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Załącznik 

do Uchwały Rady Nadzorczej 

nr 30/17 z dnia 19 lipca 2017 roku 

 

POLITYKA I PROCEDURA  

WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ W ORANGE POLSKA S.A. 

 

I. Procedura wyboru firmy audytorskiej 

Na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych Orange Polska S.A. (dalej zwana “Spółką”) 

poddaje swoje sprawozdania finansowe badaniom („badanie”) przeprowadzanym przez firmę 

audytorską. Wybór firmy audytorskiej powinien odbywać się zgodnie z poniższą procedurą. 

1. Organ upoważniony do dokonania wyboru firmy audytorskiej. 

 

1) Zgodnie z § 23 ustęp 2 punkt 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wybiera firmę audytorską 

do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, na podstawie uprzedniej rekomendacji 

Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej (“Komitet Audytowy”).  

2) Wybór dokonywany jest w formie uchwały Rady Nadzorczej.  

3) Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego, że wybór firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonywany jest przez Radę Nadzorczą, tj. 

organ inny niż ten, który zatwierdza sprawozdania finansowe.  

4) Obowiązki Spółki wynikające z tej Polityki spoczywają na Członku Zarządu ds. Finansów. 

 

2. Rekomendacja Komitetu Audytowego  

 

1) Komitet Audytowy w swojej rekomendacji: 

a) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe; 

b) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływu stron trzecich; 

c) stwierdza, że Spółka nie zawarła żadnych umów zawierających klauzule ograniczające 

możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą, na potrzeby 

przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, do określonych 

kategorii lub wykazów firm audytorskich. 

2) W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie 

sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytowego: 

a) zawiera co najmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem i 

wskazaniem uzasadnionej preferencji Komitetu Audytowego wobec jednej z nich; 

b) jest opracowana zgodnie z procedurą wyboru opisaną w punkcie 3 poniżej. 

 

 

3. Procedura Wyboru 
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3.1. Zaproszenie do składania ofert 

 

Spółka zaprasza do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego dowolne 

firmy audytorskie, pod warunkiem, że: 

a) nie narusza to zasady, zgodnie z którą po upływie maksymalnych okresów trwania 

zlecenia, o których mowa w punkcie 5 Polityki wyboru firmy audytorskiej, ani biegły 

rewident czy firma audytorska ani, w stosownych przypadkach, żaden z członków ich 

sieci działających w ramach Unii Europejskiej nie podejmują badania ustawowego Spółki 

w okresie następnych 4 lat; 

b) organizacja procedury przetargowej nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firm, 

które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od 

jednostek zainteresowania publicznego w danym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm 

audytorskich, które przeprowadziły badania ustawowe w jednostkach zainteresowania 

publicznego w poprzednim roku.  

 

3.2. Dokumentacja Przetargowa 

Spółka przygotowuje dla zaproszonych firm audytorskich dokumentację przetargową, która: 

a) umożliwia tym firmom poznanie działalności Spółki; 

b) zawiera wskazanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu; 

c) zawiera przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są stosowane przez 

Spółkę do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie. 

 

3.3. Bezpośrednie negocjacje 

Spółka w toku procedury wyboru może przeprowadzać bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi 

oferentami. 

3.4. Ocena ofert 

 

1) Spółka ocenia oferty złożone przez firmy audytorskie zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w 

dokumentacji przetargowej i przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury 

wyboru zatwierdzane przez Komitet Audytowy. 

2) Spółka i Komitet Audytowy uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski, które mogą wpływać na 

wybór firmy audytorskiej, a są zawarte w rocznym sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję 

Nadzoru Audytowego, dotyczącym m.in. wniosków z kontroli przeprowadzonych w firmach 

audytorskich. 

3) Na wniosek firmy audytorskiej Komitet Audytowy powinien omówić z nią zagrożenia dla jej 

niezależności oraz zabezpieczenia stosowane w celu ograniczenia tych zagrożeń, wskazane w 

dokumentacji sporządzonej przez firmę audytorską. Firma audytorska powinna corocznie, 

przekazywać Komitetowi Audytowemu pisemne potwierdzenie, że biegły rewident, firma 

audytorska oraz partnerzy, kadra kierownicza wyższego szczebla i kierownicy, przeprowadzający 

badanie ustawowe są niezależni od badanej spółki. 
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4. Decyzja dotycząca wyboru firmy audytorskiej 

Jeśli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji 

Komitetu Audytowego, Rada Nadzorcza uzasadnia w formie pisemnej przyczyny niezastosowania się 

do rekomendacji Komitetu Audytowego i przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego 

Zgromadzenia.  

II. Polityka wyboru firmy audytorskiej 

 

1) Rada Nadzorcza wybiera podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania i przeglądu 

sprawozdań finansowych. Wybór jest dokonywany w formie uchwały Rady Nadzorczej. Wybór 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest oparty na wcześniejszej 

rekomendacji Komitetu Audytowego.  

2) Rada Nadzorcza, dokonując wyboru, zwraca uwagę na doświadczenie zespołu audytowego w 

badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych, a także na kompetencje i kryteria finansowe. 

3) Decyzja w zakresie wyboru dokonywana jest z uwzględnieniem zasad bezstronności 

i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, 

wychodzących poza zakres badania sprawozdania finansowego, w celu uniknięcia konfliktu 

interesów. 

4) Podstawą badania prowadzonego przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badania 

sprawozdań finansowych są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa 

o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wymogi i 

polityki dla spółek publicznych.  

5) Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 

ust. 1 akapit 2 rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską 

lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej 

w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. 

Powyższe zasady mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za 

lata obrotowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2017 roku. 


