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POLICY AND PROCEDURE OF 

SELECTION OF THE AUDIT FIRM 

AND  

POLICY REGARDING 

PERFORMANCE OF ALLOWED 

SERVICES BY THE AUDIT FIRM 

OR AFFILIATES OF SUCH FIRM 

 

POLITYKA I PROCEDURA 

WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 

ORAZ  

POLITYKA ŚWIADCZENIA 

DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ 

FIRMĘ AUDYTORSKĄ LUB 

PODMIOT POWIĄZANY Z TĄ 

FIRMĄ 

 

Considering that Company is a public interest 

entity and its financial statements are subject to 

statutory audit by an audit firm, the Audit 

Committee, acting pursuant to Act on Auditors, 

hereby adopts the following policies and 

procedures: 

 

 

A. policy and procedure of selection of the 

audit firm; and  

 

B. policy regarding the performance of 

allowed services that do not fall within 

the scope of auditing of financial 

statements of the Company by the audit 

firm conducting the audit of the 

Company, affiliates of such firm or the 

member of the network of such audit 

firm. 

 

Zważywszy, że Spółka jest jednostką 

zainteresowania publicznego, a jej sprawozdania 

finansowe podlegają ustawowemu badaniu 

i przeglądowi przez firmę audytorską, Komitet 

Audytu, działając na podstawie wymogów 

określonych w Ustawie o Biegłych Rewidentach, 

ustanawia niniejszym: 

  

A. politykę i procedurę wyboru firmy 

audytorskiej; oraz  

B. politykę świadczenia przez firmę 

audytorską przeprowadzającą badanie 

lub przez podmioty powiązane z tą firmą 

audytorską oraz przez członka sieci 

firmy audytorskiej  dodatkowych 

dozwolonych usług niebędących 

badaniem. 

 

 

Terms used in this document shall have the 

following meaning: 

 

Committee or Audit Committee - the 

audit committee of the Company's 

Supervisory Board 

 

Member or Members - members and 

chairman of the Audit Committee 

 

Board or Supervisory Board - the 

supervisory board of the Company. 

 

Articles of Association - the Articles of 

Association of the Company 

 

Company - Novita Spółka Akcyjna 

with its registered office in Zielona Góra 

 

Act on Auditors - act dated 11 May 

2017 on auditors, audit firms and public 

supervision 

 

Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają 

następujące znaczenie: 

 

Komitet lub Komitet Audytu - 

komitet audytu Rady Nadzorczej 

Spółki 

 

Członek lub Członkowie – 

członkowie oraz przewodniczący 

Komitetu Audytu 

 

Rada lub Rada Nadzorcza – rada 

nadzorcza Spółki 

 

Statut – oznacza statut Spółki 

 

Spółka – Novita Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Zielonej Górze 

 

Ustawa o Biegłych Rewidentach – 

ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o 

biegłych rewidentach, firmach 
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Management Board - the management 

board of the Company 

 

Other capitalised terms and not defined otherwise 

in this document shall have the meaning ascribed 

to them in the Act on Auditors. 

audytorskich oraz nadzorze 

publicznym 

Zarząd – zarząd Spółki 

 

Inne pojęcia pisane wielką literą, 

a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, 

mają znaczenie nadane im w Ustawie o Biegłych 

Rewidentach.  
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POLICY  

of selection of audit firm conducting the audit 

of the financial statements of the Company 

 

 

1. Pursuant to Articles of Association, the audit 

firm authorized to conduct audit the financial 

statements of the Company is appointed by 

the Supervisory Board acting on the basis of 

the recommendation of the Audit Committee, 

in the form of a resolution. 

 

2. Any clause of a contract entered into by the 

Company which restricts the choice of audit 

firms by the Supervisory Board or other body 

appointing the audit firm for the purpose of 

conducting statutory audit, is deemed null 

and void.   

 

 

 

 

 

3. The Audit Committee during preparation of 

recommendations and Supervisory Board 

during appointing the audit firm conducting 

the audit of financial statements of the 

Company, take into account the following 

criteria related to entity authorized to conduct 

audit: 

a) independence and objectivity; 

b) reputation held in the financial markets; 

c) offered price; 

d) experience in the scope of auditing 

financial statements of companies listed 

on the Warsaw Stock Exchange; 

e) ability to provide the required scope of 

services for the Company; 

f) professional qualifications and 

experience of persons directly involved 

in conducting audit; 

g) ability to conduct audit within deadlines 

set out by the Company.  

 

POLITYKA  

wyboru firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie sprawozdań 

finansowych Spółki 

 

1. Zgodnie ze Statutem Spółki, wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych dokonuje Rada 

Nadzorcza w formie uchwały, działając na 

podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. 

 

 

2. Za nieważne uznaje się wszelkie klauzule 

umowne w umowach zawartych przez 

Spółkę, które ograniczałyby możliwość 

wyboru firmy audytorskiej przez Radę 

Nadzorczą lub inny organ dokonujący 

wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby 

przeprowadzenia badania ustawowego 

sprawozdań finansowych tej jednostki, do 

określonych kategorii lub wykazów firm 

audytorskich. 

 

3. Komitet Audytu na etapie przygotowywania 

rekomendacji, a następnie Rada Nadzorcza 

dokonując wyboru firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie sprawozdań 

finansowych Spółki bierze pod uwagę 

następujące kryteria dotyczące  podmiotu 

uprawnionego do badania: 

a) jego bezstronność i niezależność; 

b) posiadaną reputację na rynkach 

finansowych; 

c) zaproponowaną cena; 

d) posiadane doświadczenie w zakresie 

badania sprawozdań finansowych spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.; 

e) możliwość zapewnienia świadczenia na 

rzecz Spółki wymaganego zakresu usług; 

f) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

osób bezpośrednio zaangażowanych w 

prowadzone badanie; 

g) możliwość przeprowadzenia badania w 

terminach określonych przez Spółkę.  
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PROCEDURE   

of selection of the audit firm  

 

1. Request for proposal regarding appointment 

of the audit firm, which will conduct 

statutory audit of the financial statements of 

the Company, is prepared by the Company's 

Financial Director by the end of march of the 

financial year being subject to audit. Such 

request for proposal is sent to selected entities 

performing audit services (provided that they 

meet the requirements regarding rotation of 

audit firm and key auditor). Request for 

proposal should be sent to at least four audit 

companies. 

 

 

 

2. Received offers are then submitted to the 

Audit Committee who analyzes submitted 

offers and makes recommendation regarding 

the appointment of audit firm on their basis. 

The Audit Committee or its Members may 

also set meetings with selected 

representatives of the audit firms which 

submitted their offers. 

 

 

3. The appointment of audit firm is made taking 

into account the principle of rotation of audit 

firm and key auditor.  Maximum 

uninterrupted duration of the audit 

engagement regarding statutory audits 

conducted by  the same audit firm conducting 

the audit of the Company, affiliates of such 

firm or the member of the network of such 

audit firm operating in the EU, does not 

exceed five years. Key auditor does not 

conduct statutory audit in the Company for a 

period longer than five years (in such case, 

key auditor may again conduct statutory audit 

in the Company after the lapse of at least 

three years following from the end of last 

statutory audit). 

 

 

 

 

4. The recommendation to the Supervisory 

Board on appointing audit firm shall include 

at least the information indicated below: 

 

 

PROCEDURA  

wyboru firmy audytorskiej  

 

1. Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia 

ustawowego badania sprawozdania 

finansowego Spółki sporządzane jest przez  

Dyrektora Finansowego Spółki w terminie do 

końca marca roku podlegającego badaniu i 

polega na przesłaniu do wybranych 

podmiotów świadczących usługi audytorskie 

(pod warunkiem spełnienia przez nie 

wymagań dotyczących obowiązkowej rotacji 

podmiotu uprawnionego do badania i 

kluczowego biegłego rewidenta).  Zapytanie 

ofertowe kierowane jest do co najmniej 

czterech firm audytorskich. 

 

2. Zebrane oferty przedkładane są dla Komitetu 

Audytu, który dokonuje analizy złożonych 

ofert i na ich podstawie dokonuje 

rekomendacji w zakresie wyboru firmy 

audytorskiej. Komitetu Audytu lub jego 

członkowie mogą dodatkowo wyznaczać 

terminy spotkań z wybranymi 

przedstawicielami firm audytorskich, które 

złożyły oferty.  

 

3. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z 

uwzględnieniem zasady rotacji firmy 

audytorskiej i kluczowego biegłego 

rewidenta. 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 Unii Europejskiej, do której 

należą te firmy audytorskie, nie przekracza 

pięciu lat. Kluczowy biegły rewident nie 

przeprowadza badania ustawowego w Spółce 

przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim 

przypadku kluczowy biegły rewident może 

ponownie przeprowadzać badanie ustawowe 

w Spółce po upływie co najmniej trzech lat 

od zakończenia ostatniego badania 

ustawowego). 

 

4. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej w 

sprawie wyboru firmy audytorskiej zawiera 

co najmniej poniższe informacje: 
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(i) indication of audit firm to which an 

offer to conduct audit should be 

addressed; 

 

(ii) statement that recommendation is 

free from influence of any third 

parties; 

 

(iii) statement that the Company has not 

concluded agreements containing 

clauses referred to in art 66 sec. 5a of 

the Accounting Act dated September 

29, 1994. 

 

5. The audit firm is selected by the Supervisory 

Board. If the Supervisory Board decides to 

appoint entity authorized to conduct audit 

other than indicated in the recommendation 

of the Audit Committee, the Supervisory 

Board should justify the reasons for not 

following the recommendation and notify the 

Management Board on such justification. 

 

 

6. The appointment of audit firm by the 

Supervisory Board should be made by the 

end of second quarter of the financial year for 

which the financial statement will be audited. 

 

7. Following the appointment of the audit firm, 

the Management Board publishes, in the form 

of current report, information on the 

appointment by Supervisory Board of audit 

firm authorized to conduct audit of financial 

statement of the Company. 

 

 

8. The Management Board enters into an 

agreement for conducting audit with the 

appointed audit firm. The agreement should 

be concluded within a term that would enable 

the audit firm to participate in the stocktaking 

of Company's assets. 

 

9. In case of statutory audit within the meaning 

of art 2 pt. 1 of the Act on Auditors, the first 

agreement for audit with the audit firm  is 

concluded for a period of at least two years, 

which can be extended to further periods of 

at least two years.    

(i) wskazanie firmy audytorskiej, której 

proponuje się przeprowadzenie 

badania; 

 

(ii) oświadczenie, że rekomendacja jest 

wolna od wpływów stron trzecich; 

 

(iii) oświadczenie, że Spółka nie zawarła 

umów zawierających klauzule 

o których mowa w art. 66 ust. 5a 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

 

 

5. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada 

Nadzorcza. Jeżeli Rada Nadzorcza zdecyduje 

się wybrać inny podmiot uprawniony do 

badania niż wskazany w rekomendacji 

Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza 

uzasadnia przyczyny niezastosowania się do 

rekomendacji oraz przekazuje takie 

uzasadnienie do wiadomości Zarządu. 

 

6. Wybór firmy audytorskiej przez Radę 

Nadzorczą powinien nastąpić do końca 

drugiego kwartału roku obrotowego, za który 

będzie badane sprawozdanie finansowe.  

 

7. Po dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 

Zarząd przekazuje do publicznej 

wiadomości, w formie raportu bieżącego, 

informację o dokonanym przez Radę 

Nadzorczą wyborze podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdania finansowego 

Spółki.  

 

8. Z wybraną firmą audytorską Zarząd zawiera 

umowę o przeprowadzenie badania 

finansowego Spółki. Umowa powinna zostać 

zawarta w terminie umożliwiającym firmie 

audytorskiej udział w inwentaryzacji 

składników majątkowych Spółki. 

 

9. W przypadku badania ustawowego w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o Biegłych 

Rewidentach, pierwsza umowa o badanie z 

firmą audytorską podpisywana jest na okres 

minimum 2 lat z możliwością przedłużenia 

na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. 
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POLICY 

regarding performance of allowed services  by 

the audit firm or affiliates of such firm 

 

1. The auditor or audit firm conducting 

statutory audit of financial statements of the 

Company or any member of network that 

auditor or audit firm is a part of, shall not 

directly or indirectly render to Company or 

its affiliates any prohibited services that do 

not fall within the scope of auditing financial 

statements. 

 

2. The services indicated in art 136 sec 2 of the 

Act on Auditors do not constitute prohibited 

services. 

 

3. Performance of services referred to in 

paragraph 2 above is allowed only in the 

scope unrelated to Company's tax policy and 

subject to review by the Audit Committee of 

threats and safeguards for independence, as 

indicated in art 69-73 of the Act on Auditors. 

The abovementioned requires the consent of 

the Audit Committee  

 

 

4. If appropriate, the Audit Committee issues 

guidelines regarding aforementioned 

services. 

POLITYKA  

świadczenia dodatkowych usług przez firmę 

audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą 

 

1. 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 ani jednostek powiązanych 

żadnych zabronionych usług niebędących 

badaniem sprawozdań finansowych. 

 

2. Usługami zabronionymi nie są usługi 

wskazane w art. 136 ust. 2 Ustawy 

o Biegłych Rewidentach.  

 

3. Świadczenie usług o których mowa w ustępie 

2 powyżej 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 Rewidentach. Powyższe 

wymaga zgody Komitetu. 

 

4. W stosownych wypadkach Komitet audytu 

wydaje wytyczne dotyczące powyższych 

usług. 

 


