
 
 

 

REGULAMIN 
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. 

 
Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób 
wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady 
Nadzorczej spółki SARE S.A. (dalej „Spółka”). 
 

§ 1. 
 
Komitet Audytu działa w oparciu o: 
 

a) ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089), dalej zwana również „Ustawą”,  

b) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, 
c) niniejszy Regulamin. 

 
§ 2. 

 
1. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego, 
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.  
 
2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący. 
 
3. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 
 
4. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, musi być niezależna 
od Spółki. Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy uznaje się, że dany członek Komitetu Audytu jest 
niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:  
 
1)  nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu 

zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;   

2)  nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej 
jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy 
członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub 
kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;   

3)  nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad 

daną jednostką zainteresowania publicznego;   

4)  nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od 
danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem 
wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego 

lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;   

5)  nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych 
stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią 
powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem 
rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry 
kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego 
podmiotu utrzymującego takie stosunki;  
  



 
 

 

 
6)  nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:  
a)  właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub 
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej 

jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub   

b)  członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub 
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej 

jednostki zainteresowania publicznego, lub   

c)  pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym 
członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki 

zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub   

d)  inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia 
firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;   

7)  nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem 
rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub 

innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;   

8)  nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej 

jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż̇ 12 lat;   

9)  nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym 
w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu 
zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 

1–8;   

10)  nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub 
innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której 

mowa w pkt 1–8.   

 
5. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady 
Nadzorczej. 
 
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu 
Audytu, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu. 
 
7. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, 
odwołany ze składu Komitetu Audytu. 
 
8. Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady 
Nadzorczej. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi Audytu, na ręce Przewodniczącego 
składają oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności informacji 
uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji. 
 
9. Eksperci, o których mowa w ust. 8, mogą otrzymywać wynagrodzenie. Do ustalania 
wynagrodzenia przysługującego ekspertom, upoważniony jest Przewodniczący Komitetu. 
Koszty działania Ekspertów ponosi Spółka. 
 
10. Członkowie Komitetu Audytu posiadają̨ wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 
działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się̨ za spełniony, jeżeli 
przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży 
lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają̨ wiedzę i umiejętności z 
zakresu tej branży. Na potwierdzenie powyższego każdy z Członków Komitetu Audyty składa 
stosowne oświadczenie do Spółki. 
  



 
 

 

 
§ 3. 

 
1. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest realizacja zadań określonych w Ustawie. 
 
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  

 
1)  monitorowanie:  
a)  procesu sprawozdawczości finansowej,   

b)  skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarzadzania ryzykiem oraz audytu 

wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,   

c)  wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę̨ 
audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń́ Komisji Nadzoru 

Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;   

2)  kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 
szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone 

są̨ przez firmę̨ audytorską inne usługi niż̇ badanie;   

3)  informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki 
zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to 
przyczyniło się̨ do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania 

publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;   

4)  dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie 

przez niego dozwolonych  usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania 

publicznego;   

5)  opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;   

6)  opracowywanie polityki świadczenia przez firmę̨ audytorską przeprowadzającą̨ badanie, 
przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej 

dozwolonych usług niebędących badaniem;   

7)  określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę̨ zainteresowania 

publicznego;   

8)  przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub 
organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014 (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań́ finansowych jednostek 
interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE), zgodnie z politykami, o 

których mowa w pkt 5 i 6;   

9)  przedkładanie zaleceń́ mających na celu zapewnienie rzetelności procesu 
sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.   

 
§ 4. 

 
1. W przypadku gdy wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe 
jednostki zainteresowania publicznego dokonuje organ inny niż ̇organ, o którym mowa w art. 
66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. inny organ niż zatwierdzający 
sprawozdanie finansowe jednostki), zwany dalej „organem dokonującym wyboru”, Komitet 
Audytu przedstawia organowi dokonującemu wyboru rekomendację, w której:  
 

1)  wskazuje firmę̨ audytorską, której proponuje powierzyć ́badanie ustawowe;   

2)  oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;   



 
 

 

3)  stwierdza, że badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła umów 
zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości.   

 

2. W przypadku gdy wybór, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedłużenia umowy o 
badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu:  
1)  zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem 

oraz wskazanie uzasadnionej preferencji komitetu audytu wobec jednej z nich;   

2)  jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez badaną 
jednostkę̨, spełniającej następujące kryteria:  
a)  badana jednostka zainteresowania publicznego może zaprosić́ dowolne firmy audytorskie 
do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że:  
–  nie narusza to przepisów art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 537/2014, 
–  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 w poprzednim roku 
kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art. 91 

Ustawy,   

b)  badana jednostka zainteresowania publicznego przygotowuje dokumentację przetargową 
dla zaproszonych firm audytorskich, która:  
–  umożliwia tym firmom poznanie działalności badanej jednostki zainteresowania publicznego, 

–  zawiera wskazanie sprawozdań́ finansowych podlegających badaniu,   

–  zawiera przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są̨ stosowane przez badaną 

jednostkę̨ zainteresowania publicznego do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie,   

c)  badana jednostka zainteresowania publicznego ma swobodę̨ określenia procedury wyboru 

i może w jej trakcie prowadzić́ bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi oferentami,   

d)  badana jednostka zainteresowania publicznego ocenia oferty założone przez firmy 
audytorskie zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji przetargowej oraz 
przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru zatwierdzane przez 

Komitet Audytu,   

e)  badana jednostka zainteresowania publicznego oraz Komitet Audytu uwzględniają̨ wszelkie 
ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 

Ustawy, mogące wpłynąć́ na wybór firmy audytorskiej.   

 
3. Tak długo jak Spółka będzie małym lub średnim przedsiębiorcą̨ lub spółką o obniżonej 
kapitalizacji rynkowej, w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, przepisów ust. 2 pkt 2 nie stosuje się̨. 
  
4. Jeżeli decyzja organu dokonującego wyboru w zakresie wyboru firmy audytorskiej 
odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, organ dokonujący wyboru uzasadnia przyczyny 
niezastosowania się̨ do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do 
wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz do Przewodniczącego 
Komitetu Audytu.  
 
5. W przypadku gdy sprawowanie funkcji Komitetu Audytu powierzono zgodnie z art. 128 
ust. 4 radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu jednostki 
zainteresowania publicznego, organ dokonujący wyboru przesyła do wiadomości organu 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy 
audytorskiej.  
  



 
 

 

§ 5. 
 
1. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym Regulaminie, Przewodniczący 
Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej lub Komitetu 
Audytu, do: 
 
a) kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Spółki; 
b) zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie 
potrzebne do badania pewnych zagadnień, innych niż określone w § 7 ust. 3 niniejszego 
Regulaminu. 
 
2. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa rady nadzorczej lub innego organu 
nadzorczego lub kontrolnego, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień́ i przekazania 
dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań́, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  
 
3. Komitet Audytu może żądac ́ omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z 
Komitetem Audytu, zarządem lub innym organem zarządzającym, radą nadzorczą lub innym 
organem nadzorczym lub kontrolnym działającym w Spółce, lub kluczowy biegły rewident 
może żądac ́omówienia z Komitetem Audytu, zarządem lub innym organem zarządzającym, 
radą nadzorczą lub innym organem nadzorczym lub kontrolnym działającym w jednostce 
zainteresowania publicznego kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały 
wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 
537/2014.  

§ 6. 
 
Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym Regulaminem, nie 
zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie 
zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności. 
 

§ 7. 
 
1. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu Spółki przedłożenia 
określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania 
ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego obowiązków. 
 
2. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a także żądać 
wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania 
zadań Komitetu. 
 
3. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, biegłych 
rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do udzielenia informacji na temat 
badanych zagadnień. 

§ 8. 
 
1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on 
również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji 
dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. Porządek obrad oraz 
niezbędne materiały zostaną przekazane każdemu członkowi Komitetu Audytu co najmniej na 
1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu. 
 
2. Komitet Audytu działa kolegialnie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością 
głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 



 
 

 

 
3. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. 
 
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na 
posiedzenia członków Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
5. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego 
z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek 
Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. 
 
6. Komitet Audytu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków 
(quorum). 
 
7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również w 
trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 
 
8. Komitet Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych 
ustaleniach Komitetu Audytu. 
 
9. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu 
Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej. 
 

§ 9. 
 
1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. 
 
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniu. 
 
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i 
rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu oraz 
Zarządowi Spółki. 
 
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego 
działalnością przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie 
Spółki. 
 
5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zgody Rady Nadzorczej SARE S.A. 
 

§ 10. 
 

Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku 
obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w 
rocznej ocenie sytuacji Spółki.” 
 

 


