
W.T. 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu Rady Nadzorczej 
Orange Polska S.A. 

 
REGULAMIN 

KOMITETU RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA DS. STRATEGII 
 
1. Postanowienia ogólne  

Komitet Rady Nadzorczej Orange Polska ds. Strategii (zwany dalej Komitetem) jest ciałem 
doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej. 
 
2. Skład Komitetu 

1) Komitet powoływany jest przez Radę spośród jej członków. 

2) Rada powołuje Przewodniczącego Komitetu. 

3) Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu. 
 
3. Sposób działania  

1) Komitet ds. Strategii będzie się zbierał zgodnie z własnym harmonogramem, co najmniej dwa 
razy w roku. 

2) Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Rady, Zarządu, 
pracowników Spółki i inne osoby. 

3) Komitet wydaje opinie i rekomendacje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów głos decydujący ma Przewodniczący Komitetu. 

4) Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w posiedzeniach i głosować osobiście lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5) Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu. Informację o zwołaniu posiedzenia 
należy przekazać członkom Komitetu nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem, a w 
nagłych sprawach, nie później niż 1 dzień przed posiedzeniem. 

 
4. Zadania Komitetu 

Komitet jest ciałem kolegialnym, którego celem jest przygotowywanie prac i wyjaśnień dla Rady 
w następującym zakresie: 

1) Komitet opiniuje i rekomenduje Radzie plany strategiczne, przedstawiane przez Zarząd oraz 
uwagi Rady do tych planów, a w szczególności do najważniejszych scenariuszy strategicznych. 
Komitet może również opiniować Radzie procesy planowania stosowane przez Zarząd. 

2) Wszystkie projekty strategiczne związane z rozwojem Grupy Kapitałowej Orange Polska, 
monitorowanie zmian w relacjach branżowych w Grupie Kapitałowej Orange Polska i projektach 
obejmujących umowy strategiczne Grupy Kapitałowej Orange Polska należy konsultować 
z Komitetem. Komitet sporządza następnie dla każdego z takich projektów sprawozdanie 
i rekomendacje dla Rady. 

W szczególności Komitet będzie zajmował się następującymi projektami: 

- Umowy strategiczne, alianse oraz współpraca technologiczna i branżowa, w tym aspekty 
strategicznego partnerstwa pomiędzy Grupą Orange i Grupą Kapitałową Orange Polska; 

- Znaczące zakupy i sprzedaż majątku. 

Sprawy będące przedmiotem analizy Komitetu obejmują w szczególności informacje konieczne 
do oszacowania ryzyka związanego z ww. działaniami. 

Ze względu na potencjalny wpływ ww. ryzyka na wyniki Spółki, Przewodniczący Komitetu 
Audytowego ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii, jako stały gość. 

Przewodniczący Rady na prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii, jako stały 
gość. 
 



REGULAMIN Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 

 

2 

 

 

5. Uprawnienia Komitetu 

1) Komitet jest uprawniony do:  

a) Badania wszelkiej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu; 

b) Żądania od Zarządu Spółki wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień niezbędnych 
do wykonywania zadań Komitetu; 

c) Zwracania się w razie konieczności do Rady z prośbą o zaangażowanie wewnętrznych lub 
zewnętrznych ekspertów do przeprowadzenia badania lub wydania opinii. 

2) Komitet będzie regularnie informowany o wszelkich zmianach w prawie i otoczeniu regulacyjnym, 
dotyczących jego zadań. 
 
6. Zlecanie zadań Komitetowi 

1) Komitet rozpatrzy każdą sprawę będącą w zakresie czynności zgodnie z niniejszym regulaminem 
oraz ustali roczny plan działalności; 

2) Rada może powierzyć Komitetowi sprawy znajdujące się w porządku obrad Rady lub planowane. 

3) Rada może również powierzać Komitetowi inne sprawy z zakresu jego czynności. 

W przypadku przekazania Komitetowi do rekomendacji spraw z porządku obrad Rady, za wyjątkiem 
spraw pilnych, najpóźniej w przeddzień posiedzenia Rady, propozycje, rekomendacje i opinie 
Komitetu zostaną przekazane członkom Rady przed rozpoczęciem ich omawiania. 

 


