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Zarządzanie kryzysowe  
i planowanie ciągłości działania 
W czasie, gdy świat biznesu uczy się przystosowywać do ciągłych zmian, powstaje następny 
rozdział – COVID-19 wpływa na globalne łańcuchy dostaw oraz zakłóca funkcjonowanie rynków 
finansowych i codzienną działalność gospodarczą. 
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 - Zrozumienie kluczowych rodzajów ryzyka we wszystkich 
obszarach działalności i łańcucha dostaw 

 - Mobilizacja zespołów, aby po pierwsze reagowały na sytuacje 
kryzysowe, a po drugie skupiały się na ocenie łańcucha dostaw  
i zarządzaniu ryzykiem

 - Zapewnienie odpowiedniego zarządzania w celu szybkiego 
podejmowania kluczowych decyzji

 - Przygotowanie alternatywnych scenariuszy biznesowych 
i finansowych do zastosowania w zależności od tego, czy 
będziemy mieli do czynienia z gwałtownym ożywieniem 
gospodarczym, spowolnieniem globalnym, pandemią czy 
recesją 

 - Zamknięcia zakładów 
produkcyjnych w Chinach  
i na terenie UE 

 - Wzrost wymogów w zakresie 
zdrowia publicznego 

 - Powoływanie się dostawców na 
niezależną od nich siłę wyższą 

 - Dodatkowe kontrole graniczne 
powodujące opóźnienia 

 - Duży ruch w portach morskich  
i na lotniskach, związany  
z zamknięciem ruchliwych  
szlaków morskich z Azji do 
Europy, Europy do Ameryki  
oraz wewnątrz Europy  

 - Ograniczenie zdolności 
przewozowych z Chin wraz  
ze wzrostem cen 

 - Brak siły roboczej niekorzystnie 
wpływający na wydajność  
i transport lądowy

 - Planowanie działań zapobiegawczych w całym łańcuchu operacji  
i dostaw oraz ocena wpływu na transport morski, lotniczy  
i lądowy 

 - Zapewnienie komunikacji z głównymi klientami i interesariuszami 

 - Przegląd i ocena wpływu na planowanie i zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

 - Przegląd skutków zmieniającego się wraz z rozwojem sytaucji 
wpływu w sektorze, w którym działa przedsiębiorstwo

 - Stworzenie elastycznego i sprawnego łańcucha dostaw

 - Zrozumienie i wdrożenie automatyzacji cyfrowej i procesowej  
w celu złagodzenia skutków zakłóceń

 - Opracowanie i wdrożenie udoskonalonych praktyk zarządzania 
ryzykiem

Obserwacje:

Działania, w których wspieramy naszych Klientów, obejmują m.in. zarządzanie ciągłością 
działania, wsparcie w zakresie nowoczesnego stanowiska pracy (w tym systemy pracy 
zdalnej), zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie inwestycjami w przypadku siły 
wyższej oraz transformacja cyfrowa.
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Łańcuch dostaw i operacje 
Lista pytań kontrolnych
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 - Czy wiesz, gdzie znajdują się Twoi kluczowi dostawcy? Czy posiadają plany awaryjne 
zapewniające ciągłość dostaw?

 - Czy znasz szlaki swojego zaopatrzenia? Czy z dostawcami usług logistycznych były 
prowadzone rozmowy, aby zrozumieć wszelkie potencjalne skutki i proponowane 
działania, które mogą je złagodzić? 

 - Jakie są plany awaryjne w przypadku zamknięcia pewnych szklaków zaopatrzenia?

 - Czy dokonano analizy umów z kluczowymi klientami i dostawcami w celu określenia 
odpowiedzialności w przypadku braku dostaw lub niekompletnych dostaw? 

 - Jaka będzie reakcja Twojej firmy, jeśli dostawcy powołają się na klauzule dotyczące siły 
wyższej?

 - Czy znasz stan zapasów swoich towarów? Czy w przypadku braków nie powinieneś 
zabezpieczyć zapasów dla konkretnych klientów? 

 - Czy Twoja firma posiada możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym  
i tym samym zarządzania oczekiwaniami klientów?

 - Jak będą wyglądały ustalenia z klientami odnośnie ich oczekiwań? Jak Twoja firma 
planuje odbudować dobre doświadczenia klienta w przyszłości? 

 - Jak dobrze znasz swoich klientów? Czy istnieje ryzyko ich utraty na rzecz konkurencji? 
 - Jak spadek popytu konsumpcyjnego wpłynie na długoterminowe plany wzrostu  
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Wpływ na działalność firmy 
Lista pytań kontrolnych
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 - Czy Twoja firma sporządziła plan komunikacji? 
 - Czy komunikujesz się z odpowiednimi klientami, pracownikami i dostawcami?

 - Jak Twoja firma planuje poradzić sobie z wpływem obecnej sytuacji na pracowników?  
W jaki sposób planowane jest zapewnienie im bezpieczeństwa, jednocześnie starając się 
utrzymać działalność biznesową na dotychczasowym poziomie? 

 - Czy w Twojej organizacji dokonano oceny zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem pracowników wykonujących pracę z domu?

 - Jaki wpływ ma obecna sytuacja na dostawców IT? Czy będzie to miało wpływ na 
umowy SLA i wsparcie systemowe? 

 - Czy Twoje miejsce pracy/ technologie wykorzystywane w komunikacji w firmie 
pozwalają ograniczyć podróże i umożliwiają pracę zdalną?

 - Jak panująca sytuacja wpłynie na plany firmy i zaplanowane wcześniej zmiany?  
Czy terminy projektów i inwestycji będą musiały zostać zmienione? Jaki to ma wpływ  
na strategię Twojej firmy?

 - W jaki sposób wprowadzone zakazy podróżowania wpłyną na zarządzenie firmą  
i sposób prowadzenia działalności? Czy w Twojej firmie jest technologia umożliwiająca 
pracę zdalną? 

 - Czy Twoja firma ustaliła, w jaki sposób udokumentować dodatkowe wymogi w celu 
spełnienia zobowiązań?
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Czynniki finansowe i zewnętrzne 
Lista pytań kontrolnych
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 - Czy Twoja firma przeanalizowała i zweryfikowała prognozy dotyczące przepływów pieniężnych, 
zarządzania kapitałem obrotowym i zapasami wraz z prognozami podaży i popytu? 

 - Czy Twoja organizacja posiada dostęp do odpowiedniego finansowania bankowego,  
aby poradzić sobie z potencjalnymi wyzwaniami i/lub musi nawiązać współpracę  
z kredytodawcami w celu pozyskania refinansowania lub renegocjacji wymogów umów 
kredytowych (ang. bank covenants), na które obecna sytauacja może mieć wpływ? 

 - Jaki wpływ na stabilność finansową Twojej firmy będą miały dalsze spadki kursów 
giełdowych i ograniczone finansowanie? 

 - Czy sporządzenie sprawozdania finansowego będzie opóźnione? Czy może to 
spowodować opóźnienie opinii z badania, a tym samym komunikacji z rynkiem?

 - Czy Twoja firma posiada wiedzę o rządowych planach łagodzenia skutków, które mogą 
mieć wpływ na łańcuch dostaw? 

 - Czy firma posiada krajowe alternatywy w przypadku, gdy dostawy były realizowane  
z zagranicy?

 - Czy w Twojej firmie powstał dedykowany zespół, którego zadaniem jest analiza 
wymagań dot. zdrowia publicznego i innych związanych z nimi rządowych zaleceń  
w celu zapewnienia, że firma spełnia wszelkie wymogi? 

 - Czy w Twojej firmie dokonano oceny odpowiedzialności pracodawcy w odniesieniu do 
wymagań dot. ochrony zdrowotnej pracowników?

 - Jak Twoja firma planuje utrzymać zaufanie swoich klientów i zapewnić ich,  
że produkt/usługa pozostaje bezpieczna? 

 - Jak spadek popytu wpłynie na bazę kosztową i rentowność firmy? 
 - Czy Twoja firma jest świadoma stopniowego wpływu (zmieniającej się) sytuacji  

w sektorze, w którym działa?
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Ludzie 
Lista pytań kontrolnych
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 - Jeżeli Twój pracownik przebywa w kraju dłużej niż planowano, czy ma prawo do pobytu 
i pracy w tym miejscu? 

 - Czy w przypadku konieczności relokacji pracowników będą oni mieli prawo do pobytu  
i pracy w nowej lokalizacji? 

 - Jeżeli pracownik przebywa i pracuje w kraju dłużej niż planowano, czy Twoja firma 
wzięła pod uwagę obowiązki podatkowe i kwestie ubezpieczeń społecznych 
pracownika i pracodawcy? 

 - Jeżeli konieczna będzie relokacja pracowników, czy Twoja firma wzięła pod uwagę 
kwestie związane z obowiązkami w zakresie rejestracji i podatku u źródła?

 - Czy wsparcie, którego udziela Twoja firma (np. zwrot wydatków) pracownikom 
oddelegowanym do pracy w domu, będzie podlegało opodatkowaniu?

 - Jakie obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia pracownikom 
oddelegowanym do pracy z domu ma Twoja firma?  
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