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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 
1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwanej dalej „Spółką”) ustanawia niniejszym 

regulamin działającego w Spółce Komitetu Audytu.  

2. Komitet Audytu działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu 

Spółki oraz niniejszego Regulaminu. 

 

SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ 
 

§ 2. 
1. Komitet Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. Komitet Audytu liczy trzy osoby - Przewodniczący 

Komitetu Audytu oraz dwoje członków Komitetu Audytu. 

2. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej 

posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów oraz 

jeden z Członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w 

której działa Spółka.  

3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od 

Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów.  

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu 

Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego 

rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład 

Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu 

kadencji Rady. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej 

wybranego do Komitetu Audytu, w skład Komitetu Audytu nie będzie wchodził żaden 

członek, spełniający wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu bądź 

nie będzie w nim dwóch członków spełniający wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2 

niniejszego Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się 

walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej. 

5. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 3, członek Komitetu Audytu (w tym jego 

przewodniczący) może być w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze 

składu Komitetu.   

 

KOMPETENCJE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ 
 

§ 3 
6. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

 1) monitorowanie: 

• procesu sprawozdawczości finansowej, 

• skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 

ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości 

finansowej, 

• wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania 

przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i 
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ustaleń 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 Spółki świadczone są 

przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; 

3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego 

Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło 

się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, 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 Spółce; 

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; 

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 

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 Spółkę; 

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, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6; 

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu 

sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

 
§ 4 

1. W przypadku gdy wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe 

Spółki dokonuje organ inny niż organ, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, zwany dalej „organem dokonującym wyboru”, 

Komitet Audytu przedstawia organowi dokonującemu wyboru rekomendację, w której: 

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

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

           c)stwierdza, że Spółka 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. 2, nie dotyczy przedłużenia umowy o 

badanie sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Audytu: 

a) zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z 

uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji komitetu audytu wobec jednej 

z nich; 

b)jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez badaną 

jednostkę, spełniającej następujące kryteria: 

3. Spółka Lena Lighting S.A. może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składania ofert 

w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że: 

     a)  nie narusza to przepisów art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 537/2014; 

           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 Unii 

Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm 

audytorskich, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
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rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, mogące wpłynąć na 

wybór firmy audytorskiej. 

4. Zarząd lub Dyrektor Finansowy Lena Lighting S.A. 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 

badaną Spółkę do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie, 

5. Zarząd lub Dyrektor Finansowy Lena Lighting S.A. ma swobodę określenia procedury 

wyboru i może w jej trakcie prowadzić bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi 

oferentami, 

6. Zarząd lub Dyrektor Finansowy Lena Lighting S.A. 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, 

7. Zarząd lub Dyrektor Finansowy Lena Lighting S.A. oraz Komitet Audytu uwzględniają 

wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w 

art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej. 

8. Spółka na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, wykazuje, że procedura wyboru 

została przeprowadzona zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 1 i 2. 

9. Jeżeli decyzja organu dokonującego wyboru w zakresie wyboru firmy audytorskiej 

odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, organ dokonujący wyboru uzasadnia 

przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie 

uzasadnienie do wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. 

10. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej lub innego organu 

nadzorczego lub kontrolnego, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania 

dokumentów niezbędnych do wykonywania jego zadań. 

11. Komitet Audytu może żądać 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 żądać omówienia z Komitetem Audytu, zarządem lub innym organem 

zarządzającym, Radą Nadzorczą lub innym organem nadzorczym lub kontrolnym 

działającym w Spółce kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały 

wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 

nr 537/2014. 

 

FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ 
 

§ 5 
W celu wykonania swoich czynności Komitet Audytu może: 

1. żądać przedłożenia przez Spółkę lub spółki powiązane określonej informacji z 

zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, 

niezbędnych do wykonywania jego czynności, 

2. zapraszać na spotkania osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie 

potrzebne do badania pewnych zagadnień. 
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POSIEDZENIA 
 

§ 6  
1. Komitet  Audytu odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku, w terminach 

ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. W przypadkach szczególnych 

posiedzenie Komitetu Audytu może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

2. Dodatkowe    posiedzenia Komitetu Audytu  mogą  być  zwoływane  przez  jego 

Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady 

Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora 

Spółki. 

3. Porządek obrad posiedzenia Komitetu Audytu ustala osoba zwołująca posiedzenie. Osoba 

taka może zlecić przygotowanie odpowiednich materiałów na posiedzenie właściwemu 

członkowi Zarządu Spółki lub Dyrektorowi Finansowemu Lena Lighting S.A. 

4. Posiedzenie Komitetu Audytu zwoływane jest w sposób i w terminie właściwym dla 

zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. O terminie i miejscu posiedzenia Komitetu 

Audytu należy powiadomić także pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

5. Porządek posiedzenia   Komitetu Audytu oraz materiały dodatkowe przekazuje się 

członkom Komitetu w terminie 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Komitetu 

Audytu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu 

Audytu są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia. 

6. Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co 

najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zaproszeni. 

Komitet Audytu w wyjątkowych przypadkach może podejmować uchwały w trybie 

pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 

odległość. 

7. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W 

przypadku równej ilości głosów „za" oraz „przeciw", decyduje głos Przewodniczącego 

Komitetu Audytu. 

8. Przewodniczący Komitetu Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i 

sprawozdania w sprawach objętych porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej. 

9. W razie nieobecności  Przewodniczącego Komitetu Audytu lub niemożności pełnienia 

przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje tymczasowo wybrany jeden z obecnych 

członków Komitetu Audytu. 

10. W  posiedzeniu  Komitetu  Audytu mogą uczestniczyć, bez prawa  udziału w głosowaniu, 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, osoba kierująca komórką 

audytu wewnętrznego, przedstawiciel audytora zewnętrznego oraz inni zaproszeni goście. 

Przewodniczący Komitetu Audytu może zwołać posiedzenie Komitetu Audytu bez udziału 

wszystkich lub części wymienionych wyżej osób. 

11. Komitet Audytu, w celu wykonywania  swoich zadań  ma prawo również  na  własne   

życzenie  spotykania się z pracownikami Spółki bez obecności Zarządu. 

12. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu Audytu przysługuje Radzie Nadzorczej 

oraz poszczególnym członkom Komitetu Audytu, a także członkom Zarządu i 

Akcjonariuszom Spółki.  
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PROTOKOŁY POSIEDZEŃ 
 

§7 
1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu Audytu sporządza się protokół, który jest 

podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu Audytu. 

2. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i 

rekomendacjami przedkładane są Radzie Nadzorczej, a także Zarządowi Spółki. 

3. Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej. 

4. Obsługę Komitetu Audytu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka. 

 
OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU 

 
§8 

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej: 
1) podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z 

wykonywaniem funkcji Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym podjęcie 

przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań, 

2) sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie 

zatwierdzania sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki, 

3) sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie 

umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie treści tego sprawozdania w 

rocznej ocenie sytuacji Spółki. 

 

UPŁYW KADENCJI 
 

§ 9 
1. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia kadencji i 

mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. 

2. Przewodniczący Komitetu Audytu poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość 

dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Komitet Audytu nowemu 

Przewodniczącemu Komitetu Audytu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Regulaminu Rady Nadzorczej. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 10 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

2. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Spółki oraz na jej stronach internetowych. 


