
 

 
 
 
 

Procedura wyboru firmy audytorskiej 
przez jednostkę zainteresowania publicznego  

- Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach 
 

 
 

Stosownie do art. 130 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym1 („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 30.164 431,50 złotych, wpłacony w całości 
(„Spółka”), stanowiącej jednostkę zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 
Ustawy o Biegłych określa następującą procedurę wyboru firmy audytorskiej: 
 

1. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. 

2. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację, w której: 
1) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe; 
2) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich; 
3) stwierdza, że Spółka jako badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła 

umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z 29.09.1994 
r. o rachunkowości2. 

3. W przypadku gdy wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego, nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego, 
rekomendacja Komitetu Audytu: 
1) zawiera przynajmniej dwie  najkorzystniejsze oferty firm audytorskich wraz z 

uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec 
jednej z nich; 

2) w przypadku, gdy Spółka spełnia przesłanki, o których mowa w art. 130 ust. 5 Ustawy 
o Biegłych, tj. stanowi jednostkę zainteresowania publicznego będącą małym lub 
średnim przedsiębiorcą oraz spółką o obniżonej kapitalizacji rynkowej, w rozumieniu 
art. 25 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa o Ofercie”)3, jest sporządzana w następstwie procedury 
wyboru, przeprowadzonej według kryteriów określonych przez Spółkę.  
Na potrzeby niniejszej regulacji:  

a) „małym lub średnim przedsiębiorcą” jest spółka handlowa, która zgodnie z 
ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym lub rocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym spełnia co najmniej dwa z następujących warunków: 
(i) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej 

niż 250 osób; 
(ii) suma aktywów bilansu nie przekracza 43.000.000 euro na dzień 

bilansowy sprawozdania finansowego; 
(iii) przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 50.000.000 euro; 

b) „spółką o obniżonej kapitalizacji rynkowej” jest spółka, której akcje są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i której średnia kapitalizacja 
liczona jako średnia arytmetyczna wartości kapitalizacji rynkowej z ostatniego 
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dnia notowań w trzech ostatnich latach kalendarzowych wynosi mniej niż 
100.000.000 euro; 

3) w przypadku, gdy Spółka nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 130 ust. 5 
Ustawy o Biegłych, tj. stanowi jednostkę zainteresowania publicznego niebędącą 
małym lub średnim przedsiębiorcą oraz spółką o obniżonej kapitalizacji rynkowej, w 
rozumieniu art. 25 Ustawy o Ofercie, jest sporządzana w następstwie procedury 
wyboru zorganizowanej przez Spółkę, uwzględniającej następujące kryteria: 
a) Spółka może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie 

świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że: 

 nie narusza to przepisów art. 17 ust. 3 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/WE4; 

 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 Unii Europejskiej („UE”) w poprzednim roku kalendarzowym, 
zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art. 91 
Ustawy o Biegłych; 

b) Spółka przygotowuje dokumentację przetargową dla zaproszonych firm 
audytorskich, która: 

 umożliwia tym firmom poznanie działalności Spółki; 

 zawiera wskazanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu; 

 zawiera przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są stosowane 
przez Spółkę do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie; 

c) Spółka ma swobodę określenia procedury wyboru i może w jej trakcie prowadzić 
bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi oferentami; 

d) Spółka ocenia oferty złożone przez firmy audytorskie zgodnie z kryteriami wyboru 
określonymi w dokumentacji przetargowej oraz przygotowuje sprawozdanie zawierające 
wnioski z procedury wyboru zatwierdzane przez Komitet Audytu; 

e) Spółka oraz Komitet Audytu uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w 
rocznym sprawozdaniu Komisji Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 
Ustawy o Biegłych, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej. 

4. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza 
uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie 
uzasadnienie do wiadomości najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

5. Zarząd Spółki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w 
terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników 
majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o Biegłych, 
pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na 
okres nie krótszy niż 2 (dwa) lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie 
okresy. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi Spółka. Czas trwania 
zlecenia badania liczy się od pierwszego roku obrotowego objętego umową zlecenia badania, w 
którym to roku biegły rewident lub firma audytorska zostali powołani po raz pierwszy do 
przeprowadzenia następujących nieprzerwanie po sobie badań ustawowych Spółki. 

6. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę 
samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek 
członka sieci działającej w państwach UE, do której należą te firmy audytorskie, nie może 
przekraczać 10 (dziesięciu) lat.  

7. Kluczowy biegły rewident w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o Biegłych nie może przeprowadzać 
badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 (pięć) lat. Po upływie maksymalnych 
okresów trwania zlecenia biegły rewident, firma audytorska ani, w stosownych przypadkach, 
żaden z członków ich sieci działających w ramach UE nie podejmują badania ustawowego Spółki 
w okresie kolejnych 3(trzech)  lat. 
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 Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.  
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 Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 328 ze zm.  
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 Dz. Urz. UE z 6.11.2013 r., L 294, s. 13.  


