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Stosownie do art. 130 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym

1
 („Ustawa o Biegłych”) Komitet Audytu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 

POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000024126, NIP: 
6640005475, Regon: 290639763, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 30.996.181,50 złotych, 
wpłacony w całości („Spółka”), stanowiącej jednostkę zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 
2 pkt 9 Ustawy o Biegłych („JZP”) opracował następującą politykę świadczenia przez firmę audytorską 
przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci 
firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. 
 
 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

 
W procesie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty 
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług 
niebędących badaniem na rzecz Spółki, organy Spółki oraz Komitet Audytu (jako gremium utworzone 
w ramach Rady Nadzorczej, niebędące w sensie formalnoprawnym organem Spółki) kierują się 
dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień 
właściwych organów nadzoru obowiązujących JZP, mających na celu: 

1) eliminację ryzyka naruszenia niezależności i uchybienia zasadzie sceptycyzmu zawodowego 
ze strony firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta; 

2) poprawę jakości badań ustawowych poprzez podwyższenie standardów raportowania z 
badania;  

3) zwiększenie kompetencji Komitetu Audytu, jako ciała odgrywającego istotną rolę dla 
zapewnienia wysokiej jakości badań ustawowych. 

 
§ 2 

Zakaz Świadczenia Usług 
 
Z zastrzeżeniem postanowień § 5 i § 6 poniżej, Spółka przestrzega zakazu świadczenia na jej rzecz 
przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską 
oraz przez członka sieci firmy audytorskiej usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych. 
 

§ 3 
Termin Obowiązywania Zakazu Świadczenia Usług 

 
Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania Spółki ani żaden z 
członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani 
pośrednio na rzecz Spółki żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań 
finansowych w następujących okresach: 

1) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania; oraz 
2) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w pkt 1) powyżej w 

odniesieniu do opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur 
zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji 
finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących 
informacji finansowej. 

 
 

§ 4 
Lista Usług Zakazanych 

 
Na potrzeby niniejszego dokumentu zabronione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych 
oznaczają: 

1) usługi podatkowe dotyczące: 
a) przygotowywania formularzy podatkowych; 
b) podatków od wynagrodzeń; 
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c) zobowiązań celnych; 
d) identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego 

rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem; 
e) wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, 

chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich 
kontroli jest wymagane prawem; 

f) obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku 
dochodowego; 

g) świadczenia doradztwa podatkowego; 
2) usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym Spółki; 
3) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań 

finansowych; 
4) usługi w zakresie wynagrodzeń; 
5) opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem 

związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub 
opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej; 

6) usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub 
usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych; 

7) usługi prawne obejmujące: 
a) udzielanie ogólnych porad prawnych; 
b) negocjowanie w imieniu Spółki; oraz 
c) występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu; 

8) usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego Spółki; 
9) usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią 

inwestycyjną klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem świadczenia 
usług atestacyjnych w związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak wydawanie listów 
poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi Spółki; 

10) prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami Spółki na 
rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji Spółki; 

11) usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do: 
a) kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie dokumentacji 

rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu ustawowemu, jeżeli 
takie usługi obejmują: 

 poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska, lub 

 przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska; 
b) opracowywania struktury organizacyjnej; oraz 
c) kontroli kosztów; 

12) inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. 
 

§ 5 
Lista Usług Dozwolonych 

 
Firma audytorska przeprowadzająca badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członek 
sieci firmy audytorskiej mogą świadczyć na rzecz Spółki następujące usługi dozwolone, niebędące 
badaniem („Usługi Dozwolone”): 

1) usługi: 
a) przeprowadzania procedur należytej staranności (ang. due dilligence) w zakresie kondycji 

ekonomiczno-finansowej; 
b) wydawania listów poświadczających 

 wykonywane w związku z prospektem emisyjnym Spółki, przeprowadzane zgodnie z 
krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych 
procedur; 

2) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników 
szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Spółki; 

3) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu emisyjnego; 
4) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; 
5) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy 

informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań 
finansowych; 

6) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, 
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zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 
7) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i 

firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności 
kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń; 

8) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla 
Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wykraczające poza zakres badania 
ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków. 

 
§ 6 

Warunki Świadczenia Usług Dozwolonych 
 

1. Świadczenie Usług Dozwolonych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką 
podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń 
niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy o Biegłych. 

2. Regulacja art. 69-73 Ustawy o Biegłych przewiduje m.in. następujące rozwiązania mające na celu 
zapewnienie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i firmy audytorskiej: 
1) biegły rewident, przeprowadzając badanie, działa w interesie publicznym i przestrzega zasad 

etyki zawodowej, w szczególności: 
a) zachowuje uczciwość, obiektywizm, zawodowy sceptycyzm i należytą staranność; 
b) posiada odpowiednie kompetencje zawodowe; 
c) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

2) biegły rewident i firma audytorska zachowują zawodowy sceptycyzm w trakcie badania, w tym 
w trakcie jego planowania, przyjmując, że mogą zaistnieć okoliczności, w tym błąd lub 
oszustwo, powodujące istotne zniekształcenia sprawozdań finansowych podlegających 
badaniu; 

3) zachowanie zawodowego sceptycyzmu jest szczególnie wymagane przy ocenie przez 
biegłego rewidenta szacunków dotyczących: 
a) wartości godziwej i utraty wartości aktywów; 
b) rezerw; 
c) przyszłych przepływów pieniężnych 

 mających znaczenie dla zdolności badanej jednostki do kontynuowania działalności; 
4) firma audytorska, członkowie zespołu wykonującego badanie oraz osoba fizyczna mogący 

wpłynąć na wynik badania są niezależni od badanej jednostki i nie biorą udziału w procesie 
podejmowania decyzji przez badaną jednostkę co najmniej w okresie objętym badanym 
sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania; 

5) firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmują niezbędne działania w celu 
zapewnienia, że przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden 
rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne 
bezpośrednie lub pośrednie relacje między badaną jednostką a firmą audytorską, członkami 
zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do której należy firma audytorska, 
kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi stosunkiem kontroli; 

6) firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident nie przeprowadzają badania, jeżeli istnieje 
zagrożenie wystąpienia autokontroli, czerpania korzyści własnych, promowania interesów 
badanej jednostki, zażyłości lub zastraszenia spowodowanych stosunkiem finansowym, 
osobistym, gospodarczym, zatrudnienia lub innym między badaną jednostką a kluczowym 
biegłym rewidentem, firmą audytorską, członkiem sieci, do której należy firma audytorska, lub 
osobą fizyczną mogącą wpłynąć na wynik badania, wskutek czego obiektywna, racjonalna i 
poinformowana osoba trzecia mogłaby wnioskować, że niezależność kluczowego biegłego 
rewidenta lub firmy audytorskiej jest zagrożona pomimo zastosowania zabezpieczeń 
zmierzających do wyeliminowania lub zredukowania zagrożenia do akceptowalnego poziomu; 

7) kluczowy biegły rewident, firma audytorska i jej pracownicy uczestniczący w przeprowadzaniu 
badania oraz osoba fizyczna biorąca bezpośredni udział w czynnościach w zakresie badania, 
z której usług korzysta lub którą nadzoruje kluczowy biegły rewident lub firma audytorska, a 
także osoby blisko z nimi związane: 
a) nie mogą posiadać ani czerpać istotnych i bezpośrednich korzyści z instrumentów 

finansowych, w tym z udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w 
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(„Ustawa o Obrocie”)

2
, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym z 
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5 
 

praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów 
pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, 
wyemitowanych, gwarantowanych lub w inny sposób wspieranych przez Spółkę objętą 
wykonywanymi przez nich czynnościami w zakresie badania; 

b) nie mogą uczestniczyć w transakcjach, których przedmiotem są instrumenty finansowe, 
określone pod lit. a) powyżej; 

8) kluczowy biegły rewident, firma audytorska, jej pracownicy uczestniczący w przeprowadzaniu 
badania oraz osoba fizyczna, biorąca bezpośredni udział w czynnościach w zakresie badania, 
z której usług korzysta lub którą nadzoruje kluczowy biegły rewident lub firma audytorska, a 
także osoby z nimi blisko związane, nie mogą uczestniczyć w określaniu wyniku badania 
badanej jednostki ani w inny sposób nie mogą wpływać na ten wynik, jeżeli: 
a) posiadają instrumenty finansowe, w tym udziały w kapitale własnym, papiery wartościowe 

w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie, kredyty, pożyczki lub inne instrumenty dłużne, 
w tym prawa i obowiązki do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów 
pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowane 
przez Spółkę; 

b) posiadają instrumenty finansowe, w tym udziały w kapitale własnym, papiery wartościowe 
w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie, kredyty, pożyczki lub inne instrumenty dłużne, 
w tym prawa i obowiązki do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów 
pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowane 
przez jednostkę powiązaną z badaną jednostką, których posiadanie może spowodować 
lub może być postrzegane przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią 
jako powodujące konflikt interesów; 

c) w okresie objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania 
badania pozostawali ze Spółką w stosunku pracy, stosunku gospodarczym lub innym 
stosunku, który może spowodować lub może być postrzegany przez obiektywną, 
racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujący konflikt interesów; 

d) uczestniczyli w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji 
księgowej lub sprawozdań finansowych Spółki w roku obrotowym poprzedzającym okres 
objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie 
przeprowadzania badania; 

e) są przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami), członkami organów nadzorczych, 
zarządzających lub pracownikami Spółki; 

f) biorą udział w procesie zarządzania Spółką i podejmowania przez nią decyzji; 
g) świadczą usługi inne niż badanie, mające istotny wpływ na badane sprawozdanie 

finansowe; 
h) istnieją inne okoliczności naruszające niezależność w stopniu uniemożliwiającym 

ograniczenie tego naruszenia przy użyciu jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie 
pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania; 

9) kluczowy biegły rewident, firma audytorska, jej pracownicy uczestniczący w przeprowadzaniu 
badania oraz osoba fizyczna, biorąca bezpośredni udział w czynnościach w zakresie badania, 
z której usług korzysta lub którą nadzoruje kluczowy biegły rewident lub firma audytorska, a 
także osoby blisko z nimi związane nie mogą żądać ani przyjmować od Spółki żadnych 
korzyści majątkowych lub osobistych, chyba że obiektywna, racjonalna i poinformowana 
osoba trzecia uznałaby ich wartość za niewielką lub nieistotną; 

10) świadczenie usług innych niż badanie odbywa się zgodnie z wymogami niezależności 
określonymi odpowiednio dla takich usług w zasadach etyki zawodowej oraz standardach 
wykonywania takich usług. 

3. Przy dokonywaniu oceny dopuszczalności świadczenia Usług Dozwolonych, Komitet Audytu 
bada, czy w danym przypadku zostały spełnione następujące wymogi: 
1) świadczenie Usług Dozwolonych nie ma lub ma nieistotny bezpośredni wpływ na badane 

sprawozdania finansowe; 
2) oszacowanie wpływu świadczenia Usług Dozwolonych na badane sprawozdania finansowe 

zostanie wszechstronnie udokumentowane i wyjaśnione w dodatkowym sprawozdaniu dla 
Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję 
Komisji 2005/909/WE

3
;  

                                                           
3
 Dz. Urz. z 27.5.2014 r., L 158, s. 77.  
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3) biegły rewident lub firma audytorska przestrzegają zasad niezależności ustanowionych w 
odnośnych regulacjach prawa polskiego i unijnego; 

4) świadczenie Usług Dozwolonych jest zgodne z interesem Spółki. 
4. W przypadku, gdy biegły rewident lub firma audytorska świadczą przez okres co najmniej trzech 

kolejnych lat obrotowych na rzecz Spółki Usługi Dozwolone, całkowite wynagrodzenie z tytułu 
takich usług jest ograniczone do najwyżej 70 % średniego wynagrodzenia płaconego w trzech 
kolejnych ostatnich latach obrotowych z tytułu badania ustawowego (badań ustawowych) Spółki 
jako badanej jednostki. 

5. Na potrzeby ograniczeń określonych powyżej wyłącza się usługi niebędące badaniem 
sprawozdań finansowych, inne niż usługi zakazane, o których mowa w § 4 powyżej, których 
świadczenie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego. 

6. W przypadku gdy całkowite wynagrodzenie otrzymane od Spółki za każde z trzech ostatnich 
kolejnych lat obrotowych wynosi ponad 15 % całkowitego wynagrodzenia uzyskanego przez 
biegłego rewidenta lub firmę audytorską, przeprowadzających badanie ustawowe w każdym z tych 
lat obrotowych, dany biegły rewident lub dana firma audytorska, są zobowiązani ujawnić ten fakt 
Komitetowi Audytu i omawiają z nim zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia 
zastosowane dla ograniczenia tych zagrożeń. Komitet Audytu rozważa, czy zlecenie badania 
powinno zostać poddane kontroli zapewnienia jakości przez innego biegłego rewidenta lub firmę 
audytorską przed wydaniem sprawozdania z badania. 

7. W przypadku gdy wynagrodzenie otrzymane od Spółki nadal przekracza 15 % całkowitych 
wynagrodzeń otrzymanych przez takiego biegłego rewidenta lub takiej firmy audytorskiej, Komitet 
Audytu decyduje, na podstawie obiektywnych przyczyn, czy biegły rewident, firma audytorska lub 
biegły rewident grupy, takiej jednostki lub grupy jednostek mogą kontynuować przeprowadzanie 
badań ustawowych przez dodatkowy okres, który w żadnym przypadku nie może przekraczać 2 
(dwóch) lat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RADA NADZORCZA 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień   ……………………………. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona  ……………………………. 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy   ……………………………. 
 
Członek Rady Nadzorczej, Joanna Łączyńska-Suchodolska ……………………………. 
 
Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska   …………………………… 
 


