące 

Spółki. W dniu 23 lutego 2015 r. Orange Polska 

odpowiadała na pytania inwestorów indywidu-

alnych podczas czata inwestorskiego przepro-

wadzonego przez Stowarzyszenie Inwesto-

rów Indywidualnych. Podczas czata pytania 

zadawało ponad 30 inwestorów indywidual-

nych. Działania podejmowane przez Relacje 

Inwestorskie w kontaktach z inwestorami mają 

przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi 

dokonania rzetelnej oceny sytuacji finansowej 

Spółki, jej pozycji rynkowej oraz skuteczności 

przyjętego modelu biznesowego z uwzględnie-

niem strategicznych kierunków rozwoju w kon-

tekście rynku telekomunikacyjnego oraz sytuacji 

makroekonomicznej w gospodarce krajowej  

i na rynkach międzynarodowych. Orange  

Polska posiada specjalnie dedykowaną dla  

inwestorów i analityków stronę internetową pod 

adresem: www.orange-ir.pl.

Orange Polska publikuje Raport Roczny  

oraz Raport Społecznej Odpowiedzialności  

w wersjach on-line. Są one dostępne na stronie 

www.orange-ir.pl.

Zarząd
Zarząd składa się z 3 do 10 Członków, w tym 

Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoły-

wanych przez Radę Nadzorczą zwykłą więk-

szością głosów oddanych. Kadencja Człon-

ków Zarządu trwa 3 lata. Do kompetencji 

Zarządu należy kierowanie wszelkimi działa-

niami Spółki z wyłączeniem spraw, które na 

mocy postanowień Kodeksu spółek handlo-

wych lub Statutu są przekazane do wyłącz-

nej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub 

Rady Nadzorczej. Do kompetencji Zarządu 

należy w szczególności ustalanie strategii 

Grupy, zatwierdzanie planu ekonomiczno-

-finansowego, tworzenie, przekształcanie 

i likwidowanie jednostek organizacyjnych 

Spółki, wykonywanie nadzoru właściciel-

skiego nad spółkami z Grupy. Decyzja o emi-

sji lub wykupie akcji Spółki leży wyłącznie  

w kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowy zakres uprawnień Zarządu okre-

śla Regulamin Zarządu dostępny na stronie:  

www.orange-ir.pl/corporate-governance.
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I. SKŁAD:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 

2015 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady 

Nadzorczej

2. Prof. Andrzej K. Koźmiński - Zastępca 

Przewodniczącego, Niezależny Członek 

Rady Nadzorczej

3. Gervais Pellissier - Zastępca

Przewodniczącego, Przewodniczący 

Komitetu ds. Strategii

4. Marc Ricau - Sekretarz Rady

Nadzorczej

5. Dr. Henryka Bochniarz - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej

6. Jean-Marie Culpin - Członek Rady 

Nadzorczej

7. Eric Debroeck - Członek Rad

Nadzorczej

8. Ramon Fernandez - Członek Rady 

Nadzorczej

9. Dr. Mirosław Gronicki - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej,

Przewodniczący Komitetu Audytowego

10. Russ Houlden - Niezależny Członek 

Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu 

Audytowego

11. Sławomir Lachowski - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej

12. Marie-Christine Lambert - Board 

Member

13. Gérard Ries - Członek Rady  

Nadzorczej

14. Dr. Wiesław Rozłucki - Independent 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej,  

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

15. Valérie Thérond - Członek Rady 

Nadzorczej

W 2015 roku, w składzie Rady Nadzorczej 

miały miejsce następujące zmiany:

W dniu 9 kwietnia 2015 r. wygasły mandaty pp.: 

Henryki Bochniarz, Ramona Fernandeza, 

Andrzeja K. Koźmińskiego, Sławomira  

Lachowskiego, Marie-Christine Lambert  

i Wiesława Rozłuckiego.

Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

powołało pp.: Henrykę Bochniarz, Ramona 

Fernandeza, Andrzeja K. Koźmińskiego, Ma-

rie-Christine Lambert, Marię Pasło-Wiśniew-

ską i Wiesława Rozłuckiego na Członków 

Rady Nadzorczej.

Skład na dzień 31 grudnia 2015 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

2. Prof. Andrzej K. Koźmiński - Zastępca 

Przewodniczącego, Niezależny Członek 

Rady Nadzorczej

3. Gervais Pellissier - Zastępca 

Przewodniczącego, Przewodniczący 

Komitetu ds. Strategii

4. Marc Ricau - Sekretarz Rady 

Nadzorczej

5. Dr. Henryka Bochniarz - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej

6. Jean-Marie Culpin - Członek Rady 

Nadzorczej

7. Eric Debroeck - Członek Rady 

Nadzorczej

8. Ramon Fernandez - Członek Rady 

Nadzorczej

9. Dr. Mirosław Gronicki - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej

10. Russ Houlden - Niezależny Członek 

Rady Nadzorczej, Przewodniczący 

Komitetu Audytowego

11. Maria Pasło-Wiśniewska - 

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

12. Marie-Christine Lambert - Członek 

Rady Nadzorczej

13. Gérard Ries - Członek Rady 

Nadzorczej

14. Dr. Wiesław Rozłucki - Niezależny 

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący 

Komitetu ds. Wynagrodzeń

15. Valérie Thérond - Członek Rady 

Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie 

sześciu członków niezależnych: dr Henry-

ka Bochniarz, dr Mirosław Gronicki, Russ 

Houlden, prof. Andrzej K. Koźmiński, Maria 

Pasło-Wiśniewska i dr Wiesław Rozłucki.

W dniu 3 lutego 2016 r. pan prof. Andrzej K. 

Koźmiński zrezygnował z funkcji Członka 

Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia  

12 kwietnia 2016 r.

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy 

stałe komitety, których skład na dzień  

31 grudnia 2015 roku przedstawiał się  

następująco:

 Komitet Audytowy: Russ Houlden – 

Przewodniczący, Marie-Christine Lambert, 

Maria Pasło-Wiśniewska i Marc Ricau - 

członkowie;

 Komitet ds. Wynagrodzeń:  

dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący, 

prof. Andrzej K. Koźmiński, Marc Ricau  

i Valérie Thérond - członkowie;

 Komitet ds. Strategii: Gervais 

Pellissier – Przewodniczący, dr Henryka 

Bochniarz, Eric Debroeck, dr Mirosław 

Gronicki, Maria Pasło-Wiśniewska i Gérard 

Ries - członkowie.

Pracom Komitetu Audytowego prze-

wodniczy Pan Russ Houlden, niezależny 

Członek Rady Nadzorczej, który posiada 

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje 

w kwestiach finansowo-księgowych oraz 

audytu.

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej oraz Russ Houlden Niezależ-

ny Członek Rady Nadzorczej, Przewod-

niczący Komitetu Audytowego na stałe 

uczestniczą w posiedzeniach Komitetu 

ds. Strategii.

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.  

i jej komitetów wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orange 
Polska w 2015 roku

II. DZIAŁALNOŚĆ

Rada Nadzorcza, działając zgodnie  

z postanowieniami Kodeksu spółek han-

dlowych i Statutem Spółki, sprawowała 

stały nadzór nad działalnością Spółki we 

wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2015 roku Rada Nadzorcza wykonała 

swoje obowiązki wynikające z Kodeksu 

spółek handlowych:

1. Dokonała oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 

2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 

podziału zysku Spółki;

2. Dokonała oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Orange Polska oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 201;

3. Złożyła Walnemu Zgromadzeniu 

sprawozdania z wyników powyższej 

oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych  

starań w celu zapewnienia, by sprawoz-

dania Zarządu i sprawozdania finanso-

we spełniały wymagania przewidziane  

prawem.

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa 

i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki 

i Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Noto-

wanych na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie, wśród których należy 

wymienić:

1. wyrażanie opinii dotyczących wniosków 

kierowanych pod obrady Walnego 

Zgromadzenia,

2. wybór biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych Spółki,

3. wyrażenie opinii dotyczących budżetu 

Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej 

Orange Polska,

4. sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji 

Grupy Kapitałowej Orange Polska w 

roku 2014, z uwzględnieniem oceny 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu 

zarządzania istotnym ryzykiem,

5. podejmowanie decyzji w sprawach 

dotyczących składu Zarządu oraz oceny 

jego działań.

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 

posiedzeń i podjęła 23 uchwały, w tym 6 

w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

W swojej działalności Rada Nadzorcza 

korzystała z opinii przekazywanych przez 

swoje Komitety (Komitet Audytowy, 

Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. 

Strategii), w odpowiednich sprawach.

Sprawozdania z działalności trzech sta-

łych komitetów Rady Nadzorczej w 2015 

roku stanowią załączniki do niniejszego 

sprawozdania.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg 

zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, 

odnoszących się do różnych aspektów 

działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowa-

ła wykonanie swoich uchwał i zaleceń, 

analizując informacje przedstawiane przez 

Zarząd.

Rada Nadzorcza ocenia, że:

 wiedza, doświadczenie i kompetencje 

poszczególnych członków oraz skład, 

organizacja i działania Rady Nadzorczej i jej 

komitetów Rady, pozwalały na skuteczny 

nadzór nad działalnością Orange Polska,

 właściwie i z należytą troską 

wykonywała swoje obowiązki w 2015 roku.

III. OCENA SYTUACJI GRUPY  

KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA  

W 2015 ROKU

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange 

Polska w 2015 roku została sporządzona 

przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą 

II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowa-

nych na GPW 2016, wprowadzonych przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w War-

szawie. Ocena ta jest oparta na wynikach 

finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek 

zależnych) w 2015 roku, a także informa-

cjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą 

w trakcie wypełniania przez nią obowiąz-

ków statutowych.

W 2015 roku, działalność Rady Nadzorczej 

koncentrowała się w szczególności na na-

stępujących zagadnieniach:

a) realizacja średniookresowego planu 

działań na lata 2013-2015,

b) wyniki finansowe i operacyjne Grupy  

w odniesieniu do budżetu,

c) udział Orange Polska w aukcji na 

rezerwację częstotliwości z zakresu 800  

i 2600 MHz,

d) nowa filozofia i identyfikacja wizualna 

marki Orange w Polsce- słuchanie 

klientów i odpowiadanie na ich potrzeby,

e) oferta konwergentna,

f) zawarcie umów finansowych z Grupą 

Orange,

g) monitorowanie realizacji programów 

kluczowych dla przyszłości Grupy, w tym 

programu współkorzystania z mobilnej 

sieci dostępowej z T-Mobile,

h) satysfakcja klientów –poprawa relacji  

z klientami,

i) rozbudowa sieci światłowodowej,

j) optymalizacja portfela nieruchomości.

Rada Nadzorcza, działając poprzez ko-

mitety oraz wszystkich członków (w tym 

sześciu członków niezależnych), brała ak-

tywny udział w procesie oceny najważniej-

szych inicjatyw, mając na względzie inte-

res wszystkich interesariuszy Grupy, w tym 

akcjonariuszy. Ponadto, Rada sprawowała 

nadzór nad realizacją celów operacyjnych 

i finansowych Grupy poprzez analizę spo-

rządzanych przez Zarząd raportów kwar-

talnych, jak również – poprzez Komitet 

Audytowy – prowadziła nadzór nad wypeł-

nianiem przez Zarząd funkcji kontroli, za-

rządzania ryzykiem i budżetowania.

Działalność operacyjna Grupy

W 2015 roku działalność Orange Polska 

w dalszym ciągu rozwijała się zgodnie  

z wyznaczonymi rok wcześniej prioryte-

tami. Były to: inwestycje związane z pod-

niesieniem jakości sieci, wzrost satysfakcji 

klientów oraz dalsze zwiększenie efektyw-

ności. Był to dla Spółki bardzo intensywny 

okres oznaczony przez kilka istotnych wy-

darzeń, które będą miały długoterminowe 

znaczenie i konsekwencje.
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W kwietniu Orange Polska wdrożył nową  

filozofię i tożsamość wizualną marki Oran-

ge w Polsce. Jest ona teraz bardziej spójna 

ze światem cyfrowym i pokazuje zaangażo-

wanie w aktywny dialog z naszymi klienta-

mi. Nowe hasło marketingowe to “Liczy się 

to, co ważne dla Ciebie”, a nowe wytyczne 

dotyczące zarówno kultury wewnętrznej 

Grupy, jak działań zewnętrznych oparte 

są na słuchaniu i reagowaniu na potrze-

by klientów. Nowe podejście przyczyniło 

się do znacznej poprawy wskaźnika NPS  

(Net Promoters’ Score), który odzwiercie-

dla całościowe doświadczenie klientów  

z operatorem, w tym nie tylko obsługę klien-

ta, ale także jakość połączeń jak i oferty do-

stosowane do ich potrzeb. Wskaźnik NPS  

w grudniu 2015 roku był na najwyższym 

poziomie w historii dla Orange Polska.

To wszystko przełożyło się na znacznie 

lepsze wyniki w działalności operacyjnej, 

zwłaszcza w segmencie usług abonamen-

towych telefonii komórkowej. Baza klien-

tów w tym segmencie w 2015 roku wzrosła 

o 682 tysięcy, czyli prawie 9% rok-do-

-roku. Był to najwyższy roczny wzrost od 

roku 2007. W rezultacie, według szacun-

ków Spółki, udział Orange Polska w rynku 

wzrósł w tej kategorii i przekroczył 27%. 

Ten sukces - dobrze wyważony we wszyst-

kich segmentach rynku - był konsekwencją 

szeregu działań. Klienci indywidulni bardzo 

dobrze przyjęli nową ofertę Pakiet Ro-

dzinny (z wieloma kartami SIM) oraz nową 

ofertę internetu mobilnego dla klientów 

indywidualnych. Natomiast w segmencie 

biznesowym, kluczowymi czynnikami suk-

cesu było uproszczenie ofert, inicjatywy 

przeciwdziałające utracie klientów oraz do-

bre wyniki w grupie klientów kluczowych.

W 2015 roku, Orange Polska kontynuował 

silny nacisk na ofertę konwergentną, Oran-

ge Open, łączącą produkty telefonii ko-

mórkowej i stacjonarnej. Baza tych klien-

tów wzrosła o prawie 35% do 728 tysięcy, 

co stanowiło 35% klientów stacjonarnego 

dostępu do Internetu. W 2015 roku liczba 

łączy szerokopasmowych zmniejszyła się 

o 136 tys., z powodu spadku łączy ADSL 

i CDMA. Liczba użytkowników szybkich 

usług VHHB wzrosła o ponad 80%, co sta-

nowiło 15% wszystkich klientów na koniec 

roku.

W roku 2015 Orange Polska rozpoczął 

znaczące inwestycje w rozbudowę sieci 

światłowodowej, jako odpowiedź na zapo-

trzebowanie na szybki internet oraz możli-

wość odzyskania udziałów rynkowych od 

operatorów telewizji kablowej. Zgodnie  

z zakładanym planem rozbudowy sieci,  

w 2015 roku zostało podłączonych 638 tys. 

gospodarstw domowych. Dzięki oszczęd-

nościom, plan został zrealizowany poniżej 

zakładanych kosztów.

W wyniku długiego procesu aukcyjnego, 

Orange Polska nabył 2 bloki częstotliwo-

ści 800 MHz i 3 bloki częstotliwości 2600 

MHz. Jest to najlepszy możliwy wynik. 

Orange Polska zabezpieczył pożądaną ilo-

ści pasma w cenie poniżej średniej płaco-

nej przez konkurencję. Mimo, że cena była 

wysoka, była uzasadniona odzwierciedle-

niem zasad procesu i wysokiego poziomu 

konkurencji. Wynik aukcji poprawia zna-

cząco otoczenie konkurencyjne na korzyść 

Orange Polska i ma kluczowe znaczenie 

dla jego długoterminowej strategii nie tylko 

w segmencie komórkowym, ale także seg-

mencie usług stacjonarnych.

W grudniu, Orange Polska podpisał  

ze związkami zawodowymi nową umowę 

społeczną na lata 2016-2017. Zgodnie  

z planem, maksymalnie 2050 pracowników 

może skorzystać z odejść dobrowolnych.

Sytuacja finansowa Grupy

Główne cele Grupy w 2015 roku obejmowały:

 osiągnięcie korzyści z deregulacji rynku 

stacjonarnego dostępu do Internetu,

 realizacja projektu inwestycji w sieć 

światłowodową, zakładającego objęcie  

do 650 tys. gospodarstw domowych 

bardzo szybkim stacjonarnym 

dostępem do Internetu w technologii 

światłowodowej,

 dalsze zwiększenie pokrycia siecią LTE 

w paśmie 1800 MHz,

 udział w aukcji na częstotliwości  

z zakresu 800 MHz i 2600 MHz w celu 

zapewnienia dostępu do częstotliwości LTE,

 rozwijanie nowych inicjatyw 

komercyjnych w celu umocnienia 

pozycji Spółki we wszystkich obszarach 

działalności, w szczególności użycie 

wyjątkowych zasobów Grupy dla pełnego 

wykorzystania możliwości wynikających  

z konwergencji,

 podjęcie działań dla zrównoważenia 

skutków presji konkurencyjnej w 

segmencie biznesowym,

 dalszy rozwój nowych ofert: Orange 

Finanse i Orange Energia,

 zwiększenie satysfakcji i lojalności 

klientów, w tym poprzez dalszą realizację 

programu podnoszenia jakości obsługi 

klientów,

 wygenerowanie organicznych 

przepływów pieniężnych w wysokości 

około 900 mln złotych1,

 dalsza optymalizacja majątku Spółki,  

w tym zbycie nieużywanych 

nieruchomości,

 rozwijanie nowych inicjatyw w zakresie 

optymalizacji kosztów w celu ograniczenia 

wpływu presji po stronie przychodów,

 utrzymanie stabilności finansowej 

oraz ścisłe monitorowanie wskaźników 

zadłużenia,

 dalsze usprawnianie kontroli 

wewnętrznej oraz zasad zarządzania 

ryzykiem,

 ścisłe monitorowanie osiąganych 

wyników w celu zapewnienia szybkiej 

reakcji na niekorzystne zmiany  

w otoczeniu rynkowym,

 monitorowanie i analiza możliwych 

przejęć na rynku,

 wynagradzanie akcjonariuszy na 

uzasadnionym poziomie, 

 z uwzględnieniem struktury finansowej 

oraz przyszłych potrzeb kapitałowych 

Grupy. 

Skonsolidowane przychody w 2015 roku 

wyniosły 11 840 mln zł i w porównaniu  

z 2014 rokiem zmniejszyły się o 351 mln 

zł, tj. 2,9%. Wpływ decyzji regulacyjnych 

wyniósł jedynie 52 mln wobec 255 mln zł 

w 2014 roku. Z wyłączeniem wpływu re-

gulacji, przychody nadal znajdowały się 

pod presją, przede wszystkim w wyniku 

spadku przychodów z usług stacjonarnych 

(spowodowanego głównie strukturalną 

erozją łączy stacjonarnych i przychodów 

z usług hurtowych) oraz presji cenowej, 

która nadal negatywnie wpływała na przy-

chody z usług komórkowych (zwłaszcza 

w segmencie klientów biznesowych).  

Powyższe czynniki zostały częściowo zrów-

noważone przez wzrost przychodów ze 

sprzedaży sprzętu mobilnego (o 216 mln zł), 

przychodów z mobilnych usług międzyope-

ratorskich (o 163 mln zł) oraz pozostałych 

przychodów.

Skorygowana EBITDA za cały rok wy-

niosła 3 521 mln zł (przy marży na pozio-

mie 29,7% przychodów) i w ujęciu rocz-

nym była niższa o 395 mln zł, tj. 10,1%.  

Spadek EBITDA wynikał głównie ze spad-

ku przychodów, wyższych kosztów mię-

dzyoperatorskich (o 139 mln zł) oraz wyż-

szych bezpośrednich kosztów sprzedaży 

(o 156 mln zł). Wzrost tej ostatniej pozycji 

był konsekwencją przyjęcia ofensywnej 

strategii marketingowej, ukierunkowa-

nej na intensywne pozyskiwanie klientów, 

która zaowocowała wzrostem bazy klien-

tów mobilnych usług abonamentowych  

o 9% w skali roku.

Spółka wygenerowała organiczne prze-

pływy pieniężne w wysokości 952 mln zł 

co było zgodne z założonym celem ca-

łorocznym na poziomie ok 900 mln zł.  

Na ich wysokość wpłynął pierwszy rok re-

alizacji projektu rozbudowy łączy światło-

wodowych, stanowiącego przyszłościo-

wą inwestycję w poprawę jakości sieci.  

Z wyłączeniem wpływu tej inwestycji,  

organiczne przepływy pieniężne utrzyma-

ły się na prawie tym samym poziomie co  

w 2014 roku.

W 2015 roku, Grupa wypłaciła dywidendę w 

wysokości 656 mln zł, to jest 50 gr na akcję, 

płatną w gotówce.

Wnioski i zalecenia na 2016 rok

W 2015 roku Orange Polska znacznie  

poprawił swoją strategiczną pozycję na 

polskim rynku telekomunikacyjnym. Stra-

tegia komercyjna przyniosła znakomite 

rezultaty w segmencie abonamentowym 

telefonii komórkowej oraz wzrost udziału 

w rynku. Percepcja usług klientów Orange 

znacznie się poprawiła. Grupa jest znacz-

nie lepiej wyposażona w częstotliwości do 

świadczenia usług mobilnych i zrealizowa-

ła cel w zakresie rozbudowy sieci światło-

wodowej. Wyniki finansowe były zgodne 

z celami. Osiągnięcia w 2015 r. stwarzają 

solidne podstawy do realizacji nowego 

średnioterminowego planu działań, który 

Orange Polska ogłosił w lutym 2016 r.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2016 r.  

Grupa powinna skoncentrować się w swo-

jej działalności na realizacji nowego planu 

działań, w szczególności na następujących 

kluczowych aspektach:

 dalszej rozbudowie zasięgu 

technologii LTE i uruchomieniu usług 

na nowo pozyskanych mobilnych 

częstotliwościach,

 kontynuacji rozbudowy sieci 

światłowodowej, która obejmie do  

800 000 nowych gospodarstw domowych,

 rozwoju strategii komercyjnej 

opartej głównie na monetyzacji nowych 

częstotliwości telefonii komórkowej, 

komercjalizacji sieci światłowodowej 

oraz działaniach mających na celu 

wzmocnienie pozycji Spółki na wszystkich 

rynkach,

 wykorzystanie unikalnych zasobów 

Grupy do osiągniecia pełnych korzyści 

wynikających z zastosowania rozwiązań 

jakie umożliwia konwergencja,

 zwiększenie satysfakcji i lojalności 

klientów, również poprzez dalszą 

realizację programu doskonałości obsługi 

klienta (customer excellence program),

 dalsza optymalizacja aktywów 

Spółki, w tym zbywanie nieużywanych 

nieruchomości,

 rozwój nowych inicjatyw optymalizacji 

kosztów w celu zmniejszenia wpływu 

presji na przychody,

 utrzymanie stabilności finansowej 

i ścisłe monitorowania poziomu 

wskaźników zadłużenia (dług netto do 

skorygowanej EBITDA na poziomie nie 

przekraczającym 2.2),

 osiągniecie skorygowanego zysku 

EBITDA w prognozowanym zakresie  

3,15-3,30 mld zł,

 monitorowanie i analiza możliwości 

akwizycyjnych na rynku,

 wynagradzanie akcjonariuszy  

na uzasadnionym poziomie,  

z uwzględnieniem struktury finansowej 

oraz przyszłych potrzeb kapitałowych 

Grupy.

1. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: wydatków na nowe częstotliwości, ewentualnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską oraz wpływu niektórych innych roszczeń i sporów.
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IV. OCENA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

ORAZ COMPLIANCE I AUDYTU 

WEWNĘTRZNEGO W GRUPIE

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad 

efektywnością systemu kontroli wewnętrznej, 

zarządzania ryzykiem w Grupie, opracowa-

nego i wdrożonego przez Zarząd, a także 

nad systemem compliance i funkcją audytu 

wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem umożliwia zarządzanie ryzykami, 

które mogą mieć wpływ na niezrealizowanie 

celów biznesowych, oraz w istotnym stop-

niu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi 

nieprawidłowościami w sprawozdawczości  

i stratami (zarządzanie ryzykiem nie oznacza 

jego całkowitej eliminacji, lecz lepsze rozpo-

znanie zagrożeń i podejmowanie odpowied-

nich działań w sytuacjach uzasadnionych). 

Procesy są zaprojektowane tak, aby dawać 

rozsądne, lecz nie absolutne zapewnienie, że 

ryzyka istotne dla Grupy są zidentyfikowane  

i odpowiednie działania są podejmowane.

Najważniejsze elementy systemu kontroli we-

wnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, zosta-

ły przedstawione w sprawozdaniu Zarządu  

z działalności Grupy za 2015 rok, które zosta-

ło opublikowane w dniu 15 lutego 2016 roku.

W roku 2015, Grupa ponownie przeprowa-

dziła całościową ocenę kontroli wewnętrz-

nej w zakresie raportowania finansowego 

w ramach Programu Sarbanes-Oxley reali-

zowanego w Orange S.A. Stwierdzone nie-

dociągnięcia w sposobie zaprojektowania 

i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej 

zostały skorygowane bądź został wzglę-

dem nich przygotowany plan naprawczy. Na 

podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd 

stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2015 roku 

żadne ze zidentyfikowanych słabości nie 

miały istotnego wpływu na system kontroli 

wewnętrznej oraz raportowanie finansowe.

Również audytorzy wewnętrzni oraz biegli 

rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz 

Komitetowi Audytowemu wszelkie słabości 

systemu kontroli, które identyfikują podczas 

audytu, a ich rekomendacje są na bieżąco 

wdrażane.

Najważniejsze ryzyka są corocznie aktualizo-

wane i przedstawiane przez Zarząd Radzie 

Nadzorczej.

Zagadnienia związane z compliance są ra-

portowane Komitetowi Audytowemu Rady 

Nadzorczej w następujących obszarach: ety-

ka, ogólna zgodność z przepisami prawa i re-

gulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, 

bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. 

Działania funkcji Zarządzania Zgodnością, 

wyniki planowych kontroli, a także wyniki 

kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nie-

prawidłowości (whistle-blowing) monitoro-

wane są na podstawie cyklicznie składanych 

raportów. Stosowane działania i mechanizmy 

zapewniają skuteczność funkcji compliance 

w Grupie.

Funkcja audytu wewnętrznego, podlegająca 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu, zapewnia 

obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, 

efektywności i jakości kontroli wewnętrznych 

w Grupie. Audyt wewnętrzny działa zgodnie 

z regulaminem zatwierdzonym przez Komitet 

Audytowy. Komitet dokonuje również prze-

glądu rocznego planu i analizuje sprawozda-

nia Audytu Wewnętrznego Orange Polska.

ŁAD KORPORACYJNY
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z działalności Komitetu Audytowego
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015

Komitet Audytowy został powołany uchwa-

łą Rady Nadzorczej nr 324/V/2002 z dnia  

14 czerwca 2002 roku w sprawie utworze-

nia Komitetu Audytowego, jako organu do-

radczego podległego Radzie Nadzorczej.

Głównymi zadaniami Komitetu jest do-

radzanie Radzie Nadzorczej w zakresie 

właściwego zastosowania zasad sprawoz-

dawczości budżetowej, sprawozdawczości 

finansowej i kontroli wewnętrznej (w tym za-

rządzania ryzykiem) w Orange Polska S.A. 

(„Spółka”, „OPL”), Grupie Orange Polska 

(„Grupa”) oraz współpraca z biegłymi rewi-

dentami Grupy. 

Skład

W 2015 roku Komitet Audytowy pracował 

w następującym składzie:

Przewodniczący: Russ Houlden  

(“Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)

Członkowie: Marie-Christine Lambert do 

9 kwietnia 2015 roku Sławomir Lachowski 

(“Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)  

od 9 kwietnia 2015 roku  

Ms. Maria Pasło-Wiśniewska 

(“Niezależny Członek Rady Nadzorczej”)  

Mr. Marc Ricau

Sekretarzem Komitetu do 31 sierpnia 2015 

roku był Jacek Hutyra, a od 1 września 2015 

roku Jolanta Tropaczyńska.

Prezes Zarządu (Bruno Duthoit) i Członek 

Zarządu ds. Finansów (Maciej Nowohoń-

ski) oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego 

(Jacek Chaber), co do zasady uczestniczy-

li we wszystkich posiedzeniach Komitetu 

Audytowego. Inni członkowie Zarządu, 

Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżero-

wie oraz zaproszeni goście, uczestniczyli 

w posiedzeniach w zależności od porusza-

nych zagadnień. W posiedzeniach Komitetu 

uczestniczyli także, gdy było to niezbęd-

ne, przedstawiciele niezależnego audytora 

Spółki, firmy Deloitte a, od czerwca 2015, 

Ernst & Young.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu, wy-

szczególnione w Regulaminie Komitetu, 

stanowiącym załącznik do Regulaminu 

Rady Nadzorczej, obejmują między inny-

mi: (i) nadzorowanie rzetelności informacji 

finansowej przekazywanej przez Spółkę, 

(ii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej 

i zarządzania ryzykiem Grupy, (iii) przegląd 

programu prac Audytu Wewnętrznego  

i jego raportów, (iv) analizę i opiniowanie 

istotnych transakcji z podmiotami powią-

zanymi, (v) monitorowanie niezależności  

i obiektywności biegłych rewidentów 

Spółki, natury i zakresu audytu i monitoro-

wanie pracy biegłych rewidentów.

Działalność w roku 2015

Komitet Audytowy odbył w 2015 roku  

7 posiedzeń. Komitet zajmował się w szcze-

gólności następującymi sprawami:

1) Przegląd budżetu Grupy na 2015 rok  

i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomenda-

cji w tym zakresie;

2) Przegląd rocznych i kwartalnych spra-

wozdań finansowych Spółki i Grupy, prze-

gląd zasad rachunkowości, w szczególno-

ści kwartalna analiza dotycząca wszystkich 

zdarzeń nietypowych i jednorazowych, 

szacunków i subiektywnej oceny, a także 

stosowania zasad rozpoznawania przy-

chodów zgodnych z MSSF; szczególną 

uwagę zwrócono na te aspekty, w których 

wymagana jest subiektywna ocena, np.:

a) Utrata wartości aktywów, w tym wartości 

firmy. Komitet Audytowy dokonał przeglądu 

głównych założeń przyjętych w celu ustalenia 

wartości odzyskiwanej, takich jak szacunki 

przepływów pieniężnych, stopy dyskontowe, 

krańcowa stopa wzrostu;

b) Ujmowanie przychodów. Komitet Au-

dytowy dokonał przeglądu zasad rachun-

kowości odnośnie znaczących transak-

cji jednorazowych lub nowych strumieni 

przychodów w bieżącym okresie lub prze-

widywanych dla kolejnych okresów,  

w tym subiektywnych ocen dokonanych  

w alokacji przychodów do poszczególnych 

części umów wieloelementowych i ujęcia 

przychodów w kwocie netto lub brutto; 

c) Okresy ekonomicznej użyteczności środ-

ków trwałych oraz wartości niematerialnych 

oraz ich wycena. Komitet Audytowy dokonał 

przeglądu założeń przyjętych w celu usta-

lania okresów ekonomicznej użyteczności 

środków trwałych i wartości niematerialnych 

oraz metodę amortyzacji, jak również meto-

dologię ich wyceny;

d) Rezerwy na sprawy prawne, podatkowe 

i regulacyjne, rezerwy na koszty likwidacji 

środków trwałych oraz rezerwy dotyczące 

kosztów rozwiązania stosunku pracy;

e) Świadczenia pracownicze. Komitet Au-

dytowy dokonał przeglądu założeń wyceny 

i ujmowania zobowiązań z tytułu długotermi-

nowych świadczeń pracowniczych. Komitet 

Audytowi zgodził się z podejściem Zarządu;

f) Wartość godziwa instrumentów pochod-

nych i innych instrumentów finansowych. Ko-

mitet Audytowy dokonał przeglądu modelu 

wyceny i założeń przyjętych dla wyceny war-

tości godziwej instrumentów pochodnych  

i innych instrumentów finansowych;

g) Podatek odroczony. Komitet Audytowy 

dokonał przeglądu założeń ujmowania i wy-

ceny aktywów z tytułu podatku odroczonego;

h) Zmiany w standardach rachunkowości. 

Komitet Audytowy dokonał przeglądu wpły-

wu nowych przepisów rachunkowości na 

sprawozdania finansowe OPL i zgodził się  

z podejściem Zarządu;

Po krytycznej analizie i, w miarę potrzeb, 

wprowadzeniu zmian, Komitet Audytowy 

zgodził się z podejściem proponowanym 

przez Zarząd.

3) Przegląd postępów w przygotowaniu  

Zarządu do wdrożenia MSSF 15;

4) Przegląd ulepszeń dotyczących ujawnień 

wskaźników nieuregulowanych przepisami 

(non-GAAP measures);

5) Przegląd kapitałów dostępnych do wypła-

ty w formie dywidendy oraz uzgodnienie ich  

z zyskami zatrzymanymi;

6) Analiza propozycji Zarządu co do wypłaty 

dywidendy za 2015 rok;

7) Monitorowanie rozwoju standardów ra-

chunkowości oraz oczekiwanych zmian legi-

slacyjnych;

8) Przegląd ubiegłorocznych prac biegłego 

rewidenta oraz przedstawienie Radzie Nad-

zorczej rekomendacji odnośnie wyboru 

biegłego rewidenta, jego wynagrodzenia  

i warunków umowy. Zgodnie z Kodeksem 

Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na 

GPW w Warszawie, Komitet Audytowy re-

komendował Radzie Nadzorczej powołanie 

spółki Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. 

Sp. k. na biegłego rewidenta Spółki i Grupy 

do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego za rok 2015 oraz półrocznego 

sprawozdania finansowego za okres sześciu 

miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku. 

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o Sp. 

k. została powołana w 2015 roku i zastąpiła  

Deloitte Polska Sp. z o.o Sp. k. która była au-

dytorem Spółki między 2009 i 2014 rokiem;

9) Kontrola zakresu i wyników badania przez 

biegłego rewidenta, jego niezależności  

i obiektywności (w tym sceptycyzmu) oraz 

przedstawianie Radzie wniosków pokon-

trolnych. Wszystkie usługi niewchodzące w 

zakres badania sprawozdania finansowe-

go i kontroli wewnętrznej świadczone przez 

zewnętrznych audytorów zostały przed ich 

rozpoczęciem zatwierdzone przez Przewod-

niczącego Komitetu Audytowego. Ponadto, 

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zapro-

ponowanego planu prac biegłego rewidenta 

za rok obrotowy 2015, w tym ustalenia progu 

istotności dla prowadzonych prac w odnie-

sieniu do obecnej sytuacji Grupy oraz zmian 

w standardach rachunkowych i audytorskich. 

Komitet Audytowy nadzorował również dzia-

łania podjęte przez Zarząd w odpowiedzi na 

rekomendacje biegłych rewidentów zawarte 

w piśmie do Zarządu. Dodatkowo, Komitet 

Audytowy odbył spotkanie z partnerem spół-

ki audytorskiej odpowiedzialnym za ustawo-

wy audyt , bez udziału kierownictwa Spółki;

10) Przegląd systemu kontroli wewnętrznej  

i zarządzania ryzykiem Grupy raportowanego 

przez Zarząd, w szczególności, czy Zarząd 

wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w za-

kresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządza-

nia nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się 

z raportami Zarządu na temat planowanych 

działań w odpowiedzi na zalecenia pokon-

trolne audytorów wewnętrznych i biegłego 

rewidenta;

11) Przegląd rocznego planu Audytu We-

wnętrznego, budżetu i raportu ze stanu 

prac oraz odpowiedzi Zarządu na ustalenia 

pokontrolne i zalecenia. Ponadto, zostało 

przeprowadzone spotkanie Komitetu Audy-

towego z dyrektorem Audytu Wewnętrznego. 

Komitet Audytowy otrzymał raport dotyczący 

odnowienia w roku 2015 certyfikatu Institut 

Français de l‘Audit et du Contrôle Internes 

(IFACI);

12) Przegląd systemu zgodności (Complian-

ce) w Spółce w następujących obszarach: 

ogólna zgodność z przepisami prawa i regu-

lacjami, etyka, zwalczanie nadużyć finanso-

wych, bezpieczeństwo i działania antykorup-

cyjne. Komitet monitorował działania Komisji 

ds. Etyki Grupy i Biura Zarządzania Zgodno-

ścią, a także wyniki kontroli zapoczątkowa-

nych zgłoszeniem nieprawidłowości (whistle-

-blowing);

13) Przegląd i zaopiniowanie istotnych trans-

akcji z podmiotami powiązanymi, w rozu-

mieniu regulacji korporacyjnych, w szcze-

gólności w zakresie uzgodnień dotyczących 

finansowania z Grupy Orange (i ich wyko-

nania); zgodnie z regulacjami wewnętrznymi  

i najlepszymi praktykami ładu korporacyjne-

go niezależni członkowie Komitetu odegrali 

wiodącą rolę w tym procesie;

14) Wyrażanie opinii w sprawach przekazy-

wanych Komitetowi przez Radę Nadzorczą  

i/lub Zarząd;

15) Rozpatrywanie innych spraw związanych 

z zadaniami Komitetu, w tym, ale nie tylko 

dotyczących ochrony przychodów (revenue 

assurance), zabezpieczenia transakcji finan-

sowych (hedging) i ubezpieczeń.

Komitet przestrzegał zaleceń dotyczących 

pracy Komitetu Audytowego, wydanych 

przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

w listopadzie 2010 roku.

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego 

Rady Nadzorczej

24 lutego 2016 roku
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z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany 

uchwałą Rady Nadzorczej nr 385/04 z dnia 

16 czerwca 2004 roku w sprawie utworze-

nia Komitetu ds. Wynagrodzeń TP S.A., 

jako organu doradczego podległego Radzie 

Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie 

Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej 

polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska 

oraz udzielanie rekomendacji w przedmio-

cie powoływania w skład Zarządu, realizacji 

celów, warunków wynagradzania i wysoko-

ści premii dla Członków Zarządu.

Skład:

W roku 2015, Komitet ds. Wynagrodzeń 

pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki 

(“członek niezależny”)

Członkowie: Prof. Andrzej K. Koźmiński 

(“członek niezależny”)

Marc Ricau

Valerie Therond

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

Działalność w 2015 roku:

W 2015 roku Komitet ds. Wynagrodzeń  

odbył 5 posiedzeń i przygotował rekomen-

dacje do rozważenia przez Radę Nadzor-

czą, skoncentrowane na następujących 

sprawach:

1. Komitet zaakceptował Roczny Raport 

Komitetu za rok 2014 rok.

2. Komitet przyjął do wiadomości i zaak-

ceptował wprowadzenie nowych przepisów 

dotyczących ubezpieczeń społecznych dla 

Członków Rady Nadzorczej w Orange Pol-

ska od 1 stycznia 2015 roku.

3. Komitet potwierdził rekomendację dla 

Rady Nadzorczej odnośnie zmiany wa-

runków zatrudnienia Członka Zarządu ds.  

Zasobów Ludzkich oraz Członka Zarządu 

ds. Finansów.

4. Komitet pozytywnie zarekomendował 

Radzie Nadzorczej pełnienie przez Piotra 

Muszyńskiego nowej funkcji Prezesa Rady 

Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomu-

nikacji i Technik Multimedialnych.

5. Komitet pozytywnie zarekomendował 

Radzie Nadzorczej odnośnie 3 powołań do 

składu Zarządu w Orange Polska i warun-

ków zatrudnienia: Bożeny Leśniewskiej jako 

Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyj-

nej Digitalizacji, Jolanty Dudek jako Człon-

ka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii 

Relacji z Klientami oraz Michała Pascha-

lis-Jakubowicza jako Członka Zarządu ds. 

Marketingu.

6. Akceptacja realizacji celów MBO Człon-

ków Zarządu za drugie półrocze 2014 roku, 

ustalenie celów MBO Członków Zarządu za 

pierwsze półrocze 2015 roku oraz akcepta-

cja realizacji tych celów za pierwsze półro-

cze 2015 roku, ustalenie celów MBO Człon-

ków Zarządu na drugie półrocze 2015 roku.

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Komitetu  

ds. Wynagrodzeń

9 marca 2016 roku

z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015

Komitet ds. Strategii został powołany 

uchwałą Rady Nadzorczej nr 417/05 z dnia 

15 czerwca 2005 roku.

Komitet ds. Strategii jest organem kolegial-

nym, 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 zakre-

sie umów o znaczeniu strategicznym, part-

nerstw, umów o współpracy technologicz-

nej i branżowej, znaczących akwizycji oraz 

sprzedaży zasobów).

Ponadto, Komitet ds. Strategii zapew-

nia wsparcie i doradztwo w powyższych  

zagadnieniach dla Zarządu Orange Polska.

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2015:

Przewodniczący: 

Gervais Pellissier

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz (“członek niezależny”)

Eric Debroeck

dr Mirosław Gronicki (“członek niezależny”)

Sławomir Lachowski (“członek niezależny”) 

– do 9 kwietnia 2015 roku

Maria Pasło-Wiśniewska (“członek nieza-

leżny”) – od 9 kwietnia 2015 roku

Gérard Ries

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej

Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu 

Audytowego

Działalność w roku 2015:

W 2015 roku Komitet ds. Strategii zebrał się 

na trzech posiedzeniach oraz na nadzwy-

czajnym spotkaniu informacyjnym doty-

czącym innowacji realizowanych w Grupie 

Orange.

W trakcie roku działalność Komitetu ds. 

Strategii skoncentrowana była w pierwszym 

rzędzie na analizie wdrażania średniookre-

sowej strategii Orange Polska, jak również 

na wsparciu opracowania nowego planu 

strategicznego Spółki, w tym planu inwe-

stycyjnego w infrastrukturę FTTH.

Ponadto Komitet wspierał Zarząd w nastę-

pujących zagadnieniach:

 przygotowywaniu i wdrażaniu strategii 

usług telewizyjnych z uwzględnieniem spe-

cyfik poszczególnych obszarów geograficz-

nych w Polsce

 transformacji strategii sprzedaży usług 

Orange Polska, z poziomu krajowego na 

poziom lokalny

 analizie projektów innowacyjnych oraz 

nowych obszarów wzrostowych, w szcze-

gólności: w określeniu strategii Orange 

Polska na rynku Internetu Rzeczy, wbu-

dowanych kart SIM (embedded SIM) oraz  

w monitorowaniu wdrażania projektu Orange 

Energia.

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli 

we wszystkich pracach Komitetu, w ramach 

obszarów odpowiedzialności.

Gervais Pellissier

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

9 marca 2016 roku

ŁAD KORPORACYJNY
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w mln zł

2014 2015

przychody 12 212 11 840

przychody Wirtualnej Polski i Contact Center -21 -

skorygowane przychody 12 191 11 840

EBITDA 4 076 3 431

zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski -191 -

EBITDA Wirtualnej Polski i Contact Center -5 -

wpływ niektórych roszczeń i spraw sądowych 44 -

koszty rozwiązania stosunku pracy pomniejszone  
o związane z nimi ograniczenia długoterminowych 
świadczeń pracowniczych

-8 90

skorygowana EBITDA 3 916 3 521

nakłady inwestycyjne 2 153 1 998

zakup licencji telekomunikacyjnych -378 -

nakłady inwestycyjne (zgodnie z definicją celu całorocznego) 1 775 1 998

Korekty danych finansowych

ŁAD KORPORACYJNY
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Skonsolidowane 
sprawozdanie

finansowe
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(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję)  12 miesięcy

Nota
do 31 grudnia

2015

do 31 grudnia
2014

(patrz Nota 2)

Przychody 5 11.840 12.212

Usługi obce 6.1 (6.271) (6.113)

Koszty świadczeń pracowniczych 6.2 (1.713) (1.874)

Pozostałe koszty operacyjne 6.3 (613) (607)

Pozostałe przychody operacyjne 6.3 246 202

Zyski ze sprzedaży aktywów 7 71 57

Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. 8 - 191

Koszty rozwiązania stosunku pracy 14 (129) 8

Amortyzacja 11,12 (2.871) (3.073)

(Utworzenie)/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów 
trwałych 9.3 12 (17)

Zysk operacyjny 572 986

Przychody odsetkowe 17 17 14

Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe 17 (216) (303)

Straty z tytułu różnic kursowych, netto 17 - (2)

Koszty dyskonta 17 (92) (114)

Koszty finansowe, netto (291) (405)

Podatek dochodowy 24.1 (27) (46)

Skonsolidowany zysk netto 254 535

Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 254 535

Zysk netto przypisany udziałom nie dającym kontroli - -

Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 31.5 0,19 0,41

Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa  
i rozwodniona) 31.5 1.312 1.312

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w milionach złotych) 12 miesięcy

Nota do 31 grudnia 2015 do 31 grudnia 2014

Skonsolidowany zysk netto 254 535

Pozycje, które nie zostaną przeniesione do wyniku

Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych 
po okresie zatrudnienia 16 9 (48)

Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione (2) 9

Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku

Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy 
pieniężne 21 23 (90)

Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione (4) 17

Inne całkowite dochody/(straty), netto 26 (112)

Całkowite dochody ogółem 280 423

Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 280 423

Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom nie dającym kontroli - -

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w milionach złotych)

Nota
Na dzień  

31 grudnia 2015

Na dzień  
31 grudnia 2014 

(patrz Nota 2)

AKTYWA

Wartość firmy 10 3.940 3.940

Pozostałe wartości niematerialne 11 3.010 3.215

Środki trwałe 12 11.025 11.715

Należności handlowe 13 210 138

Instrumenty pochodne 21 89 70

Pozostałe aktywa 57 14

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 24.2 991 934

Aktywa trwałe razem 19.322 20.026

Zapasy 228 198

Należności handlowe 13 1.591 1.372

Instrumenty pochodne 21 33 21

Należności z tytułu podatku dochodowego 2 4

Pozostałe aktywa 126 164

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 84 71

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 20 266 248

Aktywa obrotowe razem 2.330 2.078

SUMA AKTYWÓW 21.652 22.104

PASYWA

Kapitał zakładowy 25.1 3.937 3.937

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832

Pozostałe kapitały rezerwowe (103) (119)

Zyski zatrzymane 7.309 7.746

Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 11.975 12.396

Udziały nie dające kontroli 2 2

Kapitał własny razem 11.977 12.398

Zobowiązania handlowe 15.1 767 866

Pożyczki od jednostki powiązanej 19.1 2.849 3.229

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 19.2 81 59

Instrumenty pochodne 21 125 148

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 251 345

Rezerwy 14 358 303

Przychody przyszłych okresów 15.3 59 47

Zobowiązania długoterminowe razem 4.490 4.997

Zobowiązania handlowe 15.1 2.130 2.006

Pożyczki od jednostki powiązanej 19.1 1.273 1.078

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 19.2 45 65

Instrumenty pochodne 21 9 -

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 16 188 179

Rezerwy 14 803 790

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 60 58

Pozostałe zobowiązania 15.2 191 131

Przychody przyszłych okresów 15.3 486 402

Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.185 4.709

SUMA PASYWÓW 21.652 22.104

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ



7776

S
K

O
N

S
O

LI
D

O
W

A
N

E
 S

P
R

A
W

O
Z

D
A

N
IE

 Z
E

 Z
M

IA
N

 W
 K

A
P

IT
A

LE
 W

ŁA
S

N
Y

M

(w
 m

ili
on

ac
h 

zł
ot

yc
h)

K
ap

it
ał

  
za

kł
ad

o
w

y

K
ap

ita
ł  

z 
 e

m
is

ji 
ak

cj
i 

po
w

yż
ej

 ic
h 

w
ar

to
śc

i  
no

m
in

al
ne

j
P

oz
os

ta
łe

 k
ap

ita
ły

 r
ez

er
w

ow
e

Z
ys

ki
  

za
tr

zy
m

an
e

K
ap

ita
ł w

ła
sn

y 
pr

zy
pi

sa
ny

 
w

ła
śc

ic
ie

lo
m

 
O

P
L 

S
.A

.

U
dz

ia
ły

 n
ie

 
da

ją
ce

  
ko

nt
ro

li
K

ap
ita

ł w
ła

sn
y 

ra
ze

m

S
tr

at
y 

z 
w

yc
en

y 
in

st
ru

m
en

tó
w

 
za

be
zp

ie
c-

za
ją

cy
ch

 
pr

ze
pł

yw
y 

pi
en

ię
żn

e

S
tr

at
y 

ak
tu

ar
ia

ln
e 

do
ty

cz
ąc

e 
św

ia
dc

ze
ń 

pr
ac

ow
n-

ic
zy

ch
 p

o
 

ok
re

si
e  

za
tr

ud
ni

en
ia

P
od

at
ek

 
od

ro
cz

on
y

P
ła

tn
oś

ci
w

 fo
rm

ie
 a

kc
ji

S
al

d
o

 n
a 

1 
st

yc
zn

ia
 

20
15

 r
o

ku
3.

93
7

83
2

(1
06

)
(1

37
)

45
79

7.
74

6
12

.3
96

2
12

.3
98

C
ał

ko
w

ite
 d

oc
ho

dy
 o

gó
łe

m
 z

a 
ok

re
s 

12
 m

ie
si

ęc
y 

za
ko

ńc
zo

ny
 

31
 g

ru
dn

ia
 2

01
5 

ro
ku

-
-

23
9

(6
)

-
25

4
28

0
-

28
0

D
yw

id
en

da
 (p

at
rz

 N
ot

a 
25

.2
)

-
-

-
-

-
-

(6
56

)
(6

56
)

-
(6

56
)

Pr
ze

ni
es

ie
ni

e 
do

 z
ys

kó
w

  
za

trz
ym

an
yc

h 
(p

at
rz

 N
ot

a 
25

.3
)

-
-

-
85

(1
6)

(7
9)

10
-

-
-

P
oz

os
ta

łe
 z

m
ia

ny
 (p

at
rz

 N
ot

a 
25

.3
)

-
-

-
-

-
-

(4
5)

(4
5)

-
(4

5)

S
al

d
o

 n
a 

31
 g

ru
d

ni
a 

20
15

 
ro

ku
3.

93
7

83
2

(8
3)

(4
3)

23
-

7.
30

9
11

.9
75

2
11

.9
77

S
al

d
o

 n
a 

1 
st

yc
zn

ia
 2

01
4 

ro
ku

3.
93

7
83

2
(1

6)
(8

9)
19

79
7.

86
7

12
.6

29
2

12
.6

31

C
ał

ko
w

ite
 d

oc
ho

dy
 o

gó
łe

m
 z

a 
ok

re
s 

12
 m

ie
si

ęc
y 

za
ko

ńc
zo

ny
 

31
 g

ru
dn

ia
 2

01
4 

ro
ku

-
-

(9
0)

(4
8)

26
-

53
5

42
3

-
42

3

D
yw

id
en

da
 (p

at
rz

 N
ot

a 
25

.2
)

-
-

-
-

-
-

(6
56

)
(6

56
)

-
(6

56
)

S
al

d
o

 n
a 

31
 g

ru
d

ni
a 

 
20

14
 r

o
ku

3.
93

7
w

83
2

(1
06

)
(1

37
)

45
79

7.
74

6
12

.3
96

2
12

.3
98

   
   

   
   

   

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w milionach złotych)  12 miesięcy

Nota
do 31 grudnia 

2015
do 31 grudnia 

2014

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Skonsolidowany zysk netto 254 535

Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zyski ze sprzedaży aktywów 7 (71) (57)

Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. 8 - (191)

Amortyzacja 11,12 2.871 3.073

Utworzenie/(odwrócenie) odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 9 (12) 17

Koszty finansowe, netto 291 405

Podatek dochodowy 24.1 27 46

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących (88) (328)

(Zyski)/straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto (3) 2

Zmiana kapitału obrotowego

Zwiększenie stanu zapasów, brutto (21) (2)

Zwiększenie stanu należności handlowych, brutto (298) (281)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań handlowych (154) 137

Zwiększenie stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności (49) (28)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań 134 (81)

Otrzymane odsetki 17 14

Odsetki zapłacone i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych, netto (289) (447)

Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych, netto 4 4

Podatek dochodowy zapłacony (76) (65)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.537 2.753

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 11,12 (1.998) (2.153)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań wobec dostawców  
środków trwałych i wartości niematerialnych 262 (79)

Różnice kursowe otrzymane z instrumentów pochodnych ekonomicznie  
zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto 8 5

Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 143 100

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych  
jednostek i koszty transakcyjne 4,8 8 371

Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek - (2)

Leasing finansowy spłacony przez leasingobiorcę 10 9

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu pozostałych aktywów finansowych (4) 3

Różnice kursowe otrzymane z pozostałych instrumentów pochodnych, netto 1 1

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.570) (1.745)

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wykup obligacji - (2.969)

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 775 2.016

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek (62) (50)

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych (1.011) 814

Różnice kursowe otrzymane/(zapłacone) z instrumentów pochodnych zabezpieczających 
dług, netto 5 (120)

Wypłacona dywidenda 25.2 (656) (656)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (949) (965)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 18 43

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 248 205 (1)

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 266 248

(1) Zawiera 7 milionów złotych zaklasyfikowanych do aktywów przeznaczonych do sprzedaży.
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1.1. Grupa Kapitałowa Orange Polska

Orange Polska S.A. („Orange Polska” lub „Spółka” lub „OPL S.A.”), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 

4 grudnia 1991 roku. Grupa Kapitałowa Orange Polska („Grupa”) składa się z Orange Polska i jej spółek zależnych. 

Akcje Orange Polska są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Grupa dostarcza komórkowe i stacjonarne usługi 

telekomunikacyjne, w tym połączenia głosowe, usługi przesyłu wiadomości i treści, dostęp do Internetu oraz telewizję. 

Ponadto, Grupa świadczy usługi ICT (Information and Communications Technology), usługi w zakresie dzierżawy łączy 

oraz inne usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy 

usługi w zakresie transmisji danych, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzi działalność obrotu energią 

elektryczną oraz sprzedaje usługi finansowe.

Siedziba Orange Polska mieści się w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160.

Telekomunikacyjna działalność Grupy podlega nadzorowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”). Zgodnie  

z  Prawem Telekomunikacyjnym, UKE może nakładać pewne obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych  

o znaczącej pozycji rynkowej na rynku właściwym. Orange Polska S.A. jest spółką o znaczącej pozycji rynkowej na 

określonych rynkach właściwych.

1. Informacje ogólne
Jednostka Siedziba Zakres działalności Udział Grupy w kapitale

31 grudnia 
2015

31 grudnia  
2014

Integrated Solutions Sp. z o.o. Warszawa, Polska
Dostarczanie zintegrowanych rozwiązań  

z zakresu IT oraz infrastruktury sieciowej.
100% 100%

Orange Customer Service  
Sp. z o.o. Warszawa, Polska

Usługi posprzedażowe dla 
klientów OPL S.A.

100% 100%

Orange Real Estate Sp. z o.o. Warszawa, Polska
Zarządzanie i utrzymanie  

nieruchomości.
100% 100%

Orange Retail S.A. (1) Modlnica, Poland
Dystrybutor produktów OPL S.A. dla 

rynku masowego i biznesowego.
100% 100%

Orange Szkolenia Sp. z o.o. Warszawa, Polska Usługi szkoleniowe i hotelowe. 100% 100%

TP Edukacja i Wypoczynek  
Sp. z o.o. (2) Warszawa, Polska

Prowadzenie hoteli, obsługa sz-
koleń i konferencji.

- 100%

TP Invest Sp. z o.o. Warszawa, Polska
Usługi na rzecz jednostek Grupy, 

zarządzanie holdingiem.
100% 100%

– Contact Center Sp. z o.o. (3) Warszawa, Polska
Obsługa infolinii i świadczenie 

usług telemarketingowych.
- 100%

– TP TelTech Sp. z o.o. Łódź, Polska

Projektowanie i budowa systemów 
telekomunikacyjnych, obsługa sieci 

telekomunikacyjnych, monitorowanie 
sygnałów alarmowych.

100% 100%

– Telefony Podlaskie S.A.
Sokołów  

Podlaski, Polska
Lokalny operator telefonii stacjonarnej, 

Internetu i telewizji kablowej.
89,27% 89,27%

– Telefon 2000 Sp. z o.o. (4) Warszawa, Polska Brak działalności operacyjnej. - 100%

–  TPSA Eurofinance  
France S.A. Paryż, Francja Brak działalności operacyjnej. 99,99% 99,99%

Fundacja Orange Warszawa, Polska Działalność charytatywna. 100% 100%

Pracownicze Towarzystwo 
Emerytalne Orange Polska S.A. Warszawa, Polska

Zarządzanie pracowniczym fun-
duszem emerytalnym.

100% 100%

Telekomunikacja 
Polska Sp. z o.o.

Warszawa, Polska Brak działalności operacyjnej. 100% 100%

1.2. Skład Grupy

W skład Grupy wchodzi Orange Polska oraz następujące jednostki zależne:

(1) Poprzednio Ramsat S.A.
(2) Spółka połączyła się z Orange Szkolenia Sp. z o.o. w 2015 roku.
(3) Spółka sprzedana w 2015 roku (patrz Nota 4).
(4) Spółka zlikwidowana w 2015 roku.

Ponadto, Grupa i T-Mobile Polska S.A. posiadają po 50% udziałów w NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka 

została zaklasyfikowana jako wspólne działanie ponieważ przedmiotem jej działalności jest zarządzanie, rozwój i utrzymanie 

sieci będących własnością Grupy i T-Mobile Polska S.A. NetWorkS! Sp. z o.o. powstała w związku z umową o współkorzystanie  

z mobilnych sieci dostępowych zawartą pomiędzy dwoma operatorami. Umowa ta została zawarta w 2011 roku na okres 15 lat  

z możliwością przedłużenia i również jest zaklasyfikowana jako wspólne działanie dla celów księgowych.

W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku udział Grupy w ogólnej liczbie głosów był równy udziałowi 

Grupy w kapitałach spółek zależnych. Główne przejęcia, zbycia oraz zmiany w zakresie konsolidacji zostały opisane w Nocie 4.
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2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa 
sporządzenia sprawozdania finansowego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami  

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy  

i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz  

Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w milionach złotych. Porównawcze dane  

finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporzą-

dzenia sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,  

z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

Dane finansowe wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy zawarte w niniejszym Skonsolidowanym  

Sprawozdaniu Finansowym zostały przygotowane przy zastosowaniu jednolitych polityk rachunkowości.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 15 lutego 2016 

roku i podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A.

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy  

zakończony 31 grudnia 2015 roku są przedstawione w Nocie 31 oraz są oparte na:

   wszystkich standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie dla  

okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2015 roku,

   MSSF i powiązanych interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie dla okresów  
rozpoczynających się po 1 stycznia 2015 roku, dla których Grupa zdecydowała o wcześniejszym ich zastoso-

waniu,

    podejściu przyjętym w Grupie zgodnie z paragrafami od 10 do 12 zawartymi w Międzynarodowym Standardzie 

Rachunkowości („MSR”) 8 (Subiektywna ocena).

Zmiany w prezentacji rachunku zysków i strat

Od czwartego kwartału 2015 roku, Grupa ocenia wartość odzyskiwalną należności handlowych i pozostałych 

należności na dzień ich sprzedaży oraz prezentuje zysk ze sprzedaży w kwocie netto (patrz również Nota 13). 

W związku z powyższym, wartości porównawcze pozostałych kosztów operacyjnych i pozostałych przychodów 

operacyjnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku zostały pomniejszone o kwotę 111 milionów 

złotych bez wpływu na skonsolidowany zysk netto.

Zmiany w prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej

Pozycje prezentujące Pozostałe aktywa finansowe oraz Pozostałe aktywa zostały połączone w jedną pozycję: 

Pozostałe aktywa.

Następujące zmiany wystąpiły w składzie Zarządu Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz w roku 2016 

do dnia zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego:

W dniu 8 października 2015 roku Rada Nadzorcza OPL S.A. powołała panią Jolantę Dudek na stanowisko Członka 

Zarządu OPL S.A. ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami, panią Bożenę Leśniewską na stanowisko Członka 

Zarządu OPL S.A. ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji oraz pana Michała Paschalisa-Jakubowicza na stanowisko 

Członka Zarządu OPL S.A. ds. Marketingu.

W dniu 4 lutego 2016 roku pan Bruno Duthoit złożył rezygnację z funkcji Prezesa i Członka Zarządu OPL S.A. ze skut-

kiem na dzień 30 kwietnia 2016 roku. W tym samym dniu Rada Nadzorcza OPL S.A. powołała pana Jean-François 

Fallacher na stanowisko Prezesa Zarządu OPL S.A. ze skutkiem na dzień 1 maja 2016 roku.

Następujące zmiany wystąpiły w składzie Rady Nadzorczej Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz 

w roku 2016 do dnia zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego:

W dniu 9 kwietnia 2015 roku wygasł mandat pana Sławomira Lachowskiego, Członka Rady Nadzorczej OPL S.A., i nie 

został odnowiony. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie OPL S.A. powołało panią Marię Pasło-Wiśniewską na 

Członka Rady Nadzorczej OPL S.A. 

W dniu 3 lutego 2016 roku pan prof. Andrzej K. Koźmiński złożył rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego 

i Członka Rady Nadzorczej OPL S.A. ze skutkiem na dzień 12 kwietnia 2016 roku.

Bruno Duthoit
Prezes Zarządu,

Mariusz Gaca
Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego,

Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,

Jolanta Dudek
Członek Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji 

z Klientami,

Jacek Kowalski
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich,

Bożena Leśniewska
Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej  

Digitalizacji,

Maciej Nowohoński
Członek Zarządu ds. Finansów,

Michał Paschalis-Jakubowicz
Członek Zarządu ds. Marketingu.

Maciej Witucki 
Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prof. Andrzej K. Koźmiński
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Gervais Pellissier
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Marc Ricau
Sekretarz Rady Nadzorczej,

Dr. Henryka Bochniarz
Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Jean-Marie Culpin
Członek Rady Nadzorczej,

Eric Debroeck
Członek Rady Nadzorczej,

Ramon Fernandez
Członek Rady Nadzorczej,

Dr. Mirosław Gronicki
Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Russ Houlden
Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Marie-Christine Lambert
Członek Rady Nadzorczej,

Maria Pasło-Wiśniewska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Gérard Ries
Członek Rady Nadzorczej,

Dr. Wiesław Rozłucki
Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Valérie Thérond 
Członek Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego był następujący:

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego był następujący:

1.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
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3. Segment operacyjny
Grupa raportuje jeden segment operacyjny. Ocena wyników segmentu dokonywana jest przez Zarząd  

głównie na podstawie skonsolidowanych przychodów, skonsolidowanego wskaźnika EBITDA, skonsolidowanego  

zysku netto, skonsolidowanych organicznych przepływów pieniężnych, skonsolidowanych nakładów  

inwestycyjnych, skonsolidowanego wskaźnika dźwigni finansowej netto i skonsolidowanego wskaźnika dług finansowy  

netto/ EBITDA w oparciu o skumulowany wskaźnik EBITDA za ostatnie cztery kwartały. EBITDA odpowiada zyskowi  

operacyjnemu przed amortyzacją i utratą wartości aktywów trwałych. Organiczne przepływy pieniężne odpowiadają  

przepływom pieniężnym netto z działalności operacyjnej pomniejszonym o zakupy środków trwałych i wartości 

niematerialnych, zmiany stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych i wartości niematerialnych, wpływ 

różnic kursowych netto zapłaconych/otrzymanych z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających 

nakłady inwestycyjne i powiększonym o przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych. 

Dźwignia finansowa netto to udział długu finansowego netto w sumie długu finansowego netto i kapitału własnego.

W celu usprawnienia oceny wyników, w przypadkach istotnych dla analizy trendów, powyższe informacje  

finansowe mogą zostać skorygowane głównie przez wyłączenie wpływu znaczących nadzwyczajnych transakcji 

lub innych zdarzeń nie związanych ze zwykłą działalnością oraz zmian zakresu konsolidacji, jak zaprezentowano  

w poniższej tabeli.

(1) Skorygowane przychody i skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku nie zawierają danych Wirtualnej Polski S.A. (jednostki zależnej 
sprzedanej w lutym 2014 roku, patrz Nota 8) oraz zawierają dane Contact Center Sp. z o.o. (jednostki zależnej sprzedanej w sierpniu 2015 roku) za okres do sierpnia 
2014 roku.

(w milionach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Skorygowane przychody 11.840 12.191

Skorygowana EBITDA 3.521 3.916

Zysk netto w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 254 535

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne 952 1.149

Skorygowane nakłady inwestycyjne 1.998 1.775

Na dzień 31 grudnia
2015

Na dzień 31 grudnia
2014 

Dźwignia finansowa netto 25% 25%

Wskaźnik długu finansowego netto / skorygowana EBITDA 1,1 1,1

Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego:

(w milionach złotych) 12 miesięcy 12 miesięcy

do 31 grudnia 2015 do 31 grudnia 2014

Przychody 11.840 12.212

  -  korekta dotycząca danych Wirtualnej Polski S.A.  
i Contact Center Sp. z o.o. (1) - (21)

Skorygowane przychody 11.840 12.191

 EBITDA 3.431 4.076
  –  korekta dotycząca zysku ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. 

(patrz Nota 8)
-

(191)

  –  korekta dotycząca danych Wirtualnej Polski S.A. i Contact 
Center Sp. z o.o. (1) - (5)

  –  korekta dotycząca wpływu niektórych roszczeń i spraw sądowych - 44
  –  korekta dotycząca kosztów rozwiązania stosunku pracy  

(patrz Nota 14) pomniejszona o związane z nimi ograniczenia 
długoterminowych świadczeń pracowniczych (patrz Nota 16)

90 (8)

Skorygowana EBITDA 3.521 3.916

Organiczne przepływy pieniężne 952 626
  –  korekta dotycząca depozytu wpłaconego w trakcie aukcji  

na rezerwacje częstotliwości
- 20

  –  korekta dotycząca płatności za rezerwacje częstotliwości - 358

  –  korekta dotycząca wpływu niektórych roszczeń i spraw sądowych - 145

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne 952 1.149

Nakłady inwestycyjne 1.998 2.153

  –  korekta dotycząca nakładów na rezerwacje  
i inne prawa do częstotliwości - (378)

Skorygowane nakłady inwestycyjne 1.998 1.775

Poniżej zaprezentowano korekty wprowadzone do informacji finansowych dotyczących segmentu operacyjnego:
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4. Główne przejęcia, zbycia oraz zmiany w zakresie 
konsolidacji

W dniu 30 listopada 2015 roku nastąpiło połączenie TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. ze spółką Orange  

Szkolenia Sp. z o.o.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku Grupa sfinalizowała umowę sprzedaży udziałów zawartą w dniu 6 lipca 2015 roku,  

na podstawie której wszystkie udziały w spółce Contact Center Sp. z o.o., będącej w pełni własnością Grupy, 

zostały zbyte za łączne wynagrodzenie wynoszące 9 milionów złotych. Zysk ze zbycia wyniósł 3 miliony złotych.

W dniu 29 maja 2015 roku Grupa zlikwidowała spółkę Telefon 2000 Sp. z o.o., będącą w pełni własnością Grupy.

W dniu 13 lutego 2014 roku Grupa zbyła wszystkie udziały w spółce Wirtualna Polska S.A. (patrz Nota 8).

5. Przychody
(w milionach złotych) 12 miesięcy

do 31 grudnia 2015
12 miesięcy

do 31 grudnia 2014

Usługi komórkowe 5.498 5.713

Połączenia głosowe 2.666 3.064

Usługi przesyłu danych, wiadomości, treści (content) oraz M2M 
(machine-to-machine) 1.923 1.903

Usługi hurtowe (w tym rozliczenia z innymi operatorami) 909 746

Sprzedaż sprzętu do usług komórkowych 643 427

Usługi stacjonarne 5.083 5.520

Usługi wąskopasmowe 1.746 1.983

Usługi szerokopasmowe, telewizja i transmisja głosu przez Internet 
(Voice over internet protocol) 1.601 1.663

Rozwiązania teleinformatyczne dla przedsiębiorstw oraz  
z zakresu infrastruktury sieciowej 916 933

Usługi hurtowe (w tym rozliczenia z innymi operatorami) 820 941

Pozostałe przychody 616 552

Przychody razem 11.840 12.212

Pozostałe przychody zawierają głównie przychody z projektów infrastrukturalnych, sprzedaż urządzeń  

wykorzystywanych w projektach ICT (Information and Communications Technology) oraz wynajem nieruchomości.

Przychody generowane są przede wszystkim na terytorium Polski. Około 2,8% i 2,9% całkowitych przychodów  

odpowiednio za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2015 i 2014 roku pochodziło od jednostek  

nie mających siedziby na terytorium Polski. W większości były to przychody z tytułu rozliczeń z innymi operatorami.

6. Koszty i przychody operacyjne
6.1. Usługi obce

(w milionach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Koszty sprzedaży (2.745) (2.545)

  – wartość sprzedanych telefonów i innych towarów (1.829) (1.590)

  – koszty prowizji, reklamy, sponsoringu i pozostałe (916) (955)

Koszty rozliczeń z innymi operatorami (1.345) (1.231)

Koszty sieci oraz usług informatycznych (734) (788)

Pozostałe usługi obce (1.447) (1.549)

Usługi obce razem (6.271) (6.113)

6.2. Koszty świadczeń pracowniczych

(w milionach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Średnia liczba aktywnych pracowników (w przeliczeniu na pełne 
etaty) 17.703 19.094

Wynagrodzenia (1.580) (1.625)

Składki na ubezpieczenie społeczne i pozostałe obciążenia (362) (380)

Długoterminowe świadczenia pracownicze (patrz Nota 16) 74 (10)

Skapitalizowane koszty pracownicze 199 199

Pozostałe świadczenia pracownicze (44) (58)

Koszty świadczeń pracowniczych razem (1.713) (1.874)

6.3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne

(w milionach złotych) 12 miesięcy 
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy 
do 31 grudnia 2014 

(patrz Nota 2)

Obciążenia podatkowe inne niż podatek dochodowy (301) (329)

Opłata licencyjna za używanie marki Orange (patrz Nota 29.2) (134) (134)

Utrata wartości należności handlowych i pozostałych 
należności, netto (98) (61)

Pozostałe koszty i zmiany stanu rezerw, netto (80) (83)

Pozostałe koszty operacyjne razem (613) (607)

Pozostałe przychody operacyjne razem 246 202

Pozostałe usługi obce zawierają głównie koszty wynajmu oraz koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, 

koszty obsługi klientów, koszty opłat pocztowych oraz koszty udostępnianej treści.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie przychody od Grupy Orange wynikające ze wspólnie dzielonych 

zasobów, przychody z tytułu odszkodowań, odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności handlowych i złomo-

wania aktywów.

6.4. Koszty prac badawczych i rozwojowych 
W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku, koszty prac badawczych i rozwojowych ujęte 

w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosły odpowiednio 52 miliony złotych i 63 miliony złotych.
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W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku zyski ze sprzedaży aktywów wyniosły  

odpowiednio 71 milionów złotych i 57 milionów złotych i zawierały głównie zyski ze sprzedaży nieruchomości.

8. Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A.
W dniu 13 lutego 2014 roku Grupa i o2 Sp. z o.o. sfinalizowały umowę sprzedaży akcji, na podstawie której Grupa  

zbyła wszystkie udziały w spółce Wirtualna Polska S.A. za łączne wynagrodzenie wynoszące 367 milionów  

złotych, składające się z ceny sprzedaży otrzymanej w gotówce w kwocie 382 milionów złotych, pomniejszonej  

o 15 milionów złotych zobowiązań przejętych przez Grupę. Wartość sprzedanych aktywów netto, włączając wartość 

firmy, wyniosła 172 miliony złotych. Ponadto, Grupa poniosła koszty transakcyjne w kwocie 4 milionów złotych.

Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A. wynoszący 191 milionów złotych został zaprezentowany oddzielnie  

w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

7. Zyski ze sprzedaży aktywów

9. Utrata wartości
9.1. Informacja dotycząca ośrodka wypracowującego środki pieniężne
Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, większość pojedynczych aktywów Grupy nie wypracowuje wpływów  

pieniężnych, które byłyby niezależne od wpływów generowanych przez pozostałe aktywa, w związku z tym Grupa  

identyfikuje działalność telekomunikacyjną jako ośrodek wypracowujący środki pieniężne – operatora telekomunikacyjnego.

Przy ocenie, czy istnieją przesłanki wskazujące na potencjalną utratę wartości aktywów, Grupa bierze pod uwagę 

określone czynniki, między innymi liberalizację rynku oraz pozostałe zmiany regulacyjne i gospodarcze zachodzące 

na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę  

wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne (włączając wartość firmy). W wyniku przeprowadzonych testów nie 

rozpoznano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w latach 2015 i 2014.

Główne założenia, przyjęte w celu ustalenia wartości użytkowej operatora telekomunikacyjnego, są następujące: 

  wartość rynku, stopa penetracji, udział w rynku i poziom konkurencji, poziom cen i decyzje organów regulacyjnych 

dotyczące cen, baza klientów, poziom kosztów sprzedaży niezbędny do zastępowania produktów i konkurowania  

z istniejącymi lub nowymi uczestnikami rynku, wpływ zmian przychodów na koszty bezpośrednie,

   poziom wydatków inwestycyjnych, który może zależeć od konieczności wdrożenia nowych technologii lub decyzji 

regulacyjnych dotyczących przyznania rezerwacji częstotliwości, 

   stopa dyskontowa oparta na średnioważonym koszcie kapitału i odzwierciedlająca bieżącą rynkową ocenę wartości 

pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z przedmiotem działalności ośrodka wypracowującego środki pieniężne 

oraz 

   krańcowa stopa wzrostu odzwierciedlająca ocenę Zarządu co do ewolucji przepływów pieniężnych po ostatnim roku 

objętym prognozą przepływów pieniężnych.

Wielkości przyporządkowane każdemu z tych parametrów odzwierciedlają doświadczenia Grupy skorygowane  

o oczekiwane zmiany w okresie objętym biznes planem, jednakże mogą podlegać wpływom nie dających  

się przewidzieć zmian politycznych, gospodarczych lub prawnych.

Ośrodek wypracowujący środki pieniężne 
– Operator telekomunikacyjny Na dzień 31 grudnia 2015 Na dzień 31 grudnia 2014

Podstawa wartości odzyskiwalnej Wartość użytkowa Wartość użytkowa

Źródła danych Biznes plan Biznes plan

5-letnia prognoza przepływów 
pieniężnych

5-letnia prognoza przepływów 
pieniężnych

Krańcowa stopa wzrostu 1% 1%

Stopa dyskontowa po opodatkowaniu 8,5% 8,8%

Stopa dyskontowa przed opodatkowaniem (1) 9,9% 10,2%

(1) Stopa dyskontowa przed opodatkowaniem wyliczona jest jako stopa dyskontowa po opodatkowaniu skorygowana o wartość i termin przyszłych przepływów pieniężnych 
z tytułu podatku.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej

Wartość użytkowa operatora telekomunikacyjnego na dzień 31 grudnia 2015 roku przewyższała jego wartość  

bilansową o 2,6 miliarda złotych. Poniższa zmiana któregokolwiek z kluczowych założeń:

  spadek przepływów pieniężnych po piątym roku o 14% lub

  spadek krańcowej stopy wzrostu o 1,5 p.p. lub

  wzrost stopy dyskontowej po opodatkowaniu o 1,1 p.p.

spowoduje zrównanie wartości użytkowej operatora telekomunikacyjnego z jego wartością bilansową.

9.2. Wartość firmy
W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku nie utworzono odpisu aktualizującego wartość 

firmy. Szczegóły dotyczące testu na utratę wartości dla wartości firmy zostały zaprezentowane w Nocie 9.1.

9.3. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne
W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku (utworzony)/odwrócony odpis aktualizujący wartość  

środków trwałych i wartości niematerialnych ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniósł odpowiednio  

12 milionów złotych i (17) milionów złotych i wynikał głównie z przeglądu wybranych nieruchomości Grupy.
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10. Wartość firmy
(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2015 Na dzień 31 grudnia 2014

Ośrodek wypracowujący
środki pieniężne Koszt

Odpis  
aktualizujący

Wartość 
netto Koszt

Odpis  
aktualizujący Wartość netto

Operator telekomunikacyjny 3.940 - 3.940 3.940 - 3.940

Wartość firmy razem 3.940 - 3.940 3.940 - 3.940

11. Pozostałe wartości niematerialne
(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2015

Koszt Umorzenie
Odpis  

aktualizujący Wartość netto

Rezerwacje i inne prawa do częstotliwości 2.617 (1.400) - 1.217

Oprogramowanie komputerowe 7.052 (5.323) - 1.729

Pozostałe wartości niematerialne 207 (131) (12) 64

Pozostałe wartości niematerialne razem 9.876 (6.854) (12) 3.010

(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2014

Koszt Umorzenie
Odpis  

aktualizujący Wartość netto

Rezerwacje i inne prawa do częstotliwości 2.617 (1.252) - 1.365

Oprogramowanie komputerowe 6.873 (5.095) - 1.778

Pozostałe wartości niematerialne 224 (139) (13) 72

Pozostałe wartości niematerialne razem 9.714 (6.486) (13) 3.215

Dane dotyczące rezerwacji i innych praw do częstotliwości przedstawiają się następująco:

(1) Prawa do częstotliwości na podstawie umów z T-Mobile Polska S.A.

Zmiany wartości bilansowej netto pozostałych wartości niematerialnych w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 
2015 roku przedstawiały się następująco:

(w milionach złotych)
Rezerwacje i inne  

prawa  
do częstotliwości

Oprogramo-
wanie kom-

puterowe

Pozostałe 
wartości 
niemate-

rialne

Pozostałe  
wartości  

niematerialne razem

Saldo początkowe po uwzględnieniu 
umorzenia i odpisu aktualizującego 1.365 1.778 72 3.215

Nabycie wartości niematerialnych - 455 21 476

Amortyzacja (148) (501) (24) (673)

Reklasyfikacje i pozostałe zmiany, netto - (3) (5) (8)

Saldo zamknięcia 1.217 1.729 64 3.010

Od 2015 roku Grupa wydłużyła szacowany okres użytkowania niektórych elementów oprogramowania, co zmniejszyło 

o 121 milionów złotych koszt amortyzacji w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

Zmiany wartości bilansowej netto pozostałych wartości niematerialnych w okresie 12 miesięcy zakończonym  

31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:

(w milionach złotych)

Rezerwacje i inne  
prawa  

do częstotliwości

Oprogramo-
wanie kom-

puterowe

Pozostałe 
wartości 
niemate-

rialne

Pozostałe  
wartości  

niematerialne razem

Saldo początkowe po uwzględnie-
niu umorzenia i odpisu aktualizu-
jącego

1.132 1.841 108 3.081

Nabycie wartości niematerialnych 378 547 18 943

Amortyzacja (145) (620) (46) (811)

Reklasyfikacje i pozostałe zmiany, netto - 10 (8) 2

Saldo zamknięcia 1.365 1.778 72 3.215

(w milionach złotych) Wartość bilansowa netto

Data nabycia
Termin  

wygaśnięcia
Na dzień 31  

grudnia 2015
Na dzień 31  
grudnia 2014

450 MHz 1991 2016 - -

900 MHz 2014 2029 324 348

900 MHz (1) 2013 2018 33 45

1800 MHz (1) 2013 2027 191 207

1800 MHz 1997 2027 - -

2100 MHz 2000 2023 669 765

Rezerwacje i inne prawa do częstotliwości razem 1.217 1.365



9190

12. Środki trwałe
(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2015

Koszt Umorzenie
Odpis  

aktualizujący
Wartość 

netto

Grunty i budynki 3.133 (1.775) (36) 1.322

Sieć 37.737 (29.089) - 8.648

Terminale 2.108 (1.536) - 572

Pozostały sprzęt informatyczny 1.525 (1.151) - 374

Pozostałe 289 (178) (2) 109

Środki trwałe razem 44.792 (33.729) (38) 11.025

(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2014

Koszt Umorzenie
Odpis  

aktualizujący
Wartość 

netto

Grunty i budynki 3.248 (1.689) (118) 1.441 

Sieć 37.625 (28.346) - 9.279

Terminale 2.031 (1.506) - 525

Pozostały sprzęt informatyczny 1.598 (1.239) - 359

Pozostałe 355 (242) (2) 111

Środki trwałe razem 44.857 (33.022) (120) 11.715

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku, wartość nakładów ujętych w wartości bilansowej środków trwałych w trakcie 

ich budowy wyniosła odpowiednio 937 milionów złotych i 745 milionów złotych.

W ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku, Grupa rozpoznała bezzwrotne dotacje inwestycyjne  

rządowe oraz z Unii Europejskiej w kwocie odpowiednio 9 milionów złotych i 34 milionów złotych. Dotacje  

te dotyczyły wydatków na rozwój szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. Dotacje inwestycyjne zmniejszają 

koszt związanych z nimi aktywów.

Zmiany wartości bilansowej netto środków trwałych w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku 

przedstawiały się następująco:

(w milionach złotych)

Grunty 
i budynki Sieć Terminale

Pozostały 
sprzęt 

informatyczny Pozostałe

Środki 
trwałe 
razem

Saldo początkowe po uwzględnieniu 
umorzenia i odpisu aktualizującego 1.441 9.279 525 359 111 11.715

Nabycie środków trwałych 61 1.043 249 129 40 1.522

Sprzedaż i likwidacja (65) (11) - - - (76)

Amortyzacja (127) (1.674) (244) (123) (30) (2.198)

Utrata wartości 12 - - - - 12

Koszty likwidacji, reklasyfikacje  
i pozostałe zmiany, netto - 11 42 9 (12) 50

Saldo zamknięcia 1.322 8.648 572 374 109 11.025

Zmiany wartości bilansowej netto środków trwałych w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 roku 

przedstawiały się następująco:

(w milionach złotych)

Grunty 
i budynki Sieć Terminale

Pozostały 
sprzęt 

informatyczny Pozostałe

Środki 
trwałe 
razem

Saldo początkowe po uwzględnieniu 
umorzenia i odpisu aktualizującego 1.611 10.156 539 369 93 12.768

Nabycie środków trwałych 27 836 194 103 50 1.210

Sprzedaż i likwidacja (46) (7) - - (1) (54)

Amortyzacja (134) (1.771) (210) (113) (34) (2.262)

Utrata wartości (17) - - - - (17)

Koszty likwidacji, reklasyfikacje  
i pozostałe zmiany, netto - 65 2 - 3 70

Saldo zamknięcia 1.441 9.279 525 359 111 11.715

Wartość bilansowa środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu finansowego na dzień 31 grudnia 2015  

i 2014 roku wynosiła odpowiednio 64 miliony złotych i 25 milionów złotych. Środki trwałe stanowiące przedmiot  

leasingu nie mogą zostać sprzedane, darowane, przewłaszczone ani zastawione i stanowią zabezpieczenie związanych  

z nimi zobowiązań.

13. Należności handlowe
(w milionach złotych) Na dzień

31 grudnia 2015
Na dzień

31 grudnia 2014

Należności handlowe długoterminowe, netto 210 138

Należności handlowe krótkoterminowe, netto 1.591 1.372

Należności handlowe, netto 1.801 1.510

Zmiany w odpisach aktualizujących należności handlowe w okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 

roku zaprezentowano poniżej.

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Saldo początkowe 143 164

Utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, netto 92 53

Sprzedane lub spisane należności handlowe objęte odpisem aktualizującym (97) (74)

Saldo zamknięcia 138 143

W ocenie Grupy, w odniesieniu do należności handlowych, nie występuje koncentracja ryzyka kredytowego z uwagi na 

dużą i zróżnicowaną bazę klientów indywidualnych i biznesowych. Maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe  

na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego odzwierciedla wartość bilansowa tych należności. Należności  

handlowe długoterminowe dotyczą sprzedaży telefonów komórkowych w systemie ratalnym.

W wyniku zmian w prezentacji sprawozdania finansowego opisanych w Nocie 2, za okres 12 miesięcy zakończony 

31 grudnia 2014 roku, Grupa odwróciła 25 milionów złotych odpisu aktualizującego wartość należności handlowych 

i odpowiednio zwiększyła o 25 milionów złotych koszt dotyczący wartości netto sprzedanych należności handlowych.
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Analiza wiekowa należności handlowych netto przedstawia się następująco:

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Należności handlowe testowane łącznie na utratę wartości, netto:

Nieprzeterminowane 1.058 862
Przeterminowane mniej niż 180 dni 282 305
Przeterminowane pomiędzy 180 a 360 dni 34 22
Przeterminowane więcej niż 360 dni 4 1
Należności handlowe testowane łącznie na utratę wartości razem, netto 1.378 1.190

Należności handlowe testowane indywidualnie na utratę wartości, netto: (1)

Nieprzeterminowane 289 238

Przeterminowane 134 82

Należności handlowe testowane indywidualnie na utratę wartości razem, netto 423 320

Należności handlowe razem, netto 1.801 1.510

14. Rezerwy

Zmiany stanu rezerw w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:

(w milionach złotych) Rezerwy na roszczenia 
i sprawy sądowe,  

ryzyka i pozostałe koszty

Rezerwy na
koszty rozwiązania

stosunku pracy

Rezerwy na
koszty likwidacji

środków trwałych

Rezerwy
razem

Na dzień 1 stycznia 2014 781 176 255 1.212

Zwiększenie 165 1 62 228

Wykorzystanie (192) (83) (19) (294)

Rozwiązanie (89) (9) - (98)

Różnice kursowe 15 - - 15

Efekt zastosowania dyskonta 17 4 9 30

Na dzień 31 grudnia 2014 697 89 307 1.093

W tym krótkoterminowe 697 89 4 790

W tym długoterminowe - - 303 303

Zmiany stanu rezerw w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku przedstawiały się następująco:

(w milionach złotych) Rezerwy na roszczenia 
i sprawy sądowe,  

ryzyka i pozostałe koszty

Rezerwy na
koszty rozwiązania

stosunku pracy

Rezerwy na
koszty likwidacji

środków trwałych

Rezerwy
razem

Na dzień 1 stycznia 2015 697 89 307 1.093

Zwiększenie 28 132 7 167

Wykorzystanie (2) (87) (22) (111)

Rozwiązanie (11) (3) - (14)

Efekt zastosowania dyskonta 16 1 9 26

Na dzień 31 grudnia 2015 728 132 301 1.161

W tym krótkoterminowe 728 68 7 803

W tym długoterminowe - 64 294 358

Stopa dyskontowa wykorzystana do wyliczenia bieżącej wartości rezerw wynosiła 1,72% - 2,98% na dzień 31 grudnia 2015 

roku oraz 2,21% - 2,81% na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty 

Rezerwy te dotyczą głównie roszczeń i spraw sądowych opisanych w Nocie 28. Rezerwy na poszczególne sprawy  

nie są, co do zasady, ujawniane, gdyż zdaniem Zarządu mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw.

Rezerwy na koszty rozwiązania stosunku pracy

Rezerwy na koszty rozwiązania stosunku pracy na 31 grudnia 2015 roku obejmują szacowane kwoty odpraw dla  

pracowników, z którymi zostaną rozwiązane umowy o pracę w OPL S.A. oraz Orange Customer Service Sp. z o.o. 

(„OCS”) w ramach Umowy Społecznej na lata 2016-2017. Pozostałe zmiany stanu tych rezerw w okresach 12 miesięcy 

zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku dotyczą głównie Umowy Społecznej na lata 2014-2015.

W dniu 2 grudnia 2015 roku OPL S.A. i OCS zawarły ze Związkami Zawodowymi Umowę Społeczną, na mocy której do 

2.050 pracowników może skorzystać z pakietu odejść dobrowolnych w latach 2016-2017. Wartość pakietu zależy od 

indywidualnego wynagrodzenia, stażu pracy oraz roku odejścia. Podstawą do kalkulacji rezerwy na koszty rozwiązania 

stosunku pracy jest szacunkowa liczba, wynagrodzenie oraz staż pracy pracowników, którzy zgodzą się na dobrowolne 

odejście do końca 2017 roku.

Rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych

Rezerwy na koszty likwidacji środków trwałych dotyczą demontażu lub usunięcia środków trwałych (głównie słupów 

telekomunikacyjnych oraz elementów mobilnej sieci dostępowej) oraz przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym 

się znajdowały. Zgodnie z polskimi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, środki trwałe, które mogą zawierać  

niebezpieczne materiały, powinny zostać zdemontowane i zutylizowane na koniec okresu ich użytkowania przez  

uprawnione do tego jednostki.

Wartość rezerw na koszty likwidacji środków trwałych bazuje na szacowanej liczbie środków, które powinny podlegać  

utylizacji/miejsc do renowacji, okresie pozostającym do momentu ich likwidacji/renowacji, bieżącym koszcie utylizacji/ 

renowacji oraz inflacji.

(1) Zawiera głównie należności od jednostek powiązanych (patrz Nota 29.2) oraz spółek telekomunikacyjnych.
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15. Zobowiązania handlowe, pozostałe zobowiązania 
i przychody przyszłych okresów

15.1. Zobowiązania handlowe

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Zobowiązania handlowe 1.138 1.294

Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych 841 562

Zobowiązania z tytułu rezerwacji i innych praw do częstotliwości 918 1.016

Zobowiązania handlowe razem 2.897 2.872

W tym krótkoterminowe 2.130 2.006

W tym długoterminowe (1) 767 866

(1) Dotyczy wyłącznie zobowiązań z tytułu rezerwacji i innych praw do częstotliwości.

15.2. Pozostałe zobowiązania

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Zobowiązania z tytułu podatku VAT 113 64

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 20 21

Pozostałe 58 46

Pozostałe zobowiązania razem 191 131

W tym krótkoterminowe 191 131

W tym długoterminowe - -

15.3. Przychody przyszłych okresów

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Abonament (w tym niewykorzystane środki w systemie post-paid) 189 192

Niewykorzystane środki w systemie pre-paid 221 161

Opłaty za przyłączenie do sieci 47 44

Pozostałe 88 52
Przychody przyszłych okresów razem 545 449

W tym krótkoterminowe 486 402

W tym długoterminowe 59 47

16. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
(w milionach złotych) Na dzień

31 grudnia 2015
Na dzień

31 grudnia 2014

Nagrody jubileuszowe 131 145

Odprawy emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia po okresie 
zatrudnienia 118 221

Wynagrodzenia i pozostałe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 190 158

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych razem 439 524

W tym krótkoterminowe 188 179

W tym długoterminowe 251 345

Niektórzy obecni oraz byli pracownicy Grupy mają prawo do długoterminowych świadczeń pracowniczych zgodnie z zasadami  

wynagradzania Grupy (patrz Nota 31.21). Świadczenia te nie są wypłacane z określonego funduszu. 

Zmiany bieżącej i bilansowej wartości zobowiązań z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych za okresy 12 miesięcy  

zakończone 31 grudnia 2015 i 2014 roku przedstawiają się następująco:

(w milionach złotych) 12 miesięcy do 31 grudnia 2015

Nagrody 
jubileuszowe

Odprawy
emerytalno-rentowe

Pozostałe
świadczenia po 

okresie zatrudnienia Razem

Wartość bieżąca/bilansowa zobowiązania  
na początek okresu 145 135 86 366

Koszty bieżącego zatrudnienia (1) 11 7 - 18

Koszty przeszłego zatrudnienia (1) (18)(2) (21)(2) (58)(3) (97)

Koszty dyskonta (4) 3 4 - 7

Wypłaty świadczeń (15) (2) - (17)

Rozliczenie (3) - - (24) (24)

(Zyski)/straty aktuarialne za okres 5(1) (8)(5) (1)(5) (4)

Wartość bieżąca/bilansowa zobowiązania  
na koniec okresu 131 115 3 249

Średnioważona zapadalność (w latach) 8 17 27 12

(1) Ujęte w kosztach świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
(2) Ograniczenia programów wynikające z Umowy Społecznej zawartej w dniu 2 grudnia 2015 roku (patrz Nota 14).
(3) Wpływ porozumień ze Związkami Zawodowymi (patrz poniżej).
(4) Ujęte w kosztach dyskonta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
(5) Ujęte w zyskach/stratach aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa zawarła ze Związkami Zawodowymi porozumienia ograniczające pozostałe  

świadczenia po okresie zatrudnienia dla byłych pracowników Grupy oraz zobowiązujące do dodatkowych wpłat  

na fundusz socjalny za lata 2015-2017 w łącznej wysokości 24 milionów złotych. W związku z powyższym, w pierwszym  

kwartale 2015 roku, koszty świadczeń pracowniczych zostały zmniejszone o 58 milionów złotych stanowiących wpływ 

netto 82 milionów złotych rozwiązanej rezerwy na świadczenia po okresie zatrudnienia i 24 milionów złotych ujętego 

zobowiązania dotyczącego dodatkowych wpłat na fundusz socjalny.
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(w milionach złotych) 12 miesięcy do 31 grudnia 2014

Nagrody 
jubileuszowe

Odprawy 
emerytalno-rentowe

Pozostałe  
świadczenia po 

okresie zatrudnienia Razem

Wartość bieżąca/bilansowa zobowiązania  
na początek okresu 122 98 99 319

Koszty bieżącego zatrudnienia (1) 8 5 - 13

Koszty przeszłego zatrudnienia (1) - - (30)(2) (30)

Koszty dyskonta (3) 5 4 3 12

Wypłaty świadczeń (17) (1) (5) (23)

Straty aktuarialne za okres 27(1) 29(4) 19(4) 75

Wartość bieżąca/bilansowa zobowiązania  
na koniec okresu 145 135 86 366

Średnioważona zapadalność (w latach) 9 16 14 13

(1) Ujęte w kosztach świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
(2) Zmiana pozostałych świadczeń po okresie zatrudnienia dla byłych pracowników Grupy.
(3) Ujęte w kosztach dyskonta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
(4) Ujęte w zyskach/stratach aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Wycena zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku została przeprowadzona przy użyciu następujących założeń:

Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Stopa dyskontowa 3,1% – 3,5% 2,6%

Stopa wzrostu wynagrodzeń 2,0% – 2,5% 2,5% – 3,0%

17. Przychody i koszty finansowe
(w milionach złotych) 12 miesięcy do 31 grudnia 2015

Koszty finansowe, netto Zysk operacyjny

Przychody  
odsetkowe

Koszty 
odsetkowe 
i pozostałe 

koszty 
finansowe

Zyski / 
(straty)
z tytułu 
różnic  

kursowych
Koszty 

dyskonta

Przychody/ 
(koszty)

finansowe,  
netto

Przychody  
odsetkowe

Odpisy 
aktualizujące

Zyski / 
(straty) 
z tytułu 
różnic  

kursowych

Pożyczki udzielone  
i należności własne: 17 - - - 17 14 (92) (1)

 –  w tym należności  
handlowe 10 - - - 10 14(1) (92) (1)

Zobowiązania finanso-
we wyceniane według  
zamortyzowanego 
kosztu - (77)(2) (44) (59) (180) - - 3

Instrumenty pochodne - (139) 44 - (95) - - 1

 –  zabezpieczające  
instrumenty pochod-
ne - (99) 28 - (71) - - -

 –  instrumenty pochodne 
przeznaczone  
do obrotu (3) - (40) 16 - (24) - - 1

Pozycje niefinansowe (4) - - - (33) (33) - - -

Razem 17 (216) - (92) (291) 14 (92) 3

(1) Odsetki za zwłokę w zapłacie należności handlowych.
(2) Zawiera głównie koszty odsetkowe od pożyczek od jednostki powiązanej i kredytów bankowych.
(3) Instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie transakcji handlowych lub finansowych.
(4) Zawiera głównie rezerwy i świadczenia pracownicze.

(w milionach złotych) 12 miesięcy do 31 grudnia 2014

Koszty finansowe, netto Zysk operacyjny

Przychody  
odsetkowe

Koszty 
odsetkowe 
i pozostałe 

koszty
finansowe

Zyski / 
(straty)
z tytułu 
różnic  

kursowych
Koszty 

dyskonta

Przychody/ 
(koszty) 

finansowe, 
netto

Przychody  
odsetkowe

Odpisy
aktualizujące

Zyski / 
(straty) 
z tytułu 
różnic

kursowych

Pożyczki udzielone  
i należności własne: 14 - - - 14 23 (53) 3

 –  w tym należności  
handlowe 2 - - - 2 23(1) (53)(2) 3

Zobowiązania finansowe 
wyceniane według  
zamortyzowanego kosztu - (137)(3) (103) (75) (315) - - (17)

Instrumenty pochodne - (166) 101 4 (61) - - 27

 –  zabezpieczające  
instrumenty pochodne - (68) 94 - 26 - - -

 –  instrumenty pochod-
ne przeznaczone  
do obrotu (4) - (98) 7 4 (87) - - 27

Pozycje niefinansowe (5) - - - (43) (43) - - (15)

Razem 14 (303) (2) (114) (405) 23 (53) (2)

(1) Odsetki za zwłokę w zapłacie należności handlowych.
(2) Patrz Nota 13.
(3) Zawiera głównie koszty odsetkowe od pożyczek od jednostki powiązanej, obligacji, kredytów bankowych i zmianę wartości godziwej zobowiązań zabezpieczonych przed zmianami
wartości godziwej.
(4) Instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie transakcji handlowych lub finansowych.
(5) Zawiera głównie rezerwy i świadczenia pracownicze.

Zmiana stopy dyskontowej o 0,5 p.p. spowodowałaby wzrost o 15 milionów złotych lub spadek o 14 milionów złotych 

bieżącej/bilansowej wartości zobowiązań z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 

2015 roku.
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18. Dług finansowy netto
Wartość długu finansowego netto odpowiada wartości długu finansowego brutto (przeliczonej na złote według kursu 

walutowego obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego), po uwzględnieniu instrumentów pochodnych netto 

(zobowiązania pomniejszone o aktywa), pomniejszonej o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz z uwzględnieniem 

wpływu efektywnej części zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Poniższa tabela przedstawia analizę długu finansowego netto:

(w milionach złotych)
Na dzień

31 grudnia 2015
Na dzień

31 grudnia 2014Nota

Pożyczki od jednostki powiązanej 19.1 4.122 4.307

Pozostałe zobowiązania finansowe 19.2 126 124

Instrumenty pochodne - netto (1) 21 12 57

Dług finansowy brutto po uwzględnieniu instrumentów 
pochodnych 4.260 4.488

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 (266) (248)

Efektywna część zabezpieczeń przepływów pieniężnych (83) (106)

Dług finansowy netto 3.911 4.134

(1) Zobowiązania pomniejszone o aktywa.

19. Zobowiązania finansowe wyceniane według  
zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań 
handlowych

19.1. Pożyczki od jednostki powiązanej

(w milionach w danej walucie) Kwota pozostała do spłaty na dzień (1)

Kredytodawca Termin spłaty
31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Waluta PLN Waluta PLN

O oprocentowaniu zmiennym

Atlas Services Belgium S.A. (EUR) 31 marca 2016 280 1.193 280 1.192
Atlas Services Belgium S.A. (EUR) 20 maja 2019 480 2.043 480 2.041

Atlas Services Belgium S.A. (EUR) 20 maja 2021 190 809 - -

Atlas Services Belgium S.A. (PLN) (2) 30 marca 2018 77 77 1.074 1.074

Pożyczki od jednostki powiązanej razem 4.122 4.307

W tym krótkoterminowe 1.273 1.078
W tym długoterminowe 2.849 3.229

(1) Dane zawierają naliczone odsetki oraz prowizje aranżacyjne.
(2) Odnawialna linia kredytowa prezentowana w krótkoterminowych pożyczkach od jednostki powiązanej.

Średnioważone efektywne oprocentowanie pożyczek od jednostki powiązanej, bez uwzględnienia oraz z uwzględnie-
niem wpływu instrumentów swap, wynosiło odpowiednio 1,21% oraz 4,16% na dzień 31 grudnia 2015 roku (1,91% 
oraz 4,11% na dzień 31 grudnia 2014 roku).

19.2. Pozostałe zobowiązania finansowe

(w milionach w danej walucie) Kwota pozostała do spłaty na dzień (1)

Kredytodawca Termin spłaty

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Waluta PLN Waluta PLN

O oprocentowaniu zmiennym

Europejski Bank Inwestycyjny (EUR) 15 grudnia 2015 - - 8 36

Pozostałe kredyty bankowe (PLN) 4 grudnia 2016 5 5 4 4

O oprocentowaniu stałym

Instituto de Credito Oficial (USD) 2 stycznia 2021 8 32 10 34

Kredyty bankowe 37 74

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i pozostałe (PLN) 89 50

Pozostałe zobowiązania finansowe razem 126 124

W tym krótkoterminowe 45 65

W tym długoterminowe 81 59

(1) Dane zawierają naliczone odsetki oraz koszty prowizji od kredytów bankowych.

Średnioważone efektywne oprocentowanie zaciągniętych przez Grupę kredytów bankowych, bez uwzględnienia oraz 
z uwzględnieniem wpływu instrumentów swap, wynosiło odpowiednio 1,66% oraz 2,60% na dzień 31 grudnia 2015 
roku (1,27% oraz 1,92% na dzień 31 grudnia 2014 roku). 

W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku nie wystąpiła znacząca nieefektywność instrumentów 

pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne lub wartość godziwą.

20. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
(w milionach złotych) Na dzień

31 grudnia 2015
Na dzień

31 grudnia 2014

Środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych, depozyty  
jednodniowe oraz środki pieniężne w kasie

178 176

Depozyty w Orange S.A. 87 69

Depozyty bankowe do 3 miesięcy 1 3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych razem 266 248

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy inwestowane są w krótkoterminowe płynne instrumenty finansowe – głównie 

depozyty bankowe oraz depozyty w Orange S.A. w ramach umowy scentralizowanego zarządzania płynnością. Lokaty 

krótkoterminowe zakładane są na okresy od jednego dnia do trzech miesięcy. Instrumenty te przynoszą oprocentowanie,  

którego wysokość zależy od bieżących stóp rynku pieniężnego oraz długości inwestycji.

Maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego odzwierciedla wartość  

bilansowa środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych. Grupa lokuje środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

w Orange S.A. i na rachunkach prowadzonych przez wiodące instytucje finansowe posiadające rating inwestycyjny. 

Limity transakcyjne dotyczące kontrahentów służą monitorowaniu wielkości ekspozycji na ryzyko kredytowe.  

W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej kontrahenta, Grupa stosuje odpowiednie środki w celu ograniczenia ryzyka 

utraty jego wypłacalności.
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Pochodne instrumenty finansowe będące w posiadaniu Grupy zostały przedstawione poniżej:

(w milionach złotych)  
 

Wartość godziwa

Rodzaj  
instrumentu (1)

Zabezpieczane 
ryzyko

Pozycja  
zabezpieczana

Wartość  
nominalna

(w milionach  
w danej walucie)

Termin  
zapadalności

Składnik 
aktywów 
finanso-

wych

Składnik 
zobowiązań 

finansowych

Na dzień 31 grudnia 2015

Instrumenty pochodne - zabezpieczenie przepływów pieniężnych

CCIRS

Ryzyko walutowe  
i ryzyko stopy  
procentowej

Pożyczki od  
jednostki powiązanej 867 EUR 2016-2021 107 -

IRS
Ryzyko stopy  
procentowej

Pożyczki od  
jednostki powiązanej 3.550 PLN 2016-2021 - (126)

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 102 EUR 2016 1 (3)

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 3 USD 2016 - -

Strategia opcyjna Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 8 EUR 2016 - -

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych razem 108 (129)

Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu (2)

CCIRS

Ryzyko walutowe  
i ryzyko stopy  
procentowej

Pożyczki od jednostki 
powiązanej 83 EUR 2016-2021 1 -

IRS
Ryzyko stopy  
procentowej

Planowana pożyczka 
od jednostki  
powiązanej 800 PLN 2021 2 (2)

NDF Ryzyko walutowe

Zobowiązanie z tytułu 
rezerwacji częstotli-

wości 2100 MHz 76 EUR 2016 5 (1)

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 35 EUR 2016 1 -

NDF Ryzyko walutowe

Rezerwa dotycząca  
postępowania przed 
Komisją Europejską 105 EUR 2016 3 (1)

NDF Ryzyko walutowe Kredyt bankowy 9 USD 2016 1 -

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 19 USD 2016 1 (1)

Strategia opcyjna Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 3 EUR 2016 - -

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu razem 14 (5)

Instrumenty pochodne razem 122 (134)

W tym krótkoterminowe 33 (9)

W tym długoterminowe 89 (125)

(1) CCIRS – swap walutowo–procentowy, IRS – swap procentowy, NDF – forward z rozliczeniem netto, Strategia opcyjna – kupione opcje call i wystawione opcje put.
(2) Instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie transakcji handlowych lub finansowych.

21. Instrumenty pochodne
Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku portfel instrumentów pochodnych Grupy stanowiły instrumenty finansowe,  

dla których nie istniał aktywny rynek tj. transakcje swap zabezpieczające ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe 

oraz transakcje forward z rozliczeniem netto. W celu wyceny tych instrumentów Grupa stosuje standardowe techniki  

wyceny, w których podstawą do kalkulacji czynników dyskontowych są odpowiednie na dzień wyceny rynkowe  

krzywe stóp procentowych. Wartość godziwa transakcji swap/forward reprezentuje zdyskontowane przyszłe przepływy  

pieniężne, przeliczone na złote przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na koniec 

okresu sprawozdawczego i skorygowane o ryzyko kredytowe kontrahenta (ang. credit valuation adjustment - „CVA”)  

lub własne (ang. debit valuation adjustment - „DVA”). Oszacowane wartości CVA i DVA były niematerialne  

w porównaniu do wartości godziwej instrumentów pochodnych.
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(w milionach złotych)  
 

Wartość godziwa

Rodzaj  
instrumentu (1)

Zabezpieczane 
ryzyko

Pozycja  
zabezpieczana

Wartość  
nominalna

(w milionach  
w danej walucie)

Termin  
zapadalności

Składnik 
aktywów 
finanso-

wych

Składnik 
zobowiązań 

finansowych

Na dzień 31 grudnia 2014

Instrumenty pochodne - zabezpieczenie wartości godziwej

CCIRS Ryzyko walutowe
Pożyczka  

od jednostki  
powiązanej

80 EUR 2016 1 -

Zabezpieczenia wartości godziwej razem 1 -

Instrumenty pochodne - zabezpieczenie przepływów pieniężnych

CCIRS
Ryzyko walutowe 
 i ryzyko stopy

Pożyczki od jednostki 
powiązanej

680 EUR 2016-2019 69 -

IRS
Ryzyko stopy  
procentowej

Pożyczki od jednostki 
powiązanej

2.800 PLN 2016-2019 - (147)

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 75 EUR 2015 5 -

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 2 USD 2015 - -

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych razem 74 (147)

Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu (2)

NDF Ryzyko walutowe Kredyt bankowy 8 EUR 2015 - -

NDF Ryzyko walutowe
Zobowiązanie z tytułu 
rezerwacji częstotli-

wości 2100 MHz
98 EUR 2015 7 -

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 53 EUR 2015 3 -

NDF Ryzyko walutowe
Rezerwa dotycząca 
postępowania przed 
Komisją Europejską

105 EUR 2015 3 -

NDF Ryzyko walutowe Kredyt bankowy 12 USD 2015 3 -

NDF Ryzyko walutowe Transakcje handlowe 3 USD 2015 - -

IRS
Ryzyko stopy  
procentowej

Pożyczka od  
jednostki powiązanej

350 PLN 2020 - (1)

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu razem 16 (1)

Instrumenty pochodne razem 91 (148)

W tym krótkoterminowe 21 -

W tym długoterminowe 70 (148)

(1) CCIRS - swap walutowo-procentowy, IRS - swap procentowy, NDF - forward z rozliczeniem netto.
(2) Instrumenty pochodne stanowiące ekonomiczne zabezpieczenie transakcji handlowych lub finansowych.

(w milionach złotych) 12 miesięcy do 31 grudnia 2015 12 miesięcy do 31 grudnia 2014

Przed
podatkiem

Podatek Po podatku
Przed  

podatkiem
Podatek Po podatku

Efektywna część zysków/(strat) 
na instrumentach zabezpieczających

(46) 9 (37) (62) 12 (50)

Przeklasyfikowanie do rachunku 
zysków i strat korygujące:

71 (13) 58 (27) 5 (22)

–  koszty odsetkowe prezentowane 
w kosztach finansowych, netto

100 (19) 81 50 (10) 40

–  różnice kursowe prezentowane 
w kosztach finansowych, netto

(28) 6 (22) (77) 15 (62)

– usługi obce (1) - (1) - - -

Kwota przeklasyfikowana do wartości 
początkowej zabezpieczanej pozycji

(2) - (2) (1) - (1)

Zyski/(straty) z wyceny  
instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne razem

23 (4) 19 (90) 17 (73)

Przewiduje się, że zyski z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne skumulowane  

w pozostałych kapitałach rezerwowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wpłyną na rachunek zysków i strat w latach  

2016 - 2021.

Maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe odzwierciedla wartość bilansowa instrumentów pochodnych. Grupa zawiera  

kontrakty na instrumenty pochodne z Orange S.A. i wiodącymi instytucjami finansowymi. Grupa ustaliła limity transakcyjne  

dotyczące kontrahentów, służące monitorowaniu wielkości ekspozycji na ryzyko kredytowe. Limity oparte są na ratingu każdej instytucji.  

W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej kontrahenta Grupa stosuje odpowiednie środki w celu ograniczenia ryzyka utraty 

jego wypłacalności.

Zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne ujęta w innych całkowitych 

dochodach została zaprezentowana poniżej:
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22. Wartość godziwa instrumentów finansowych
22.1. Pomiar wartości godziwej

W odniesieniu do instrumentów finansowych, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godziwej,  

Grupa klasyfikuje zasady pomiaru wartości godziwej wykorzystując poniższą hierarchię odzwierciedlającą wagę danych 

źródłowych wykorzystywanych do wyceny:

  Poziom 1: kwotowania (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań,

  Poziom 2: dane źródłowe inne niż kwotowania zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla aktywów  

lub zobowiązań w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (pochodne cen),

  Poziom 3: dane źródłowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych 

(dane źródłowe nieobserwowalne).

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe Grupy, które po początkowym ujęciu wyceniane są w wartości godzi-

wej, obejmują instrumenty pochodne prezentowane w Nocie 21. Grupa klasyfikuje instrumenty pochodne do Poziomu  

2 pomiaru wartości godziwej.

23. Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym

22.2. Porównanie wartości godziwej
i wartości bilansowej instrumentów finansowych 

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku wartość bilansowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, krótkoterminowych  

należności i zobowiązań handlowych oraz krótkoterminowych zobowiązań finansowych wycenianych według  

zamortyzowanego kosztu była zbliżona do ich wartości godziwej ze względu na krótki okres zapadalności tych instru-

mentów lub ich gotówkowy charakter.

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku wartość bilansowa zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego 

kosztu o zmiennym oprocentowaniu była zbliżona do ich wartości godziwej.

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku wartość bilansowa kredytu bankowego o stałym oprocentowaniu była zbliżona  

do jego wartości godziwej ze względu na niematerialną różnicę pomiędzy stałą stopą procentową a stopami  

rynkowymi. Poniżej przedstawione zostało porównanie wartości bilansowej i wartości godziwej tych instrumentów 

finansowych Grupy, których szacowana wartość godziwa odbiega od wartości bilansowej.

(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2015 Na dzień 31 grudnia 2014

Nota
Wartość 

bilansowa

Szacowana 
wartość godziwa 

Poziom 2
Wartość  

bilansowa

Szacowana  
wartość godziwa  

Poziom 2

Zobowiązania z tytułu rezerwacji  
i innych praw do częstotliwości

15.1 918 1.100 1.016 1.233

Wartość godziwa instrumentów finansowych została ustalona poprzez zdyskontowanie wartości oczekiwanych 

przyszłych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych obowiązujących dla danej 

waluty. Wartości godziwe obliczone w walutach obcych są przeliczane na złote przy zastosowaniu kursu średniego 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego i korygowane o własne ryzyko kredy-

towe. Oszacowane wartości DVA były niematerialne w porównaniu do wartości godziwej instrumentów finansowych.

23.1. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Grupa jest narażona na ryzyka finansowe związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi emitowanymi lub 

posiadanymi w ramach działalności operacyjnej i finansowej. Ryzyko to można określić jako ryzyko rynkowe (w skład 

którego wchodzi ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej), ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Grupa zarządza 

ryzykiem finansowym w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych i stóp procentowych, jak 

również w celu stabilizacji przepływów pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności 

finansowej.

Zasady zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie zostały zatwierdzone przez Zarząd. Zarządzanie ryzykiem finan-

sowym jest zgodne ze strategiami opracowanymi przez Komitet ds. Skarbu będący pod bezpośrednim nadzorem 

Członka Zarządu ds. Finansów. 

Polityka zarządzania ryzykiem finansowym określa zasady oraz zakres odpowiedzialności w obszarze zarządzania 

ryzykiem finansowym, a w szczególności definiuje następujące obszary:

   miary ryzyka używane do identyfikacji oraz oceny ekspozycji na ryzyka finansowe,

   wybór odpowiednich instrumentów zabezpieczających przed zidentyfikowanymi ryzykami,

   metodologię wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych,

   limity transakcyjne oraz ratingi kredytowe kontrahentów, z którymi Grupa zawiera transakcje zabezpieczające.

23.2. Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa zawiera liczne transakcje terminowe w celu zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stopy  

procentowej. Instrumenty pochodne używane przez Grupę to swapy walutowo-procentowe, swapy walutowe, swapy pro-

centowe, opcje walutowe, walutowe kontrakty forward z dostawą i bez dostawy.

Pewne instrumenty pochodne używane przez Grupę są klasyfikowane jako zabezpieczenie wartości godziwej lub  

zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Grupa stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39 (patrz Nota 

31.17). Zabezpieczenia wartości godziwej są stosowane w celu zabezpieczenia przed zmianami wartości godziwej instru-

mentów finansowych, które można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłyby wpływać na rachunek zysków  

i strat. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych pozwala wyeliminować zmienność przyszłych przepływów pieniężnych 

wynikającą z danego ryzyka, która mogłaby wpływać na rachunek zysków i strat.

Zgodnie z polityką Grupy instrumenty pochodne używane są wyłącznie jako narzędzie do zabezpieczania przed  

ryzykiem finansowym i nie są wykorzystywane do celów spekulacyjnych. Niemniej jednak niektóre instrumenty  

pochodne zawarte przez Grupę są klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, ponieważ nie spełniają wszystkich 

wymagań rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39 i zasady rachunkowości zabezpieczeń nie są stosowane 

w ich przypadku. Instrumenty pochodne klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu są traktowane przez Grupę jako 

zabezpieczenie operacyjne, ponieważ ekonomicznie zabezpieczają Grupę przed ryzykiem walutowym bądź ryzykiem 

stopy procentowej.

Szczegółowe informacje o instrumentach pochodnych wykorzystywanych przez Grupę, wraz z opisem powiązań  

zabezpieczających, znajdują się w Nocie 21.

23.3. Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe, którego źródłem są aktywa i zobowiązania finansowe denominowane  

w walutach obcych, w szczególności pożyczki od jednostki powiązanej, kredyt bankowy (patrz Nota 19), zobowiązanie 

z tytułu rezerwacji częstotliwości 2100 MHz oraz rezerwa dotycząca postępowania przed Komisją Europejską (patrz 

Nota 28.b).
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Ponadto Grupa aktywnie zarządza ryzykiem walutowym związanym z wydatkami operacyjnymi oraz inwestycyjnymi.

Do pomiaru ryzyka walutowego Grupa wykorzystuje opisaną poniżej analizę wrażliwości.

W tabeli poniżej zaprezentowane zostały główne ekspozycje walutowe Grupy (po uwzględnieniu zabezpieczeń)  

oraz potencjalne zyski/straty kursowe na tych ekspozycjach będące wynikiem hipotetycznej dziesięcioprocentowej 

aprecjacji/deprecjacji złotego względem innych walut.

(w milionach złotych) Wrażliwość na zmianę stóp procentowych o 1 p.p.

Na dzień 31 grudnia 2015 Na dzień 31 grudnia 2014

WIBOR EURIBOR WIBOR EURIBOR

+1 p.p. -1 p.p. +1 p.p. -1 p.p. +1 p.p. -1 p.p. +1 p.p. -1 p.p.

Koszty finansowe, netto 37 (39) (3) 4 9 (10) (5) 5

Pozostałe kapitały rezerwowe 107 (110) (15) 17 99 (103) (12) 12

23.5. Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań finansowych. Proces zarządzania ryzykiem  

płynności w Grupie polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, analizie poziomu aktywów płynnych  

w relacji do przepływów pieniężnych, monitorowaniu wskaźników płynności opartych na pozycjach sprawozdania z sytuacji 

finansowej oraz utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania, w tym do rezerwowych linii kredytowych.

W celu zwiększenia skuteczności, proces zarządzania płynnością jest zoptymalizowany poprzez scentralizowanie funkcji 

skarbcowych dla Grupy, gdzie płynne nadwyżki środków pieniężnych wygenerowane przez spółki wchodzące w skład Grupy 

są inwestowane i zarządzane przez skarbiec centralny. Nadwyżki środków pieniężnych Grupy inwestowane są w krótkotermi-

nowe płynne instrumenty finansowe – głównie depozyty bankowe. Ponadto w 2013 roku Grupa zawarła z Orange S.A. umowę  

scentralizowanego zarządzania płynnością umożliwiającą Grupie deponowanie nadwyżek finansowych w Orange S.A.  

oraz dającą dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu wynoszącą 1.750 milionów złotych.

Analiza wrażliwości w tabeli powyżej została dokonana w oparciu o następujące założenia:

  koszty finansowe, netto zawierają następujące elementy narażone na ryzyko stopy procentowej: a) koszty odsetkowe  

od długu opartego na zmiennej stopie procentowej (po uwzględnieniu zabezpieczeń) b) zmianę wartości godziwej  

instrumentów pochodnych nie wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające i klasyfikowanych jako przeznaczone  

do obrotu (patrz Nota 21),

  pozostałe kapitały rezerwowe obejmują zmianę wartości godziwej instrumentów pochodnych, którą uznano za efektywne 

zabezpieczenie przepływów pieniężnych (patrz Nota 21),

  na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa długu finansowego brutto opartego na zmiennej stopie procentowej  

(po uwzględnieniu zabezpieczeń) wynosiła 487 milionów złotych (na dzień 31 grudnia 2014 roku 1.152 miliony złotych).

Efektywna ekspozycja po uwzględnieniu  
zabezpieczeń

Wrażliwość na zmianę kursu PLN 
względem innych walut wpływająca na 

skonsolidowany rachunek zysków i strat

(w milionach w danej walucie)

Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

+10% -10% +10% -10%
Ekspozycja walutowa Waluta PLN Waluta PLN PLN PLN
Kredyt bankowy (USD) 3 13 3 11 1 (1) 1 (1)

Zobowiązanie z tytułu rezerwacji 
częstotliwości 2100 MHz (EUR) 85 361 80 341 36 (36) 34 (34)

Rezerwa dotycząca 
postępowania przed Komisją 
Europejską (EUR) (patrz Nota 
28.b)

38 160 34 145 16 (16) 15 (15)

Razem 534 497 53 (53) 50 (50)

Wskaźnik zabezpieczenia

Ekspozycja walutowa Na dzień 31 grudnia 2015 Na dzień 31 grudnia 2014

Pożyczki od jednostki powiązanej i kredyty bankowe 99,7% 99,7%

Zobowiązanie z tytułu rezerwacji częstotliwości 2100 MHz 47,3% 55,1%

Rezerwa dotycząca postępowania przed Komisją  
Europejską (patrz Nota 28.b)

73,7% 75,5%

Tabela poniżej przedstawia wskaźniki zabezpieczenia ryzyka walutowego dla głównych ekspozycji walutowych Grupy. 

Wskaźnik zabezpieczenia ryzyka porównuje wartość zabezpieczonej części ekspozycji walutowej z wartością całej ekspozycji.

Strategia zabezpieczania Grupy, minimalizująca wpływ wahań kursów walutowych, jest aktualizowana okresowo.  

Akceptowalny poziom ekspozycji walutowej jest wynikiem analizy ryzyka dla otwartej pozycji w danej walucie przy uwzględ-

nieniu oczekiwań rynków finansowych co do kształtowania się kursów walutowych w określonej perspektywie czasu.

W ramach obowiązującej polityki zabezpieczeń Grupa zabezpiecza ryzyko walutowe wykorzystując głównie swapy  

walutowo-procentowe, swapy walutowe i walutowe kontrakty forward, które pozwalają zamienić kwotę kapitału  

denominowanego w walucie obcej na kwotę wyrażoną w złotych. W rezultacie zyski/straty kursowe na instrumencie  

pochodnym kompensują straty/zyski kursowe na pozycji zabezpieczanej. W wyniku zastosowania zabezpieczeń 

zmienność kursów walutowych ma ograniczony wpływ na skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Analiza wrażliwości w tabeli powyżej została dokonana w oparciu o następujące założenia:

  niezabezpieczona część zdyskontowanej wartości zobowiązań stanowi ekspozycję na ryzyko walutowe (efektywna 

ekspozycja),

  za transakcje ograniczające ryzyko walutowe uważa się zarówno instrumenty pochodne wyznaczone jako instrumen-

ty zabezpieczające, jak i te, które klasyfikowane są jako zabezpieczenie operacyjne,

 środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych zostały wyłączone z analizy.

Zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych zaklasyfikowanych jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych  

z tytułu planowanych transakcji ma wpływ na pozostałe kapitały rezerwowe. Analiza wrażliwości przeprowadzona przez  

Grupę wykazała, że potencjalne zyski/(straty) wpływające na pozostałe kapitały rezerwowe wynikające z hipotetycznej  

dziesięcioprocentowej deprecjacji/aprecjacji złotego względem innych walut wyniosły na dzień 31grudnia 2015 i 2014 roku 

odpowiednio 45/(45) milionów złotych i 33/(33) miliony złotych.

23.4. Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy pieniężne z instrumentu finanso-

wego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Grupa posiada oprocentowane zobowiązania finansowe 

składające się głównie z pożyczek od jednostki powiązanej i kredytów bankowych (patrz Nota 19).

Strategia zabezpieczania Grupy przed ryzykiem stopy procentowej, ograniczająca wpływ niekorzystnych zmian stóp procen-

towych, jest aktualizowana okresowo. Preferowany podział pomiędzy zadłużeniem opartym na stałej stopie, a tym opartym 

na zmiennej stopie procentowej, jest wynikiem analizy wpływu potencjalnych zmian stóp procentowych na koszty finansowe.

Według obowiązującej strategii zabezpieczeń, Grupa zabezpiecza ryzyko stopy procentowej wykorzystując swapy  

procentowe i swapy walutowo-procentowe. W rezultacie zastosowania zabezpieczeń, struktura zobowiązań zmienia 

się w kierunku struktury docelowej, jako że zobowiązania oparte na zmiennej/stałej stopie procentowej efektywnie  

zamieniane są na zobowiązania o stałej/zmiennej stopie procentowej.

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku stosunek długu opartego na stałej stopie procentowej do długu opartego na 

zmiennej stopie procentowej (z uwzględnieniem zabezpieczeń) wyniósł dla Grupy odpowiednio 88/12% i 73/27%.  

Do pomiaru ryzyka stopy procentowej Grupa wykorzystuje opisaną poniżej analizę wrażliwości. 

W tabeli poniżej zaprezentowana została analiza wrażliwości Grupy na ryzyko stopy procentowej (po uwzględnieniu 

zabezpieczeń) przy założeniu hipotetycznego wzrostu/spadku stóp procentowych o jeden punkt procentowy.



109108

(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2015

 Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (1)

Długoterminowe

Nota
Wartość  

bilansowa
Do  

1 roku
1-2  
lat

2-3  
lat

3-4  
lat

4-5  
lat

Pow.  
5 lat

Razem  
długoterminowe Razem

Pożyczki od jednostki  
powiązanej 19.1 4.122 1.301 26 33 2.069 9 815 2.952 4.253

Pozostałe zobowiązania  
finansowe 19.2 126 48 31 27 16 7 3 84 132

– w tym zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 64 22 18 17 10 1 - 46 68

Instrumenty pochodne - aktywa 21 (122) 23 47 47 (7) 11 (36) 62 85

Instrumenty pochodne  
- zobowiązania 21 134 48 37 29 12 (3) (2) 73 121

Dług finansowy brutto  
po uwzględnieniu  
instrumentów pochodnych

4.260 1.420 141 136 2.090 24 780 3.171 4.591

Zobowiązania handlowe 15.1 2.897 2.136 157 151 143 143 417 1.011 3.147
Zobowiązania finansowe  
razem (łącznie z aktywami  
z instrumentów pochodnych)

7.157 3.556 298 287 2.233 167 1.197 4.182 7.738

(1) Obejmują zarówno płatności kapitału jak i odsetek.

(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2014

 Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne (1)

Długoterminowe

Nota
Wartość  

bilansowa
Do  

1 roku
1-2  
lat

2-3 
lat

3-4 
lat

4-5  
lat

Pow.  
5 lat

Razem  
długoterminowe Razem

Pożyczki od jednostki  
powiązanej 19.1 4.307 1.124 1.225 27 28 2.060 - 3.340 4.464

Pozostałe zobowiązania  
finansowe 19.2 124 67 18 16 13 8 8 63 130

 –  w tym zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 24 10 5 4 4 3 - 16 26

Instrumenty pochodne - aktywa 21 (91) 39 19 35 35 (18) - 71 110

Instrumenty pochodne -  
zobowiązania 21 148 39 32 29 28 14 - 103 142

Dług finansowy brutto  
po uwzględnieniu  
instrumentów pochodnych

4.488 1.269 1.294 107 104 2.064 8 3.577 4.846

Zobowiązania handlowe 15.1 2.872 2.013 157 156 151 143 560 1.167 3.180

Zobowiązania finansowe 
razem (łącznie z aktywami  
z instrumentów pochodnych)

7.360 3.282 1.451 263 255 2.207 568 4.744 8.026

(1) Obejmują zarówno płatności kapitału jak i odsetek.

23.6. Ryzyko kredytowe

Celem polityki zarządzania ryzykiem kredytowym jest wspieranie rozwoju Grupy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk finansowych 

poprzez działania zapewniające, że klienci i kontrahenci są zawsze w stanie zapłacić kwoty należne Grupie.

Średni czas spłaty kapitału dla portfela zadłużenia posiadanego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 2,8 roku (na dzień 31 grudnia 2014 roku 

wyniósł 3,2 roku).

Analiza wymagalności dla pozostających do zapłaty niezdyskontowanych umownych przepływów pieniężnych z tytułu 

zobowiązań finansowych Grupy na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku została przedstawiona poniżej.

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku kwoty w walucie zostały przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez  

Narodowy Bank Polski na koniec okresu. Płatności odsetek wynikające z instrumentów finansowych, naliczane według  

zmiennej stopy procentowej, zostały wyliczone w oparciu o odpowiednie stopy procentowe mające zastosowanie na dzień 

31 grudnia 2015 i 2014 roku.

Grupa zarządza ryzykiem płynności również poprzez utrzymywanie otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych, które 

tworzą rezerwę płynności i zabezpieczają wypłacalność i elastyczność finansową. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa miała 

następujące niewykorzystane linie kredytowe w kwocie 3.717 milionów złotych (na dzień 31 grudnia 2014 roku było to 2.723 

miliony złotych):

   1.967 milionów złotych w postaci linii kredytowych, głównie z Grupy Orange,

  1.750 milionów złotych w postaci wymienionej powyżej rezerwowej linii kredytowej z Orange S.A.

Ryzyko płynności jest regularnie mierzone i monitorowane przez Grupę przy wykorzystaniu następujących wskaźników:

  wskaźniki płynności,

  analiza terminów wymagalności niezdyskontowanych umownych przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań 

finansowych Grupy,

  średni czas spłaty kapitału.

W tabeli poniżej zaprezentowano wskaźnik płynności (definiowany jako stosunek dostępnych źródeł środków finansowych 

tj. środków pieniężnych i linii kredytowych oraz kwoty spłaty długu w okresie następnych 12 i 18 miesięcy) oraz wskaźnik 

płynności bieżącej (definiowany jako stosunek niewykorzystanych linii kredytowych i aktywów obrotowych oraz zobowiązań 

krótkoterminowych):

(w milionach złotych) Wskaźniki płynności

Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Wskaźnik płynności (z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) -  
następne 12 miesięcy

288% 238%

Niewykorzystane linie kredytowe 3.717 2.723

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 266 248

Spłata długu (1) 1.313 1.170

Spłata zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych (2) 71 78

Wskaźnik płynności (z uwzględnieniem instrumentów pochodnych) -  
następne 18 miesięcy

276% 120%

Niewykorzystane linie kredytowe 3.717 2.723

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 266 248

Spłata długu (1) 1.329 2.380

Spłata zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych (2) 113 98

Wskaźnik płynności bieżącej (z uwzględnieniem niewykorzystanych linii 
kredytowych)

117% 102%

Niewykorzystane linie kredytowe 3.717 2.723

Aktywa obrotowe razem 2.330 2.078

Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.185 4.709

(1) Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne od pożyczek od jednostki powiązanej i kredytów bankowych.
(2) Niezdyskontowane umowne przepływy pieniężne od instrumentów pochodnych.
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24. Podatek dochodowy

24.1. Podatek dochodowy

(w milionach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Bieżący podatek dochodowy (80) (31)

Podatek odroczony 53 (15)

Podatek dochodowy razem (27) (46)

Uzgodnienie pomiędzy obciążeniem z tytułu podatku dochodowego a teoretyczną kwotą podatku bazującą na 
ustawowej stawce podatkowej przedstawia się następująco:

(w milionach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 281 581
Minus: Zysk ze sprzedaży Wirtualnej Polski S.A.  
(transakcja neutralna podatkowo)

- (191)

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem, skorygowany 281 390

Ustawowa stawka podatkowa 19% 19%

Kwota teoretyczna podatku (53) (74)
Odliczenie związane z wydatkami poniesionymi na nabycie nowych 
technologii

39 25

Korekty podatku bieżącego za poprzednie okresy - 36
Koszty nie wpływające na podstawę opodatkowania,  
netto i pozostałe różnice

(13) (33)

Podatek dochodowy razem (27) (46)

Koszty nie wpływające na podstawę opodatkowania obejmują koszty indywidualnie wymienione w polskim prawie  

podatkowym jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 i 2014 roku spółki OPL S.A., TP Invest Sp. z o.o. i Orange  

Customer Service Sp. z o.o. tworzyły Podatkową Grupę Kapitałową.

24.2. Podatek odroczony

25. Kapitał własny

Podstawowym zadaniem Komitetu Kredytowego, podlegającego kontroli Członka Zarządu ds. Finansów, jest koordynacja 

i konsolidacja następujących działań z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie:

  ocena ryzyka kredytowego klientów,

  monitorowanie sytuacji biznesowej i finansowej klientów,

  zarządzanie należnościami i złymi długami.

Polityka oraz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach Grupy zostały zatwierdzone przez Komitet Kredytowy.

W Grupie nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. 

Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka kredytowego zawarte są w Notach 13, 20, 21.

23.7. Zarządzanie zobowiązaniami do utrzymania określonych wskaźników  
finansowych

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa nie była stroną umów zawierających warunki dotyczące utrzymania określonych 

wskaźników finansowych. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa była stroną umów gwarancyjnych zawierających warunek, zgodnie z którym Grupa 

zobowiązana była do utrzymania wskaźnika finansowego określonego jako stosunek długu netto do skorygowanej wartości 

EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,5:1 potwierdzanym półrocznie. Na dzień 31 grudnia 2014 roku obowiązek utrzy-

mania opisanego wskaźnika był spełniony.

25.1. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.937 milionów złotych i był podzielony na  

1.312 milionów w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3 złote każda.

Struktura własnościowa kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku była następująca:

(w milionach złotych) Na dzień 31 grudnia 2015 Na dzień 31 grudnia 2014

% ogólnej 
liczby głosów

% ogólnej 
liczby akcji

Wartość 
nominalna

% ogólnej 
liczby głosów

% ogólnej 
liczby akcji

Wartość 
nominalna

Orange S.A. 50,67 50,67 1.995 50,67 50,67 1.995

Pozostali akcjonariusze 49,33 49,33 1.942 49,33 49,33 1.942
Razem 100,00 100,00 3.937 100,00 100,00 3.937

(w milionach złotych)
Skonsolidowane sprawozdanie  

z sytuacji finansowej
Skonsolidowany rachunek  

zysków i strat

Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Środki trwałe i wartości niematerialne 537 513 24 69

Należności i zobowiązania rozpoznane 
na zasadzie memoriałowej

150 122 28 (24)

Przychody przyszłych okresów 90 77 3 (14)
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych

72 90 (16) (1)

Rezerwy 96 85 11 (17)

Dług finansowy netto 22 22 4 (21)

Odpisy aktualizujące aktywa finansowe 29 30 (1) (3)

Pozostałe (5) (5) - (4)
Aktywa z tytułu podatku  
odroczonego, netto (1)

991 934 - -

Podatek odroczony razem - - 53 (15)

(1) W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku odpowiednio (6) milionów złotych i 26 milionów złotych zmiany aktywów z tytułu podat-
ku odroczonego zostało ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów. W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 roku 
10 milionów złotych zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego zostało ujęte bezpośrednio w zyskach zatrzymanych (patrz Nota 25.3). W okresie 12 
miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiła zmiana aktywów z tytułu podatku odroczonego ujęta bezpośrednio w zyskach zatrzymanych. 

Wartość nierozpoznanych aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczy głównie strat podatkowych, w stosunku do 

których oczekuje się, że nie zostaną wykorzystane. Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku kwota strat podatkowych, dla 

której nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego, wyniosła odpowiednio 20 milionów złotych oraz 33 miliony 

złotych. Wartość nierozpoznanych aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczy również tych różnic przejściowych, które 

zdaniem Grupy mogą nie zostać wykorzystane podatkowo. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły znaczące różnice 

przejściowe, dla których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota 

różnic przejściowych, dla której nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego, wyniosła 22 miliony złotych.
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25.2. Dywidenda

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy  

zwykłej z zysku za 2014 rok oraz z zysków zatrzymanych z lat poprzednich w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję.  

Dywidenda, wynosząca 656 milionów złotych, została wypłacona w dniu 9 lipca 2015 roku.

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie OPL S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku  

za 2013 rok w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Całkowita kwota dywidendy, wypłaconej w dniu 10 lipca 2014 roku, 

wyniosła 656 milionów złotych.

Wartość zysków zatrzymanych OPL S.A. dostępnych do wypłaty w formie dywidendy dla udziałowców Grupy wynosiła  

4,7 miliarda złotych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Pozostałe saldo zysków zatrzymanych Spółki nie jest dostępne  

do wypłaty w formie dywidendy ze względu na ograniczenia wynikające z polskiego prawa handlowego. Ponadto,  

0,3 miliarda złotych zysków zatrzymanych spółek zależnych OPL S.A. było dostępnych do wypłaty w formie dywidendy 

przez spółki zależne do OPL S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku.

W dniu 15 lutego 2016 roku Zarząd Orange Polska S.A. podjął uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku za 2015 

rok oraz z zysków zatrzymanych z lat poprzednich w wysokości 0,25 złotego na jedną akcję. Proponowana dywidenda 

podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A.

25.3. Pozostałe zmiany w zyskach zatrzymanych

W 2015 roku 10 milionów złotych pozostałych kapitałów rezerwowych zostało przeniesione do zysków zatrzymanych.  

Kwota ta składa się z 79 milionów złotych płatności w formie akcji ujętych w poprzednich latach, (85) milionów  

złotych skumulowanych strat aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia dla emerytów  

Grupy ograniczonych w 2015 roku (patrz Nota 16) i 16 milionów złotych powiązanego z nimi podatku odroczonego. 

Ponadto, Grupa ujęła korektę w wysokości 45 milionów złotych (po uwzględnieniu podatku odroczonego) dotyczącą 

nieistotnych błędów w rozpoznaniu przychodów w systemie pre-paid w poprzednich okresach. Wpływ tej korekty 

został ujęty bezpośrednio w zyskach zatrzymanych i zaprezentowany jako pozostałe zmiany w skonsolidowanym spra-

wozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

26. Zarządzanie kapitałem
Grupa zarządza kapitałem poprzez stosowanie zrównoważonej polityki finansowej, której celem jest dostarczanie odpowiednich  

środków finansowych na rozwój biznesowy przy jednoczesnym zabezpieczeniu właściwej struktury finansowania i płynności 

finansowej.

Polityka zarządzania kapitałem Grupy uwzględnia poniższe kluczowe elementy:

  wyniki działalności w połączeniu z planami inwestycyjnymi i rozwojowymi,

   harmonogram spłat długu,

   warunki rynku finansowego,

   zasady dystrybucji zysku akcjonariuszom Grupy.

W celu połączenia tych czynników Grupa okresowo ustala ramy dla struktury finansowania. Aktualnym celem Grupy 

w  obszarze zarządzania kapitałem jest utrzymanie wskaźnika długu finansowego netto do skorygowanej wartości 

EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,2 w latach 2016 - 2018.

W tabeli poniżej przedstawiono dwa główne wskaźniki kapitałowe monitorowane przez Grupę oraz dane liczbowe, które 

posłużyły do ich kalkulacji. Grupa definiuje kapitał jako sumę kapitału własnego oraz długu finansowego netto (patrz Nota 18).

Przyjęta przez Grupę polityka zarządzania kapitałem narzuca utrzymywanie dyscypliny finansowej, zapewniając  

jednocześnie odpowiednią elastyczność niezbędną do zachowania rentownego rozwoju oraz do realizacji ustalanych 

corocznie zasad dystrybucji zysku wypracowanego przez Grupę. Głównym celem polityki dystrybucji zysku jest  

dostarczanie rozsądnego wynagrodzenia akcjonariuszom Grupy.

27. Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów 

27.1. Zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego

W przypadkach, w których Grupa jest leasingobiorcą, zobowiązania wynikające z umów leasingu operacyjnego  

dotyczą umów, których przedmiotem są głównie budynki i grunty. Koszty z tytułu leasingu wykazane w skonsolidowanym 

 rachunku zysków i strat wyniosły w okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku  

odpowiednio 372 miliony złotych i 387 milionów złotych. Większość umów jest denominowana w walutach obcych. 

Niektóre z powyższych umów indeksowane są wskaźnikami cen dla danej waluty.

Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku wartość minimalnych przyszłych opłat z tytułu umów leasingu operacyjnego,  

dla których nie istnieje praktyczna możliwość ich wypowiedzenia, wynosiła:

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Do 1 roku 205 215
Od 1 roku do 5 lat 419 405
Powyżej 5 lat 199 241

Minimalne przyszłe opłaty razem   823   861

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014Nota

Dług finansowy netto 18 3.911 4.134
Kapitał własny razem 11.977 12.398
Kapitał własny razem oraz dług finansowy netto 15.888 16.532
Skorygowana EBITDA 3 3.521 3.916
Dźwignia finansowa netto (1) 25% 25%

Wskaźnik długu finansowego netto / Skorygowana EBITDA 1,1 1,1

(1) Dźwignia finansowa netto = Dług finansowy netto / (Dług finansowy netto + Kapitał własny razem).

W przypadkach, w których Grupa jest leasingodawcą, wartość minimalnych przyszłych opłat z tytułu umów leasingu 

operacyjnego, dla których nie istnieje praktyczna możliwość ich wypowiedzenia, na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku 

wyniosła odpowiednio 81 milionów złotych i 66 milionów złotych. 
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28. Roszczenia, sprawy sądowe i zobowiązania warunkowe

a. Postępowania prowadzone przez UOKiK i roszczenia z nimi związane

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, w przypadku nie spełnienia określonych wymogów przewidzianych w Prawie  

Telekomunikacyjnym, Prezes UKE może nałożyć na operatora telekomunikacyjnego karę w maksymalnej wysokości do 3% 

 przychodów operatora, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,  

w przypadku nie zastosowania się do jej przepisów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) może 

nałożyć na przedsiębiorstwo kary w maksymalnej wysokości do 50 milionów EUR za niedopełnienie obowiązku udzielenia  

informacji lub do 10% przychodów podmiotu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym za naruszenie przepisów  

prawa.

Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie cen detalicznych za połączenia do Play
W dniu 18 marca 2013 roku UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółkom Orange Polska,  

Polkomtel Sp. z o.o. i T-Mobile Polska S.A. twierdząc, że nadużywały kolektywnej pozycji dominującej na krajowym 

detalicznym rynku telefonii ruchomej. UOKiK zarzuca operatorom, że ceny detaliczne za połączenia wykonywane przez 

indywidualnych użytkowników końcowych sieci każdego z tych trzech operatorów do sieci P4 Sp. z o.o. (Play) były 

relatywnie wyższe niż stosowane za takie połączenia do sieci tych trzech operatorów i ustalone bez wystarczającego 

uwzględnienia zróżnicowania asymetrycznych stawek opłat hurtowych za zakańczanie połączeń określonych przez 

UKE. Zdaniem UOKiK stosowane ceny mogły powodować ograniczenie rozwoju konkurencji na krajowym detalicznym 

rynku telefonii ruchomej. 

Orange Polska, odpowiadając na pytania UOKiK, przekazała szczegółowe dane dotyczące swoich ofert i cen detalicznych. 

UOKiK poinformował Spółkę o przedłużeniu postępowania. Wskazana data przedłużenia to dzień 13 marca 2016 roku.

Ponadto Orange Polska otrzymała w maju 2015 roku zawezwanie do próby ugodowej na wniosek złożony w sądzie 

przez P4, w którym P4 podniósł roszczenia w kwocie 258 milionów złotych dotyczące detalicznych cen usług mobilnych  

w okresie pomiędzy kwietniem 2012 roku a 31 grudnia 2014 roku. W trakcie posiedzenia sądu w dniu 2 lipca 2015 roku 

strony nie zawarły ugody. We wrześniu 2015 roku Orange Polska otrzymała również pozew P4, w którym P4 żąda zapłaty 

odszkodowania w kwocie 316 milionów złotych, w tym odsetki 85 milionów złotych, dotyczącego detalicznych cen usług 

mobilnych w okresie pomiędzy lipcem 2009 roku a marcem 2012 roku. W obu podniesionych roszczeniach P4 żąda zapłaty 

solidarnie przez Orange Polska, Polkomtel Sp. z o.o. i T-Mobile Polska S.A.

Zdaniem Zarządu, Orange Polska nie prowadziła działań, które mogłyby ograniczać konkurencję, a w okresie którego  

dotyczy postępowanie poziom konkurencji na detalicznym rynku telefonii mobilnej stale wzrastał.

27.2. Podjęte zobowiązania inwestycyjne
Zobowiązania inwestycyjne, które zostały podjęte na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego, lecz nie zostały 

ujęte w sprawozdaniu finansowym, przedstawiają się następująco:

(w milionach złotych)
Na dzień

31 grudnia 2015
Na dzień

31 grudnia 2014

Środki trwałe 102 88

Wartości niematerialne 161 47
Zobowiązania inwestycyjne razem 263 135

Kwoty przypadające do zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia  
zakończenia okresu sprawozdawczego 190 119

Podjęte zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie zakupu urządzeń wykorzystywanych w sieciach telekomunikacy-

jnych, systemów informatycznych oraz innych rodzajów oprogramowania.

Postępowanie UOKiK w sprawie przetargów na usługi mobilne
W dniu 20 grudnia 2013 roku UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Orange Polska i dwóm innym  

oferentom w przetargach na mobilne usługi transmisji danych przeprowadzonych w 2012 roku. Postępowanie UOKiK  

dotyczy podejrzenia, że oferenci uzgadniali warunki składanych ofert. UOKiK poinformował Spółkę o przedłużeniu 

postępowania. Wskazana data przedłużenia to dzień 21 lutego 2016 roku. 

Zarząd Orange Polska nie ustalał z innymi spółkami warunków składanych ofert.

Roszczenie Magna Polonia S.A. wobec Orange Polska, T-Mobile Polska, Polkomtel i P4
W 2011 roku UOKiK uznał, że Orange Polska, T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. zawarły poro-

zumienie ograniczające konkurencję na krajowym detalicznym i hurtowym rynku usług telewizji mobilnej świadczonych 

w technologii DVB-H. Swoją decyzją UOKiK nałożył również kary na te cztery spółki (na Orange Polska – 35 milionów 

złotych). Orange Polska odwołała się od tej decyzji UOKiK. SOKiK uchylił tę decyzję, UOKiK złożył apelację od wyroku 

SOKiK i sprawa jest aktualnie rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny.

W związku z decyzją UOKiK, Magna Polonia S.A. złożyła w sądzie wniosek o zawezwanie tych czterech operatorów do  

sądowej próby ugodowej. Magna Polonia S.A. była właścicielem Info TV FM Sp. z o.o., operatora telekomunikacyjnego, 

który oferował dostarczanie hurtowych usług telewizji mobilnej DVB-H do Orange Polska, T-Mobile Polska S.A., Polkomtel  

Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. Żaden z czterech operatorów komórkowych nie podjął decyzji o wprowadzeniu usługi telewizji 

mobilnej dla swoich klientów. Magna Polonia domagała się, aby Orange Polska, T-Mobile Polska S.A., Polkomtel  

Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o. dokonały solidarnie zapłaty kwoty 618 milionów złotych. Magna Polonia utrzymywała, że jej 

roszczenie wynikało z utraconych korzyści spowodowanych nie uruchomieniem telewizji DVB-H (w tym niższej wartości 

udziałów Info TV FM) oraz z kosztów finansowania Info TV FM.

Zarząd Orange Polska nie ustalał z innymi spółkami wspólnych działań, których celem miało być utrudnianie wprowa-

dzenia usługi DVB-H w oparciu o ofertę spółki Info TV FM Sp. z o.o. Decyzja o niewprowadzeniu usług telewizji mobilnej 

została podjęta z powodu sytuacji rynkowej i przyczyn biznesowych.

W trakcie posiedzenia sądu w dniu 11 grudnia 2013 roku strony nie zawarły ugody. Od tego czasu Magna Polonia nie 

wniosła powództwa przeciwko Orange Polska ani nie wystąpiła do Orange Polska z żądaniem zapłaty.

W ocenie Zarządu Orange Polska wniosek spółki Magna Polonia nie dawał uzasadnionej podstawy do oceny, czy Magna 

Polonia poniosła szkodę.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa utworzyła rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko związane z postępowaniami 

UKE i UOKiK przeciwko Grupie, które zdaniem Grupy stanowią najlepszy szacunek kwot, których zapłata jest praw-

dopodobna. W przypadku nałożenia jakichkolwiek kar, ich wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których 

wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Nie ujawniono 

informacji o wysokości rezerw, gdyż zdaniem Zarządu Spółki mogłoby to osłabić pozycję Grupy w kontekście rozstrzy-

gnięcia toczących się spraw.

b. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego

W dniu 22 czerwca 2011 roku Komisja Europejska nałożyła na Orange Polska karę w wysokości 127,6 milionów EUR 

(około 508 milionów złotych) za nadużywanie, przed październikiem 2009 roku, pozycji dominującej na rynku dostępu do 

hurtowych usług szerokopasmowych. Orange Polska utworzyła rezerwę na całą kwotę kary i naliczone odsetki. Zgodnie 

z decyzją, kara mogła zostać zabezpieczona poprzez tymczasową zapłatę lub ustanowienie gwarancji bankowej. W dniu 

27 września 2011 roku Orange Polska przedłożyła Komisji Europejskiej gwarancję bankową.

Spółka zdecydowanie nie zgadza się z decyzją i niewspółmierną wysokością kary, w szczególności ponieważ jest przekonana, 

że Komisja Europejska nie uwzględniła szeregu znaczących czynników. Sytuacja na hurtowym rynku szerokopasmowym 

systematycznie poprawia się od 2007 roku. Budując i udostępniając stacjonarną infrastrukturę szerokopasmową, Spółka 

skutecznie zmniejsza trudności na polskim rynku szerokopasmowym i zwiększa wskaźnik penetracji usług szerokopasmo-

wych. Nieprawidłowości wskazane przez Komisję Europejską zostały w przeszłości dobrowolnie usunięte przez Spółkę.

Orange Polska złożyła odwołanie od decyzji Komisji Europejskiej do Sądu Unii Europejskiej w dniu 2 września 2011 roku. 

W dniu 17 grudnia 2015 roku Sąd Unii Europejskiej ogłosił wyrok oddalający odwołanie Orange Polska od decyzji Komisji 

Europejskiej. Spółka podjęła decyzję, że zaskarży ten wyrok do Trybunału Sprawiedliwości.
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29. Transakcje ze stronami powiązanymi
29.1. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia Zarządu przedstawiały się następująco:

(w tysiącach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Wypłacone
Naliczone,

niewypłacone Wypłacone
Naliczone, 

niewypłacone

Świadczenia krótkoterminowe 
z wyłączeniem składek na ubezpieczenia 
społeczne płatnych przez pracodawcę (1)

11.632 1.758 12.218 1.335

Świadczenia po okresie zatrudnienia - - 2.358 -

Razem 11.632 1.758 14.576 1.335

(1) Wynagrodzenia brutto, nagrody i świadczenia niepieniężne.

Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody, świadczenia po okresie zatrudnienia oraz odprawy, w tym odszkodowania  
z tytułu zakazu konkurencji – w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone w okresach 12 miesięcy  
zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku (w tym 1,3 miliona złotych i 1,3 miliona złotych naliczone w okresach  
poprzednich) lub naliczone ale niewypłacone zgodnie z umownymi zobowiązaniami przez OPL S.A. oraz jej jednostki 
zależne na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OPL S.A. zostały zaprezentowane poniżej.

(w tysiącach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Wypłacone
Naliczone,

niewypłacone Wypłacone
Naliczone, 

niewypłacone

Bruno Duthoit 3.132 276 2.878 268

Mariusz Gaca 2.113 329 1.577(1) 294

Piotr Muszyński 2.449 351 2.380 324

Jolanta Dudek (2) 194(1) 98 - -

  – od Orange Polska S.A. 98 49 - -

  – od Orange Customer Service Sp. z o.o. 96 49 - -

Jacek Kowalski 1.704 267 1.577 246

Bożena Leśniewska 226(1) 101 - -

Maciej Nowohoński 1.575 235 861(1) 203

Michał Paschalis-Jakubowicz 239(1) 101 - -

Razem 11.632 1.758 9.273 1.335

Osoby będące Członkami Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku:

(1) Od dnia powołania na Członka Zarządu OPL S.A. 
(2) Pani Jolanta Dudek jest Członkiem Zarządów Orange Polska S.A. oraz Orange Customer Service Sp. z o.o.

c. Postępowanie przed organami podatkowymi

Urząd Kontroli Skarbowej zakończył postępowanie kontrolne dotyczące rozliczeń podatkowych OPL S.A. za 2009 rok  

i w dniu 31 marca 2014 roku doręczył wyniki kontroli. Wyniki zakończyły postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej 

i potwierdziły poprawność rozliczeń Spółki w zakresie podatku VAT. Wyniki wskazywały również na pewne nieprawidłowości 

w zakresie kalkulacji innych zobowiązań podatkowych, ale nie określiły obowiązków Spółki. W opinii Spółki wątpliwości 

dotyczące jej rozliczeń podatkowych zostały podniesione przez Urząd Kontroli Skarbowej niezasadnie i prawdopodo-

bieństwo ostatecznych wypływów środków jest niskie. Ocena ta została potwierdzona przez zewnętrznych doradców 

podatkowych.

d. Podatkowe zobowiązania warunkowe

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom prawnym (np. kwestie celne czy dewi-

zowe) mogą być przedmiotem kontroli różnych organów administracyjnych, które są uprawnione do nakładania kar  

i innych sankcji oraz naliczania odsetek. Częste zmiany w regulacjach prawnych dotyczących podatku od towarów  

i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i innych podatków,  

a także ubezpieczeń społecznych skutkują brakiem stabilności systemu podatkowego. Częste różnice co do interpre-

tacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno w obrębie organów państwowych jak i pomiędzy organami państwo-

wymi a przedsiębiorstwami, powodują z kolei powstawanie obszarów niepewności i konfliktów.

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym 

przypada termin płatności podatku. Po przeprowadzonych kontrolach dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy 

mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Orange Polska oraz niektóre jej jednostki zależne 

podlegały kontrolom podatkowym w zakresie zapłaconych podatków. Niektóre z powyższych postępowań kontrolnych 

nie zostały jeszcze zakończone. W opinii Grupy utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko 

podatkowe.

e. Kwestie związane z powstaniem Orange Polska

Orange Polska powstała w wyniku przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej Poczta Polska Telegraf  

i Telefon („PPTiT”) w dwa podmioty - Pocztę Polską i Orange Polska S.A. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej zawiera, zgodnie z aktem notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku, kwotę 713 milionów złotych, powstałą 

w wyniku wniesienia części majątku PPTiT związanego z działalnością telekomunikacyjną. W procesie przekształcenia 

PPTiT oraz przekazywania mienia na rzecz nowo utworzonych podmiotów w dokumentacji zostały pominięte niektóre 

nieruchomości, a także inne składniki majątkowe, które obecnie są kontrolowane przez Orange Polska oraz dokumen-

tacja związana z przekształceniem jest w tym zakresie niekompletna. W związku z powyższym prawo Orange Polska do 

niektórych nieruchomości i innych aktywów trwałych może być kwestionowane, a w konsekwencji może ulec zmianie 

wartość kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

f. Pozostałe zobowiązania warunkowe

Poza kwestiami opisanymi powyżej, działalność operacyjna Grupy podlega prawnym, społecznym i administracyjnym regu-

lacjom oraz Grupa jest stroną postępowań prawnych i umów handlowych związanych z działalnością operacyjną. Niektóre 

decyzje regulacyjne mogą być krzywdzące dla Grupy a wyroki wydane przez sądy w postępowaniach odwoławczych od  

takich decyzji mogą mieć negatywne skutki dla Grupy. Grupa systematycznie monitoruje ryzyka i zdaniem Zarządu utworzo-

no odpowiednie rezerwy na rozpoznane ryzyka, dla których można było dokonać szacunku wysokości rezerwy.
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W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku jednostki zależne nie wypłaciły Członkom Rady 

Nadzorczej OPL S.A. żadnego świadczenia (wynagrodzeń, nagród, świadczeń po okresie zatrudnienia oraz odpraw,  

w tym odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji – w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści).

W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku Grupa nie zawarła żadnych znaczących transakcji 

z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej OPL S.A. lub ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej  

do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają 

osobiste powiązania. Grupa nie udzieliła takim osobom żadnych pożyczek, zaliczek ani gwarancji.

W okresach 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014 roku Grupa nie zawarła żadnych znaczących  

transakcji ze spółkami kontrolowanymi lub współkontrolowanymi przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej OPL S.A.  

(w milionach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Sprzedaż towarów i usług oraz pozostałe przychody: 205 212

Orange S.A. (jednostka dominująca) 113 131

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 92 81

Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości 
niematerialnych) i usług:

(265) (286)

Orange S.A. (jednostka dominująca) (84) (99)

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) (181) (187)

-  w tym Orange Brand Services Limited  
(umowa licencyjna na używanie marki)

(134) (134)

Przychody finansowe: 3 7

Orange S.A. (jednostka dominująca) 3 7

Koszty finansowe, netto: (188) (159)

Orange S.A. (jednostka dominująca) (75) (21)

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) (113) (138)

Inne całkowite dochody/(straty): 30 (112)

Orange S.A. (jednostka dominująca) 30 (112)

Wypłacona dywidenda: 332 332

Orange S.A. (jednostka dominująca) 332 332

lub przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanych z tytułu opieki, 

przysposobienia lub kurateli, bądź przez inne osoby, z którymi mają osobiste powiązania.

29.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Orange S.A. był właścicielem 50,67% akcji Spółki i miał prawo powoływania większości 

Członków Rady Nadzorczej OPL S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.

Przychody Grupy od podmiotów Grupy Orange obejmują przede wszystkim rozliczenia międzyoperatorskie, usługi z zakresu  

badań i rozwoju oraz transmisję danych. Zakupy od Grupy Orange obejmują przede wszystkim koszty rozliczeń  

międzyoperatorskich, transmisji danych, usług informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych za używanie marki.

Orange Polska S.A. działa pod marką Orange na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Orange S.A. i Orange Brand 

Services Limited (zwana dalej „OBSL”). Umowa licencyjna przewiduje, że OBSL otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 

do 1,6% przychodów operacyjnych Spółki wypracowanych pod marką Orange. Umowa obowiązuje do 24 lipca 2018 

roku z możliwością przedłużenia.

Grupa i Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od Orange S.A., zawarły umowy o kredyty terminowe w wysokości 

950 milionów EUR oraz umowę o kredyt odnawialny do kwoty 480 milionów EUR (patrz Nota 19.1). Dodatkowo Grupa 

zawarła umowę z Orange S.A. dotyczącą instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe oraz ryzyko 

stopy procentowej związane z finansowaniem w EUR z Atlas Services Belgium S.A. Wartość nominalna walutowo – 

procentowych instrumentów swap (CCIRS) i procentowych instrumentów swap (IRS) zawartych w ramach powyższej 

umowy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 950 milionów EUR i 4.350 milionów złotych z ujemną wyceną w wartości 

godziwej w łącznej kwocie 18 milionów złotych (na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość nominalna wynosiła 760 milionów 

EUR i 3.150 milionów złotych z ujemną wyceną w wartości godziwej w łącznej kwocie 78 milionów złotych).

Należności i zobowiązania finansowe, koszty finansowe oraz inne całkowite dochody/(straty) dotyczące transakcji  

z Grupą Orange wynikają z wymienionych powyżej umów. Przychody finansowe od Orange S.A. oraz środki pieniężne  

i ekwiwalenty środków pieniężnych zdeponowane w Orange S.A. dotyczą umowy scentralizowanego zarządzania  

płynnością (patrz Nota 23.5).

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej przedstawiały się następująco:

(w tysiącach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Maciej Witucki 419 386

Prof. Andrzej K. Koźmiński 392 361

Gervais Pellissier (1) - -

Marc Ricau (1) - -

Dr. Henryka Bochniarz 209 192

Jean-Marie Culpin (1) - -

Eric Debroeck (1) - -

Ramon Fernandez (1) - -

Dr. Mirosław Gronicki 216 192

Russ Houlden 390 229

Marie-Christine Lambert (1) - -

Maria Pasło-Wiśniewska 135 -

Gérard Ries (1) - -

Dr. Wiesław Rozłucki 314 289

Valérie Thérond (1) - -

Timothy Boatman (2) - 133

Sławomir Lachowski (2) 77 192

Pierre Louette (1) (2) - -

Benoit Scheen (1) (2) - -
Razem 2.152 1.974

(1) Osoby powołane do Rady Nadzorczej Spółki zatrudnione przez Orange S.A. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
(2) Osoby nie będące Członkami Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, ale będące Członkami Rady Nadzorczej OPL S.A. w roku 2015 lub  
w poprzednich okresach.

Osoby będące Członkami Zarządu Spółki w roku 2014 i w poprzednich okresach:

(w tysiącach złotych) 12 miesięcy
do 31 grudnia 2015

12 miesięcy
do 31 grudnia 2014

Wypłacone
Naliczone,

niewypłacone
Wypłacone

Naliczone,
niewypłacone

Jacques de Galzain - - 2.350(1) -

Vincent Lobry - - 2.953(1) -

Razem - - 5.303 -

(1) Wynagrodzenie do dnia rozwiązania stosunku pracy (w tym świadczenia po okresie zatrudnienia).
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30. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

W dniu 21 stycznia 2016 roku Orange Polska zawarła ze Związkami Zawodowymi porozumienie zmieniające  

wartość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wypłacanych pracownikom. Pracownicy przestają być uprawnieni  

do odpraw emerytalnych wyższych niż określone w polskim prawie pracy – w przypadku gdy odejście na emeryturę  

nastąpi po 31 grudnia 2017 roku. Porozumienie zmniejsza również przeciętną wartość nagrody jubileuszowej  

wypłacanej pracownikom po osiągnięciu określonej liczby lat pracy – zmiana dotyczy wypłat, które będą miały miejsce 

po 2020 roku.

W związku z powyższym, koszty świadczeń pracowniczych zostaną zmniejszone o 81 milionów złotych w 2016 roku  

z odpowiednim zmniejszeniem zobowiązań dotyczących długoterminowych świadczeń pracowniczych.

W dniu 25 stycznia 2016 roku Grupa otrzymała decyzje, w których Prezes UKE dokonał na rzecz Orange Polska rezerwacji  

częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz za łączną kwotę 3.168 milionów złotych zadeklarowaną w trakcie aukcji. 

Na podstawie tych decyzji, Orange Polska otrzymała rezerwacje dwóch bloków 2x5 MHz każdy w paśmie 800 MHz 

oraz rezerwacje trzech bloków 2x5 MHz każdy w paśmie 2600 MHz. Rezerwacje częstotliwości zostały dokonane  

na 15 lat i są ważne od dnia doręczenia decyzji. W lutym 2016 roku Orange Polska zapłaciła całą kwotę pomniejszoną 

o 20 milionów złotych depozytu wpłaconego przed aukcją w 2014 roku. 

W dniu 1 lutego 2016 roku Grupa wykorzystała 1.560 milionów złotych w ramach odnawialnej linii kredytowej przyznanej 

przez Atlas Services Belgium S.A., spółkę zależną od Orange S.A.

W dniu 3 lutego 2016 roku Grupa oraz Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od Orange S.A., zawarły umowę  

o pożyczkę do wysokości 2.700 milionów złotych z terminem spłaty przypadającym w 2021 roku, z czego 1.600  

milionów złotych zostało wykorzystane w dniu 5 lutego 2016 roku. W 2016 roku Grupa zawarła w ramach umowy z Orange 

S.A. swapy procentowe o wartości nominalnej 1.200 milionów złotych w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej  

w zakresie wymienionej powyżej nowej umowy o pożyczkę.

Od 2016 roku Grupa wydłuży szacowany okres użytkowania niektórych aktywów sieciowych. W efekcie Grupa  

oczekuje, że koszt amortyzacji tych aktywów w 2016 roku będzie niższy o około 200 milionów złotych w porównaniu 

do 2015 roku.

31. Podstawowe zasady rachunkowości
W uzupełnieniu do oświadczenia o zgodności zawartego w Nocie 2, niniejsza nota opisuje zasady rachunkowości  

zastosowane przy sporządzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

31.1. Szacunki i subiektywna ocena

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, jako że wiele informacji 

zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenionych w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte 

szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia  

z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na dzień 31 grudnia 2015 roku mogą w przyszłości ulec zmianie. Główne 

szacunki i subiektywna ocena zostały opisane w następujących notach:

Nota Szacunki i subiektywna ocena

5, 31.9, 
15.3

Przychody

Alokacja przychodów na poszczególne części składowe oferty  
pakietowej w oparciu o ich względną wartość godziwą.
Oszacowanie wartości godziwej części składowych oferty pakietowej.
Ujęcie liniowe przychodów z tytułu opłat za przyłączenie do sieci.
Ujęcie przychodów brutto lub netto (analiza czy Grupa jest głównym  
podmiotem zobowiązanym dostarczyć usługę/produkt klientowi 
końcowemu, czy występuje jako agent).
Wartość godziwa kar naliczanych w przypadku zerwania umowy  
lojalnościowej przez klienta.

9, 31.13, 
31.16

Utrata wartości ośrodków 
wypracowujących  
środki pieniężne oraz  
pojedynczych składników 
środków trwałych i wartości  
niematerialnych

Główne założenia przyjęte w celu ustalenia wartości odzyskiwalnej:  
przesłanki wskazujące na utratę wartości, modele, stopy dyskontowe, 
stopy wzrostu.

11, 12, 
31.13, 
31.14

Okres ekonomicznej  
użyteczności środków 
trwałych oraz wartości 
niematerialnych

Okres ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji.

13, 31.17
Odpisy aktualizujące wartość 
pożyczek udzielonych  
i należności własnych

Metodologia przyjęta w celu ustalenia wartości odzyskiwalnej.

14, 28, 
31.20

Rezerwy

Założenia przyjęte dla wyceny rezerw na roszczenia i sprawy sądowe. 
Rezerwy na koszty rozwiązania stosunku pracy: stopy dyskontowe, liczba 
pracowników, staż pracy pracowników, wynagrodzenie  
jednostkowe oraz inne założenia.

14
Koszty likwidacji środków 
trwałych

Założenia przyjęte do wyceny rezerw na szacunkowe koszty demontażu 
i usunięcia składnika aktywów oraz koszty przeprowadzenia renowacji 
miejsca, w którym się znajdował.

16, 31.21 Świadczenia pracownicze
Stopy dyskontowe, wzrost płac, wiek emerytalny, wskaźnik rotacji  
pracowników oraz inne.

21, 22, 
31.17

Wartość godziwa  
instrumentów pochodnych 
oraz innych instrumentów 
finansowych

Model i założenia przyjęte dla wyceny wartości godziwej.

24, 31.19 Podatek dochodowy
Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów  
z tytułu podatku odroczonego.

31.18
Odpis na wolno rotujące 
i przestarzałe zapasy

Metodologia stosowana do ustalenia wartości odzyskiwalnej netto zapasów.

(w milionach złotych) Na dzień
31 grudnia 2015

Na dzień
31 grudnia 2014

Należności: 44 71

Orange S.A. (jednostka dominująca) 29 46

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 15 25

Zobowiązania: 81 106

Orange S.A. (jednostka dominująca) 32 43

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 49 63

Należności finansowe: 110 70

Orange S.A. (jednostka dominująca) 110 70

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych zdeponowane w: 87 69

Orange S.A. (jednostka dominująca) 87 69

Zobowiązania finansowe: 4.250 4.455

Orange S.A. (jednostka dominująca) 128 148

Grupa Orange (z wyłączeniem jednostki dominującej) 4.122 4.307
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W ocenie Grupy, najbardziej znaczące korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań mogą wynikać ze zmian  

szacunków i subiektywnych ocen dotyczących utraty wartości (patrz Nota 9) oraz rezerw na roszczenia i sprawy  

sądowe oraz ryzyka (patrz Nota 14 i 28).

W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując  

się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie 

zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:

  prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy 

pieniężne,

 odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,

 obiektywne, 

 sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny oraz

 kompletne we wszystkich istotnych aspektach.

31.2. Zastosowanie nowych standardów i interpretacji

Zastosowanie standardów i interpretacji w 2015 roku

 KIMSF 21 „Opłaty”. Niniejsza interpretacja dostarcza wytycznych w zakresie określenia momentu rozpoznania  

zobowiązań z tytułu opłat publicznych. Zastosowanie KIMSF 21 nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

Standardy i interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte

 MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”. MSSF 9 ma docelowo zastąpić MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie  

i wycena”. Standard został opublikowany 24 lipca 2014 roku i ma zastosowanie dla rocznych okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. MSSF 9 „Instrumenty Finansowe” nie został jeszcze  

przyjęty przez Unię Europejską. Standard wprowadza:

 •  klasyfikację i ujęcie aktywów finansowych w oparciu o charakterystykę ich przepływów pieniężnych i model  

biznesowy jednostki;

 •  metodologię oceny wystąpienia utraty wartości aktywów finansowych, w której obecnie obowiązujący model 

„poniesionych strat” zastąpiono modelem „oczekiwanych strat”;

 • nowy model rachunkowości zabezpieczeń, który w większym stopniu powiązano z zarządzaniem ryzykiem. 

Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. Standard został opublikowany 28 maja 2014 roku i jest planowany  

do zastosowania dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Standard 

ten nie został jeszcze przyjęty przez Unię Europejską. Standard będzie miał wpływ głównie na:

 •  rozpoznanie przychodów z umów pakietowych: zmianie ulegnie alokacja przychodu pomiędzy świadczenie usługi 

telekomunikacyjnej i telefon, stąd rozpoznanie przychodu będzie przyspieszone;

 •  koszty pozyskania i utrzymania abonentów: część tych kosztów dotycząca inkrementalnych kosztów pozyskania  

kontraktu (np. wynagrodzenia agentów bezpośrednio związane z pozyskaniem kontraktu, z wyjątkiem subsydiów) 

będzie kwalifikowała się do odroczenia. Ogólna wartość kosztów nie ulegnie zmianie.

 MSSF 16 “Leasing” został opublikowany 13 stycznia 2016 roku i będzie miał zastosowanie do rocznych okresów  

sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone  

w przypadku jednostek, które zastosują MSSF 15 przed lub w dacie zastosowania MSSF 16. Standard ten nie został 

jeszcze przyjęty przez Unię Europejską. 

MSSF 16 zastąpi MSR 17 „Leasing”, KIMSF 4 “Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”, SKI-15 „Leasing  

operacyjny – specjalne oferty promocyjne”, SKI-27 „Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu”.

Główne postanowienia nowego standardu dotyczą wprowadzenia jednolitego modelu księgowania leasingu, który  

wymaga od leasingobiorcy ujmowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

oraz zobowiązańleasingowych dla wszystkich umów leasingu zawartych na okres przekraczający 12 miesięcy, w tym 

31.5. Prezentacja sprawozdań finansowych 

Prezentacja sprawozdania z sytuacji finansowej

Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, aktywa oraz zobowiązania są prezentowane w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej jako krótkoterminowe i długoterminowe.

Prezentacja rachunku zysków i strat

Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, w skonsolidowanym rachunku zysków i strat koszty  

są prezentowane w układzie rodzajowym.

Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk netto przypadający na jedną akcję za każdy okres ustalany jest jako iloraz zysku netto za dany okres przypisanego  

akcjonariuszom Spółki i średniej ważonej liczby akcji występujących w tym okresie. Średnia ważona liczba akcji  

występujących w okresie uwzględnia akcje własne.

31.6. Zasady konsolidacji

Spółki zależne, nad którymi Orange Polska sprawuje kontrolę, w sposób bezpośredni lub pośredni, podlegają konsolidacji.  

Uznaje się, że sprawowanie kontroli występuje wtedy, gdy Orange Polska albo jej jednostka zależna podlega ekspozycji na 

umów leasingu operacyjnego, z wyjątkiem leasingu aktywów o nieznacznej wartości. Oczekuje się, że zmiana ta będzie 

miała wpływ na następujące wartości przedstawione w sprawozdaniu finansowym Grupy: aktywa trwałe, zobowiązania 

finansowe, zysk netto, przepływy z działalności operacyjnej i finansowej. Dokładny wpływ zmian jest aktualnie przedmiotem 

analizy Zarządu.

31.3. Podejście przyjęte w Grupie zgodnie z paragrafami 10 i 12 zawartymi w MSR 
8 „Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”

Podejście księgowe opisane poniżej nie jest (lub jest tylko częściowo) opisane w Międzynarodowych Standardach  

Sprawozdawczości Finansowej i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską. Grupa przyjęła polityki rachunkowości,  

które według niej najlepiej odzwierciedlają istotę transakcji.

Umowy wieloelementowe

Opracowując politykę ujmowania przychodów z umów wieloelementowych (ofert wiązanych), Grupa przyjęła rozwiązania  

amerykańskich standardów rachunkowości, Accounting Standards Codification 605-25 „Ujmowanie przychodów – 

umowy wieloelementowe” (patrz Nota 31.9 Oferty pakietowe i oferty wiązane).

31.4. Stosowane przez Grupę dopuszczone podejścia alternatywne zgodnie z MSSF

Niektóre MSSF dopuszczają alternatywne metody wyceny oraz ujmowania aktywów i zobowiązań. W związku z tym, 

Grupa wybrała:

Standardy Stosowane podejście alternatywne

MSR 2 Zapasy
Zapasy wycenia się według ceny nabycia ustalanej metodą średniej ceny 
ważonej.

MSR 16 Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej 
o  umorzenie oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości.

MSR 20
Dotacje rządowe oraz 
ujawnianie informacji na 
temat pomocy rządowej

Bezzwrotne dotacje rządowe do aktywów pomniejszają wartość  
bilansową tych aktywów. Dotacje do przychodu pomniejszają  
odpowiadające im koszty.
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zmienne wyniki finansowe jednostki, w której dokonano inwestycji, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych 

tej jednostki, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy 

nad tą jednostką.

Sprawowanie kontroli nad jednostką, w której dokonano inwestycji, ma miejsce tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie 

poniższe kryteria:

 Grupa sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji;

  Grupa podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych, 

z  tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji;

  Grupa posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji,  

do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.

Spółki zależne są konsolidowane od daty uzyskania kontroli przez Grupę, natomiast przestają być konsolidowane  

w chwili utraty nad nimi kontroli przez Grupę.

Salda i transakcje występujące pomiędzy jednostkami Grupy są dla celów konsolidacji eliminowane.

31.7. Inwestycje we wspólne ustalenia umowne.

Wspólne ustalenie umowne ma formę albo wspólnego przedsięwzięcia, albo wspólnego działania. Grupa jest  

zaangażowana we wspólne działanie. W związku z udziałami we wspólnym działaniu Grupa ujmuje swoje aktywa, 

zobowiązania, przychody i koszty, w tym swój udział w tych pozycjach.

31.8. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych

Walutą funkcjonalną Orange Polska jest polski złoty.

Przeliczanie transakcji w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane przez Grupę na walutę funkcjonalną według kursu wymiany 

obowiązującego na dzień transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień zakończenia  

okresu sprawozdawczego przeszacowywane przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank  

Polski na koniec okresu sprawozdawczego, a wszelkie zyski lub straty powstałe w wyniku przeszacowania są ujmowane  

w rachunku zysków i strat w pozycji:

 pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych - w przypadku operacji handlowych,

 w przychodów lub kosztów finansowych - w przypadku operacji finansowych.

31.9. Przychody

Przychody z działalności prowadzonej przez Grupę są ujmowane i prezentowane zgodnie z MSR 18 „Przychody”. Przychodem  

jest wartość godziwa otrzymanych lub należnych korzyści ekonomicznych ze sprzedaży usług i towarów w ramach  

podstawowej działalności gospodarczej Grupy. Jeżeli wpływy środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów są odroczone,  

wartość godziwa zapłaty może być niższa niż nominalna wartość środków pieniężnych otrzymanych lub należnych. Wartość 

godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy pieniężne w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową. 

Różnicę między wartością godziwą i nominalną wartością zapłaty ujmuje się jako przychody z tytułu odsetek zgodnie z MSR 

39. Przychody są pomniejszane o podatek VAT oraz rabaty.

Oferty pakietowe i oferty wiązane

Przy sprzedaży ofert pakietowych, Grupa ocenia czy dostarczane na podstawie umowy elementy stanowią oddzielne  

jednostki rozliczeniowe. Dostarczony element jest uważany za oddzielną jednostkę rozliczeniową jeżeli (i) stanowi samodzielnie  

wartość dla klienta i (ii) wartość godziwą niedostarczonego elementu/elementów można ustalić w sposób obiektywny  

i wiarygodny. Stała lub możliwa do ustalenia wartość umowy alokowana jest do oddzielnych jednostek rozliczeniowych 

na podstawie ich względnej wartości godziwej. Jednakże, w przypadku gdy kwota alokowana do produktu, który został 

już dostarczony klientowi jest uzależniona od dostawy dodatkowych elementów umowy lub od osiągnięcia określonych  

wymagań jakościowych, kwota przychodu alokowana do produktu dostarczonego jest ograniczona do wartości należnej  

bezwarunkowo. Taka sytuacja występuje na przykład w segmencie telefonii komórkowej w przypadku sprzedaży ofert 

wiązanych składających się z telefonu oraz umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Telefon stanowi samodzielnie  

wartość dla klienta, a wartość godziwą usługi można ustalić w sposób obiektywny i wiarygodny. Z uwagi na fakt,  

że kwota alokowana do telefonu z reguły przekracza kwotę otrzymywaną od klienta w momencie dostarczenia telefonu,  

przychód rozpoznawany ze sprzedaży telefonu jest generalnie ograniczony do kwoty z umowy niezależnej od świadczenia usługi  

telekomunikacyjnej, tzn. kwoty płaconej przez klienta za telefon.

W przypadku ofert, dla których niemożliwe jest wyodrębnienie oddzielnych elementów składowych, przychody rozpoznawane 

są w całości przez okres obowiązywania umowy. Głównym przykładem jest przyłączenie do sieci, którego nie można oddzielić  

od abonamentu i wykonywania połączeń, i w związku z tym opłaty za przyłączenie do sieci ujmowane są przez średni  

przewidywany okres trwania umowy.

Przychody ze sprzedaży towarów

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie przeniesienia na nabywcę wszystkich istotnych ryzyk  

i pożytków wynikających z prawa własności (patrz również paragraf „Oferty pakietowe i oferty wiązane”). W przypadku 

sprzedaży sprzętu na raty, Grupa rozpoznaje przychody w wysokości przyszłych rat zdyskontowanych w oparciu  

o kalkulacyjną stopę procentową.

W przypadku sprzedaży sprzętu wraz z usługą telekomunikacyjną przez dystrybutora, który kupuje sprzęt od Grupy 

przychód rozpoznawany jest w momencie sprzedaży sprzętu do klienta końcowego.

Przychody z tytułu najmu i dzierżawy sprzętu telekomunikacyjnego

Przychody z tytułu najmu i dzierżawy sprzętu telekomunikacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat w sposób 

liniowy w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem umów leasingu finansowego, w przypadku których ujmuje się 

przychody ze sprzedaży środków trwałych, w kwocie równej inwestycji leasingowej netto, w momencie rozpoczęcia 

leasingu oraz przychody finansowe przez okres trwania leasingu.

Przychody ze sprzedaży lub udostępnienia treści (ang. content)

Ujęcie przychodów ze sprzedaży lub udostępnienia treści (muzyki, filmów, gier, itp.) zależy od analizy faktów i okoliczno-

ści związanych z tymi transakcjami. Aby ustalić czy przychody powinny być ujęte brutto lub netto, przeprowadzana jest 

analiza za pomocą następujących kryteriów:

 czy Grupa jest głównym podmiotem zobowiązanym dostarczyć usługę oczekiwaną przez klienta końcowego,

 czy Grupa ponosi ryzyko, że zakupiona treść nie zostanie sprzedana,

 czy Grupa posiada realną swobodę w ustalaniu cen lub może wpływać na cenę poprzez świadczenie usług dodanych,

 czy Grupa ponosi ryzyko kredytowe.

Przychody rozpoznawane są w momencie dostarczenia treści do klienta.

Przychody z tytułu świadczenia usług

Przychody z tytułu opłat abonamentowych za usługi telefoniczne i dostęp do Internetu ujmowane są liniowo w okresie 

obowiązywania umowy.

Przychody z tytułu opłat za połączenia telefoniczne przychodzące i wychodzące ujmowane są w momencie świadczenia usługi. 

Przychody ze sprzedaży kart telefonicznych dla telefonii stacjonarnej i komórkowej ujmowane są w momencie ich wyko-

rzystania lub w momencie utraty ważności karty telefonicznej.

Oferty promocyjne

W przypadku niektórych ofert handlowych, w których klient nie płaci za świadczenie usługi przez ustalony okres  

w zamian za podpisanie umowy na czas określony (ang. time-based incentives), przychody ujmowane są równomiernie 

przez określony w umowie nieodwoływalny okres jej obowiązywania.
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Rabaty z tytułu obniżonej jakości usług lub przerw w dostawie usług

Zawierane przez Grupę umowy handlowe mogą zawierać zobowiązania dotyczące jakości świadczonych usług (np. 

czas dostawy czy czas przywrócenia usługi). Jeżeli Grupa nie zapewni określonej jakości usługi, to wówczas jest  

zobowiązana do przyznania rabatu klientowi końcowemu. Przyznane rabaty pomniejszają przychody. Rabaty są ujmowane  

w momencie, gdy jest prawdopodobne, że staną się wymagalne w wyniku niedotrzymania warunków umowy.

Transakcje barterowe

Jeżeli dobra i usługi są wymieniane na dobra i usługi o podobnym rodzaju i wartości, wymiany takiej nie uznaje  

się za transakcję powodującą powstanie przychodów. Jeżeli sprzedaje się dobra lub świadczy usługi w zamian za odmienne  

dobra i usługi, taki rodzaj wymiany uznaje się za transakcję powodującą powstanie przychodów. Przychody wycenia  

się według wartości godziwej otrzymanych dóbr i usług, skorygowanej o kwoty otrzymanych środków pieniężnych  

lub ekwiwalentów środków pieniężnych. Jeżeli przeprowadzenie wiarygodnej wyceny wartości godziwej otrzymanych dóbr  

i usług nie jest możliwe, przychody wycenia się w oparciu o wartość godziwą dóbr i usług przekazanych, skorygowaną  

o kwotę otrzymanych środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych. Przychody z transakcji barterowych 

dotyczących usług reklamowych są wyceniane zgodnie z Interpretacją 31 Stałego Komitetu ds. Interpretacji „Przychody 

– transakcje barterowe obejmujące usługi reklamowe”.

31.10. Koszty pozyskania abonentów, koszty reklamy i pozostałe podobne koszty

Koszty pozyskania i utrzymania abonentów są ujmowane w rachunku zysków i strat tego okresu, w którym zostały poniesione.  

Koszty reklamy, promocji, sponsoringu, komunikacji korporacyjnej i koszty promocji marki są również ujmowane  

w rachunku zysków i strat tego okresu, w którym zostały poniesione.

31.11. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 

dostosowywanego składnika aktywów, są kapitalizowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika  

aktywów. Dostosowywany składnik aktywów jest to taki składnik aktywów, który wymaga znacznego okresu czasu  

niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. W ocenie Grupy, budowa sieci  

nie wymaga znacznego okresu czasu.

31.12. Wartość firmy

Wartość firmy prezentowana jako składnik aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmuje w przypadku 

połączeń jednostek gospodarczych, które miały miejsce przed 1 stycznia 2010 roku:

 wartość firmy stanowiącą nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej  

w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej na dzień przejęcia, oraz

 wartość firmy powstająca przy dodatkowym nabyciu udziałów niedających kontroli, podczas którego nie dokonuje  

się powtórnej wyceny możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań do wartości godziwej.

W przypadku połączeń jednostek gospodarczych, które miały miejsce po 1 stycznia 2010 roku wartość firmy  

prezentowana jako składnik aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jest nadwyżką (a) nad (b):

(a)  suma obejmująca:

(i)  wynagrodzenie przekazane, wyceniane na dzień przejęcia według wartości godziwej,

(ii)  wartość udziałów niedających kontroli w jednostce przejmowanej, wyceniana albo w wartości godziwej 

lub proporcjonalnie do udziałów w zidentyfikowanych aktywach netto,

(iii)  w przypadku połączeń jednostek przeprowadzanych etapowo, wyceniona na dzień przejęcia wartość godziwa 

udziałów uprzednio posiadanych przez przejmującego w jednostce przejmowanej.

(b)  wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na dzień nabycia, z uwzględnieniem wyjątków 

wymienionych w MSSF 3.

Wartość firmy odpowiada płatności dokonanej przez jednostkę przejmującą w oczekiwaniu na przyszłe korzyści  

ekonomiczne z tytułu aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć.

31.13. Wartości niematerialne (z wyłączeniem wartości firmy)

Wartości niematerialne, zawierające głównie rezerwacje i inne prawa do częstotliwości, oprogramowanie  

i koszty prac rozwojowych, są początkowo wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, które obejmują cenę  

zakupu, cła importowe, nie podlegające odliczeniu podatki zawarte w cenie, pomniejszone o upusty, rabaty i powiększone  

o nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym  

przeznaczeniem i, jeśli dotyczy, koszty finansowania zewnętrznego.

Wewnętrznie wytworzone znaki handlowe oraz bazy klientów nie są ujmowane jako wartości niematerialne.

Rezerwacje i inne prawa do częstotliwości

Wydatki związane z rezerwacjami i innymi prawami do częstotliwości są amortyzowane metodą liniową przez okres  

ich użytkowania, rozpoczynając od momentu, kiedy sieć komórkowa jest gotowa do użytku i usługa telefonii komórkowej  

może być sprzedawana.

Koszty badań i rozwoju

Koszty prac rozwojowych powinny być ujęte jako wartość niematerialna wtedy i tylko wtedy, gdy można udowodnić:

  możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał  

się do użytkowania,

  zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży oraz dostępność  

stosownych środków technicznych, finansowych i innych,

   zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,

   sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne 

dla Grupy,

   możliwości wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można  

przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

Koszty prac rozwojowych nie spełniające powyższych kryteriów oraz koszty badań są odnoszone bezpośrednio w ciężar 

rachunku zysków i strat. Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Grupę dotyczą głównie:

   unowocześnienia architektury sieci lub jej funkcjonalności,

   rozwoju platform, których celem jest oferowanie nowych usług klientom Grupy.

Koszty prac rozwojowych ujęte jako wartości niematerialne są amortyzowane metodą liniową przez ich przewidywany 

okres użytkowania, z reguły nie przekraczający czterech lat.

Oprogramowanie

Oprogramowanie jest amortyzowane metodą liniową przez okres ekonomicznego użytkowania, nie przekraczający 

pięciu lat.

Okresy użytkowania wartości niematerialnych weryfikowane są co roku i podlegają zmianie, jeśli obecnie szacowany 

okres użytkowania jest inny niż poprzednio przewidywano. Powyższe zmiany w szacunkach są ujmowane w sposób 

prospektywny.

31.14. Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia lub koszty wytworzenia, wraz z cłami importowymi, 

nie podlegającymi odliczeniu podatkami zawartymi w cenie oraz jest pomniejszona o upusty, rabaty i powiększona  

o nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym 

przeznaczeniem, w tym koszty świadczeń pracowniczych i, jeśli dotyczy, koszty finansowania zewnętrznego.
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Wartość początkowa zawiera również wstępne szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika majątku  

oraz koszty renowacji miejsca, w którym się znajdował, do których poniesienia Grupa jest zobowiązana.

Wartość początkowa sieci telekomunikacyjnej zawiera koszty projektowania i budowy oraz koszty zwiększenia  

jej pojemności. Łączna wartość początkowa aktywa jest alokowana pomiędzy jego istotne elementy składowe  

(komponenty), które są ujmowane osobno w przypadku jeśli elementy składowe posiadają odmienne okresy  

ekonomicznej przydatności lub przewidywany sposób czerpania przyszłych korzyści ekonomicznych jest różny.  

W takich przypadkach odpisy amortyzacyjne są ustalane dla każdego elementu osobno.

Koszty konserwacji i napraw (koszty bieżącego utrzymania) obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.

Dotacje inwestycyjne

Grupa może otrzymywać dotacje rządowe oraz dotacje z Unii Europejskiej na wsparcie projektów inwestycyjnych.  

Dotacje zmniejszają wartość aktywów i są odnoszone na rachunek zysków i strat, jako zmniejszenie amortyzacji,  

uzależnione od oczekiwanego trybu uzyskiwania korzyści ekonomicznych z danego aktywa.

Leasing finansowy

Środki trwałe nabyte w leasingu, w przypadku którego następuje przeniesienie na Grupę zasadniczo wszystkich ryzyk  

i korzyści, są ujmowane jako aktywa w korespondencji z ujęciem odpowiedniego zobowiązania. Przyjmuje się,  

że korzyści i ryzyka związane z posiadaniem aktywów są zazwyczaj przeniesione na Grupę, jeśli spełniony jest  

przynajmniej jeden z warunków:

   na mocy umowy leasingowej następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego składnika z końcem 

okresu leasingu,

   leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów za cenę, która - według przewidywań - będzie na tyle 

niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo zakupienia składnika będzie mogło zostać zrealizowane,  

iż w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, że leasingobiorca z możliwości tej skorzysta,

   okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika aktywów,

    wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi zasadniczo prawie tyle,  

ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu,

    aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich 

korzystać bez dokonywania większych modyfikacji.

Środki trwałe przekazane przez Grupę na zasadach leasingu, w przypadku którego następuje przeniesienie zasadniczo 

wszystkich ryzyk i korzyści z tytułu posiadania aktywa do leasingobiorcy są traktowane jak aktywa sprzedane.

Usunięcie ze sprawozdania z sytuacji finansowej

Składnik środków trwałych zostaje usunięty ze sprawozdania z sytuacji finansowej w chwili jego sprzedaży lub kiedy 

nie oczekuje się żadnych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu jego użytkowania lub zbycia. Zyski i straty  

wynikające z usunięcia składnika środków trwałych ze sprawozdania z sytuacji finansowej, ustalone jako różnica 

pomiędzy przychodami netto ze zbycia (jeśli takie są) a wartością bilansową składnika, ujmuje się w rachunku zysków  

i strat jako część zysku operacyjnego.

Umorzenie

Środki trwałe są amortyzowane w celu systematycznego rozłożenia ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną oszacow-

aną wartość końcową dla odzwierciedlenia przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z aktywem. Z tego względu, 

środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Stosowane okresy ekonomicznej przydatności dla środków trwałych 

zwykle są następujące:

Budynki 10 – 30 lat

Sieć 3 – 30 lat

Terminale 2 – 10 lat

Pozostały sprzęt informatyczny 3 – 5 lat

Pozostałe środki trwałe 2 – 10 lat

Grunty nie są amortyzowane. Prawa wieczystego użytkowania amortyzowane są przez okres, na jaki przysługuje 
dane prawo, nie przekraczający 99 lat.

Okresy ekonomicznej przydatności są przeglądane corocznie i podlegają skorygowaniu jeśli obecny szacowany okres 
ekonomicznej przydatności jest inny niż poprzednio przewidywano. Powyższe zmiany w szacunkach księgowych  
są ujmowane w sposób prospektywny.

31.15. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży to aktywa rzeczowe, których wartość bilansowa zostanie odzyskana  
poprzez transakcję sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Aktywa te są dostępne do niezwłocznej 
sprzedaży w obecnym stanie, z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprze-
daży tego typu aktywów, a ich sprzedaż jest wysoce prawdopodobna.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są po niższej z następujących dwóch wartości: oszacowanej 
wartości godziwej pomniejszonej o oczekiwane koszty sprzedaży lub wartości bilansowej i prezentowane są w 
odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej po spełnieniu warunków określonych w MSSF 5.

Aktywa te nie są amortyzowane. Jeżeli wartość godziwa pomniejszona o oczekiwane koszty sprzedaży jest niższa 
od wartości bilansowej, wówczas ujmuje się odpis z tytułu utraty wartości w wysokości różnicy. W kolejnych okre-
sach, wraz ze wzrostem wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, odpis z tytułu utraty wartości jest 
odwracany w wartości nie większej niż skumulowany odpis aktualizujący ujęty w przeszłości.

31.16. Testy utraty wartości oraz ośrodki wypracowujące środki pieniężne 
(ang. cash generating units – „CGU”)

Biorąc pod uwagę rodzaj aktywów trwałych oraz rodzaj prowadzonej działalności, większość pojedynczych składników 
aktywów trwałych Grupy nie wypracowuje wpływów pieniężnych niezależnie od wpływów pochodzących od innych  
aktywów. Na 31 grudnia 2015 roku Grupa zidentyfikowała jedno CGU (patrz Nota 9.1). Na potrzeby testów utraty  
wartości Grupa przyporządkowuje całą wartość firmy do tego CGU.

Zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” wartość firmy nie podlega amortyzacji, lecz podlega 
testowi utraty wartości przynajmniej raz w roku lub częściej jeśli wystąpiła przesłanka utraty wartości. MSR 36 
„Utrata wartości aktywów” wymaga, aby testy utraty wartości były przeprowadzane na poziomie każdego ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne (CGU).

Wartość odzyskiwalna

W celu ustalenia, czy należy rozpoznać odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, porównuje się wartość bilan-
sową aktywów i zobowiązań danego CGU, łącznie z przypisaną do niego wartością firmy, do ich wartości odzys-
kiwalnej. 
Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów lub war-
tości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa.

Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży jest najlepszym szacunkiem kwoty możliwej do uzyskania 
ze sprzedaży CGU na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami  
transakcji, po potrąceniu kosztów zbycia. Ten szacunek jest ustalany na podstawie dostępnych informacji rynkowych 
z uwzględnieniem specyficznych warunków transakcji.
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Wartość użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych wypracowanych przez 

CGU, z uwzględnieniem wartości firmy. Szacunki przepływów środków pieniężnych są oparte na założeniach rynkowych  

i regulacyjnych, założeniach dotyczących przedłużeń rezerwacji i innych praw do częstotliwości oraz przewidywanych 

przez kierownictwo Grupy warunkach biznesowych, w następujący sposób:

   plany przepływów środków pieniężnych są oparte na planie biznesowym oraz jego ekstrapolacji w nieskończoność 

poprzez zastosowanie stopy wzrostu odzwierciedlającej spodziewany długoterminowy trend rynku,

   uzyskane szacunki przepływów środków pieniężnych są następnie dyskontowane z użyciem odpowiedniej  

stopy dyskontowej dla danej działalności.

Jeżeli wartość odzyskiwalna CGU jest mniejsza niż jego wartość bilansowa, wówczas ujmuje się odpis aktualizujący  

z tytułu utraty wartości w wysokości różnicy. Odpis aktualizujący przypisuje się w pierwszej kolejności do wartości 

firmy, obniżając jej wartość, a następnie do innych aktywów należących do CGU. 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się w rachunku zysków i strat jako zmniejszenie zysku  

operacyjnego. Takie odpisy nie są odwracane.

31.17. Aktywa i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe obejmują następujące kategorie: aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków  

i strat, zabezpieczające instrumenty pochodne oraz pożyczki udzielone i należności własne.

Zobowiązania finansowe obejmują następujące kategorie: zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego  

kosztu, zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz zabezpieczające  

instrumenty pochodne.

Aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowane i wyceniane zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie  

i wycena”.

Ujmowanie i wycena aktywów finansowych

W momencie początkowego ujęcia, aktywa finansowe są wyceniane w wartości godziwej powiększonej – w przypadku 

inwestycji, które nie są wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – o koszty transakcji bezpośrednio 

do nich przyporządkowane.

Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane na dzień rozliczenia transakcji.

Pożyczki udzielone i należności własne

Pożyczki udzielone i należności własne są aktywami finansowymi nie będącymi instrumentami pochodnymi,  

z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku i obejmują należności  

handlowe oraz środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Są one prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej w pozycjach „Należności handlowe” oraz „Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych”.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych, środki  

pieniężne w kasie, depozyty w Orange S.A. utrzymywane w ramach Umowy Scentralizowanego Zarządzania Płynnością 

Finansową oraz inne płynne instrumenty, które mogą zostać w sposób natychmiastowy zamienione na środki pieniężne 

w znanej kwocie i które są przedmiotem nieznacznych zmian wartości.

Pożyczki i należności są początkowo ujmowane w wartości godziwej, powiększonej o bezpośrednie koszty transakcji,  

a następnie są one wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy procentowej.

Na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek obiektywne przesłanki 

wskazujące na to, iż wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych uległa obniżeniu. W przypadku wystąpienia 

takich przesłanek, ustalana jest wartość odzyskiwalna składnika aktywów. Jeżeli jest ona mniejsza niż wartość bilanso-

wa składnika aktywów, wówczas odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany w rachunku zysków i strat.

Należności handlowe, które są jednorodne i charakteryzują się podobnym ryzykiem kredytowym, są testowane na 

utratę wartości łącznie. Szacując przewidywane ryzyko kredytowe Grupa korzysta z danych historycznych w celu 

określenia zmniejszenia szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych z grupy aktywów, które mogą wystąpić  

po początkowym ujęciu tych aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Obliczając wartość odzyskiwalną należności,  

które indywidualnie są znaczące i niejednorodne, Grupa bierze pod uwagę znaczące trudności finansowe dłużnika lub 

prawdopodobieństwo upadłości albo reorganizacji finansowej dłużnika.

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat obejmują instrumenty pochodne, które 

nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające zgodnie z MSR 39. Aktywa finansowe zaklasyfikowane do tej 

kategorii są wyceniane w wartości godziwej.

Ujmowanie i wycena zobowiązań finansowych

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obejmują zaciągnięte kredyty i pożyczki,  

zobowiązania handlowe, zobowiązania wobec dostawców środków trwałych, w tym zobowiązanie z tytułu rezerwacji 

i innych praw do częstotliwości i są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach „Zobowiązania 

handlowe”, „Pożyczki od jednostki powiązanej” oraz „Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamorty-

zowanego kosztu”.

Zobowiązania z tytułu pożyczek oraz pozostałe zobowiązania finansowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej,  

a następnie są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Niektóre zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek są zabezpieczane za pomocą zabezpieczeń wartości godziwej. 

Zysk lub strata na zabezpieczonym zobowiązaniu, która dotyczy zabezpieczonego ryzyka, koryguje wartość bilansową 

zobowiązania oraz jest ujmowana w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zawierają instrumenty  

pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające zgodnie z MSR 39. Zobowiązania finansowe 

zaklasyfikowane do tej kategorii są wyceniane w wartości godziwej.

Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne są wyceniane w wartości godziwej i prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako 

krótkoterminowe lub długoterminowe w zależności od ich terminu zapadalności. Instrumenty pochodne są ujmowane 

jako aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat lub jako instrumenty  

zabezpieczające.

Instrumenty pochodne ujęte jako aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat

Z wyjątkiem zysków i strat na zabezpieczających instrumentach pochodnych (patrz poniżej), zyski i straty powstałe  

z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 

Składnik odsetkowy oraz korekta o ryzyko kredytowe powstające z wyceny instrumentów pochodnych przeznaczonych  

do obrotu są prezentowane jako koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe w ramach kosztów finansowych. Różnice 

kursowe powstałe z wyceny instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu, stanowiących zabezpieczenie  

ekonomiczne transakcji handlowych lub finansowych, są prezentowane odpowiednio jako zysk/strata z tytułu różnic 

kursowych w ramach pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych lub jako koszty finansowe, w zależności od treści 

danej transakcji.
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Instrumenty zabezpieczające

Instrumenty pochodne mogą zostać zakwalifikowane jako instrumenty zabezpieczające wartość godziwą lub instrumenty  

zabezpieczające przepływy pieniężne:

   zabezpieczenie wartości godziwej jest zabezpieczeniem przed zagrożeniem zmianami w wartości godziwej  

ujętego aktywa, zobowiązania lub wyodrębnionej jego części, które przypisać można do konkretnego rodzaju  

ryzyka – szczególnie ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego - i które może wpłynąć na wykazywany wynik,

    zabezpieczenie przepływów pieniężnych jest zabezpieczeniem przed zagrożeniem zmiennością przepływów  

pieniężnych, które można przypisać do konkretnego rodzaju ryzyka związanego z ujętym aktywem, zobowiązaniem  

lub wysoce prawdopodobną prognozowaną transakcją (taką jak przyszły zakup lub sprzedaż) oraz które może 

wpłynąć na wykazywany wynik.

Skutki zastosowania rachunkowości zabezpieczeń są następujące:

    dla zabezpieczeń wartości godziwej ujętego aktywa lub zobowiązania, zmiana wartości godziwej  

zabezpieczonej części aktywa lub zobowiązania, wynikająca z zabezpieczanego ryzyka, koryguje wartość bilan-

sową tego aktywa lub zobowiązania. Zysk lub stratę z tytułu zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej 

oraz zysk lub stratę z tytułu przeszacowania instrumentu zabezpieczającego do wartości godziwej ujmuje się  

w rachunku zysków i strat. Korekta wartości bilansowej zabezpieczanej pozycji rozliczana jest w pełni do jej  

terminu wymagalności, począwszy od momentu, kiedy pozycja zabezpieczana przestała być korygowana  

o zmianę wartości godziwej, wynikającą z zabezpieczanego ryzyka,

    dla zabezpieczeń przepływów pieniężnych, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uzna-

no za efektywne zabezpieczenie, ujmowana jest bezpośrednio w innych całkowitych dochodach, natomiast 

część zysku lub straty uznana za nieefektywne zabezpieczenie jest ujmowana w rachunku zysków i strat. Kwoty, 

które zostały ujęte bezpośrednio w innych całkowitych dochodach, są ujmowane w rachunku zysków i strat  

w tym samym okresie albo w okresach, w których zabezpieczone transakcje wpływają na rachunek zysków i strat.  

W momencie, kiedy prognozowana zabezpieczana transakcja skutkuje ujęciem niefinansowego składnika  

aktywów lub zobowiązań, zyski i straty odroczone uprzednio w innych całkowitych dochodach uwzględnia  

się w wartości początkowej danego składnika aktywów lub zobowiązań.

31.18. Zapasy

Zapasy wyceniane są według niższej z następujących wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i wartości  

odzyskiwalnej netto, z wyjątkiem telefonów komórkowych oraz innych terminali sprzedawanych w ofertach promocyjnych.  

Zapasy sprzedawane w ofertach promocyjnych wykazywane są według wartości niższej: kosztu (ceny nabycia)  

i wartości odzyskiwalnej netto, z uwzględnieniem oczekiwanych przyszłych przychodów z abonamentu. Grupa tworzy 

odpisy aktualizujące wartość zapasów w oparciu o wskaźnik rotacji zapasów i aktualne plany marketingowe.

Cena nabycia lub koszt wytworzenia są ustalane metodą średniej ceny ważonej. Wartość odzyskiwalna netto jest 

szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o koszty sprzedaży.

31.19. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.

Podatek bieżący

Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona  

od dochodu do opodatkowania za dany okres. Zobowiązania / aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego ujmuje 

się w kwocie oczekiwanej na koniec okresu sprawozdawczego zapłaty / zwrotu od organów podatkowych.

Podatek odroczony

Podatek odroczony jest rozpoznawany dla wszystkich różnic przejściowych oraz dla niewykorzystanych strat podatkowych.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są rozpoznawane od tych różnic przejściowych, dla których istnieje uzasadnione  

prawdopodobieństwo realizacji. Na każdy dzień zakończenia okresu sprawozdawczego ponownie ocenia się dotąd 

nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego. Uprzednio nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku  

dochodowego ujmuje się w zakresie, w jakim stało się prawdopodobne, że przyszły dochód do opodatkowania pozwoli 

na zrealizowanie tych aktywów.

Nie ujmuje się podatku odroczonego w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, 

która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i która nie wpływa w momencie przeprowadzenia transakcji na wynik 

finansowy brutto lub na dochód do opodatkowania.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego nie podlegają dyskontowaniu. Podatek odroczony wycenia się  

z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących lub ogłoszonych na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego.

31.20. Rezerwy

Rezerwy są ujmowane w przypadku, gdy na Grupie ciąży bieżące zobowiązanie względem strony trzeciej, którego 

kwotę można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność  

wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Zobowiązanie może mieć charakter prawny,  

regulacyjny, umowny lub zwyczajowo oczekiwany, który wynika z działalności Grupy.

Szacunek wysokości rezerwy odpowiada prawdopodobnym wydatkom, jakie Grupa poniesie w celu uregulowania 

zobowiązania. Jeżeli dokonanie wiarygodnego oszacowania zobowiązania jest niemożliwe, rezerwa nie jest ujmowana. 

W takim wypadku Grupa wykazuje „zobowiązanie warunkowe”.

Zobowiązania warunkowe odpowiadają (i) możliwym obowiązkom, powstającym na skutek zdarzeń przeszłych, których  

istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych 

przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy lub odpowiadają (ii) obecnym obowiązkom, które powstają 

na skutek zdarzeń przeszłych, w przypadku których nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowania środków 

zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku lub w przypadku których kwoty obowiązku 

nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. Zobowiązania warunkowe nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym,  

ale w odpowiednich przypadkach są ujawnione w notach do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Rezerwy na koszty demontażu i usunięcia składników aktywów

Grupa jest zobowiązana, po zakończeniu okresu użytkowania, zdemontować środki trwałe i przeprowadzać rekultywację  

terenu. Zgodnie z paragrafami 36 i 37 MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” rezerwa 

jest ujęta w oparciu o najlepszy szacunek kwoty wymaganej do uregulowania zobowiązania. Wysokość rezerwy jest 

dyskontowana przez zastosowanie stopy dyskonta, która odzwierciedla upływ czasu oraz ryzyko charakterystyczne 

dla danego składnika zobowiązań. Kwota rezerwy jest okresowo weryfikowana i korygowana w razie konieczności,  

w korespondencji z aktywem, którego dotyczy.

31.21. Świadczenia pracownicze

Niektórzy pracownicy Grupy mają prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych. Nagrody  

jubileuszowe są wypłacane pracownikom po osiągnięciu określonej liczby lat pracy, natomiast odprawy emerytalno- 

rentowe są wypłacane jednorazowo przy odejściu na emeryturę lub rentę zgodnie z przyjętymi przez Grupę zasadami  

wynagradzania. Wysokość świadczeń w obu przypadkach zależy od wysokości średniego wynagrodzenia oraz stażu pracy. 

Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe nie są wypłacane z określonego funduszu. Ponadto, Grupa jest 

zobowiązana do zapewnienia pewnych świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz niektórych emerytowanych pracowników.

Koszt świadczeń nabywanych w danym okresie ustalany jest osobno dla każdego programu metodą aktuarialnej  

wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Ta metoda traktuje każdy okres świadczenia pracy jako dający  

prawo do dodatkowej części świadczenia i wycenia każdą część osobno tworząc ostateczne zobowiązanie, które  

następnie podlega zdyskontowaniu. Wycena bazuje na założeniach demograficznych dotyczących wieku emerytalnego, 

rotacji pracowników oraz na założeniach finansowych dotyczących przyszłego wzrostu płac i przyszłych stóp procentowych  

(w celu ustalenia stopy dyskontowej).

Zyski lub straty z wyceny aktuarialnej świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych są ujmowane bezpośrednio w rachunku 

zysków i strat. Zyski lub straty z wyceny aktuarialnej świadczeń z tytułu odpraw emerytalno-rentowych są ujmowane 
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niezwłocznie w pełnej wysokości w innych całkowitych dochodach. Niezależny aktuariusz co najmniej raz w roku wycenia  

wartość bieżącą zobowiązań z tytułu powyższych świadczeń. Przekrój demograficzny pracowników oraz wskaźniki 

ruchów kadrowych wykorzystywane przy wycenie są oparte na danych historycznych.

Świadczenia należne później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego są dyskontowane przy 

użyciu stopy dyskontowej określonej na podstawie rentowności polskich obligacji skarbowych.

Grupa ujmuje świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, które są płatne w następstwie:

   decyzji Grupy o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego; 

lub

   decyzji pracownika o przyjęciu propozycji świadczenia, w zamian za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy.

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy są należne kiedy Grupa rozwiązuje stosunek pracy lub kiedy  

Grupa zaoferowała pracownikom świadczenia, w zamian za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy. Zgodnie  

z dotychczasową praktyką, takie propozycje świadczeń są uznawane za zwyczajowo oczekiwany obowiązek i ujmowane 

w momencie, kiedy wypłata świadczeń staje się prawdopodobna, a świadczenia te można wiarygodnie wycenić.  

Podstawą do kalkulacji rezerwy z tytułu dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy jest oczekiwany moment wypłaty 

świadczeń oraz szacunkowa liczba, wynagrodzenie oraz staż pracy pracowników, którzy zgodzą się na dobrowolne 

odejście.

Oprócz świadczeń wypłacanych po okresie zatrudnienia i innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, Grupa 

zapewnia swoim obecnym i emerytowanym pracownikom również określone świadczenia niepieniężne, w tym subsydiowane  

usługi telekomunikacyjne. Wobec braku w MSSF precyzyjnych wytycznych w tym zakresie, Grupa przyjęła zasadę, 

zgodnie z którą te i podobne świadczenia pracownicze wyceniane są wg ich kosztu inkrementalnego netto i ujmowane 

w momencie poniesienia.

31.22. Płatności w formie akcji

OPL S.A. oraz Orange S.A. prowadziły programy płatności w formie akcji rozliczane w formie instrumentów kapitałowych,  

w ramach którego pracownicy świadczyli usługi Spółce oraz jej podmiotom zależnym w zamian za instrumenty  

kapitałowe OPL S.A. oraz Orange S.A. Wartość godziwa usług świadczonych przez pracowników w zamian za przyznanie 

instrumentów kapitałowych ujmowana była jako koszt w poprzednich okresach oraz, drugostronnie, jako zwiększenie 

kapitału, przez okres, w którym spełniane były warunki nabycia (okres nabywania uprawnień).

Wartość godziwa usług świadczonych przez pracowników była określana w sposób pośredni poprzez odniesienie  

do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych ustalonej w dniu przyznania instrumentów.

NOTATKI
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia  

31 grudnia 2015 roku („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolid-

owanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają  

 postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (DzU 2014.133 z późn. zm.)

w imieniu

Ernst & Young Audyt Polska spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

nr ewid. 130

Kluczowy Biegły Rewident

 

___________________________ 

Łukasz Piotrowski

biegły rewident

nr 12390 

Warszawa, dnia 15 lutego 2016 roku

Partner

___________________________ 

Mikołaj Rytel

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Orange  

Polska („Grupa”) za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w której jednostką dominującą jest Orange Polska S.A. 

(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 160, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji  

finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane  

sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz  

informacje dodatkowe, obejmujące dodatkowe noty objaśniające oraz zasady (polityki) rachunkowości („załączone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność kierownictwa za skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Kierownictwo spółki odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 

Europejską oraz za zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich  

dla zapewnienia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które jest wolne od istotnych  

nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem. Ponadto Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej  

są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  

z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(DzU 2013.330 z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”).

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie  

przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy  

o rachunkowości, Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  

w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek  

postępowania zgodnie z wymogami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać 

wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Badanie obejmuje przeprowadzenie procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot  

i ujawnień zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od osądu 

biegłego rewidenta, w tym na ocenie ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości skonsolidowanego sprawozdania  

finansowego, spowodowanych oszustwami lub błędami. W dokonywaniu tego osądu, biegły rewident bierze pod 

uwagę kontrole wewnętrzne odpowiednie dla sporządzenia i rzetelnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania  

finansowego jednostki, w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie do sytuacji, nie zaś w celu 

wyrażenia opinii o efektywności kontroli wewnętrznych jednostki. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad 

(polityki) rachunkowości oraz ocenę zasadności szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, jak również 

ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę  

do wyrażenia niniejszej opinii.

Opinia

Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych  

aspektach sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku, a także jej wynik finansowy i przepływy  

pieniężne za rok zakończony w tym terminie, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości  

Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE, oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych  

ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  

regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.
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