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Priorytety Rad 
Nadzorczych na 2020 r.
Instytut Komitetów Audytu 

Na podstawie rozmów z członkami rad nadzorczych na całym świecie określiliśmy priorytety, które 
rady nadzorcze powinny rozważyć w ramach planowania i realizowania swoich programów działania 
w 2020 roku.

 — Zagrożeń ekologicznych nie można dłużej ignorować w kontekście kwestii 
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. ‘ESG’) oraz 
długoterminowego myślenia strategicznego.

 — Równoważenie interesów ogółu społeczeństwa i zysku akcjonariuszy stało się 
nieuniknione w dyskusjach na temat strategii.

 — Nowa przełomowa technologia będzie nadal się rozwijać i wystawiać na próbę 
systemy zarządzania ryzykiem i zasoby ludzkie.

 — Geopolityczne zawirowania wymagają, by związane z nimi zakłócenia były 
rozpatrywane w ścisłym powiązaniu ze strategią i ryzykiem.

 — Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie danymi wymagają rygorystycznego, 
holistycznego podejścia, opartego na analizie ryzyka.

 — Kultura korporacyjna powinna być wpisana w dyskusje strategiczne, zarządzanie 
ryzykiem, zapewnianie zgodności z prawem i przepisami, wyniki i zachęty 
motywujące te działania.

 — Różnorodność i integracja powinny mieć odpowiednie miejsce w celach spółki, 
jej strategii i profilu ryzyka. 

 — Planowanie sukcesji jest procesem dynamicznym i ciągłym. Należy być 
przygotowanym na zmiany zarówno te planowane jak i te niespodziewane.

 — Programy rozwoju talentów powinny być dopasowane do strategii, postępu 
technologicznego i prognozowanych potrzeb w krótkim i dłuższym terminie.

 — Zaangażowanie akcjonariuszy cały czas się zwiększa – rady nadzorcze w coraz 
większym stopniu są rozliczane z wyników i wymagana jest od nich coraz większa 
przejrzystość.

 — Plany gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe pozwalają spółkom 
szybciej i lepiej przechodzić przez kryzysy.
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Zagrożenia ekologiczne

Aktywność pracowników i konsumentów w kwestiach 
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego 
(ESG) gwałtownie rośnie, przy czym najbardziej 
dotyczy to pytania o środowisko naturalne. 

Inwestorzy instytucjonalni od dawna podkreślali 
swoje oczekiwania, aby spółki wyjaśniały w jaki 
sposób odpowiadają na kwestie środowiskowe 
w kontekście długoterminowego tworzenia wartości. 
Pomimo widocznego wzrostu w zakresie ujawnianych 
informacji, działania te są nadal niewystarczające. 

Decydenci oraz przedsiębiorstwa nie mogą ignorować 
głosu aktywistów, którzy są obecnie coraz bardziej 
widoczni w całej populacji tzw. „milenialsów” i poza nią. 

Istnieje wiele standardów sprawozdawczych 
w tym zakresie. Jednak gdy ilość prezentowanych 
informacji jest znaczna i rośnie, wyzwaniem staje się 
zapewnienie, aby były one precyzyjne, adekwatne, 
istotne i porównywalne. 

Obok potrzeby długoterminowego planowania 
i retrospektywnej sprawozdawczości, nie można nie 
docenić znaczenia działań podejmowanych w krótszej 
perspektywie. W sposób widoczny rośnie akceptacja 
dla poglądów, które jeszcze nie tak dawno traktowane 
były jako skrajne, reprezentatywne jedynie dla 
nielicznych grup. 

Równoważenie interesów ogółu społeczeństwa

Rozwój i zwiększanie zwrotu dla akcjonariuszy cały 
czas wymaga tych samych fundamentalnych rzeczy 
– zarządzania kluczowymi ryzykami, innowacyjności, 
wykorzystywania nowych możliwości i realizacji 
strategii – jednak kontekst działalności podlega 
szybkim i być może głębokim przemianom. 

Rosnące problemy społeczne - takie jak terytorializm, 
nierówności w dochodach i opodatkowaniu, kryzys 

klimatyczny, różnorodność i integracja – w połączeniu 
ze słabymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez 
rządy wciąż wpływają na zwiększenie oczekiwań, 
aby spółki same eliminowały luki i analizowały swoją 
odpowiedzialność wobec społeczeństwa – co oznacza 
zmianę dyskusji z tego „Czy jest to legalne?” na „Czy 
jest to właściwe?”

Rosnąca liczba kodeksów ładu korporacyjnego 
w świecie wprowadza „zrównoważone budowanie 
wartości” jako nową fundamentalną podstawę, gdyż 
wiele osób obecnie zaakceptowałoby twierdzenie, 
że odnosząca sukcesy spółka nie może tylko tworzyć 
wartości dla akcjonariuszy, lecz musi także opracować 
„integracyjne” podejście w celu zrównoważenia 
interesów szerzej rozumianego społeczeństwa. Spółki, 
które nie poradzą sobie z realizacją własnych celów 
społecznych, ostatecznie utracą mandat do działania 
od kluczowych interesariuszy – podobnie jak 
w przypadku różnorodności i integracji, nie jest to tylko 
kwestia poprawności politycznej, lecz raczej niezbędny 
element dla zrównoważonego długoterminowego 
wzrostu.

Rady  powinny dążyć do zrozumienia interesów 
i oczekiwań interesariuszy oraz przedstawiania 
w raporcie rocznym wystarczających informacji 
na temat spraw będących przedmiotem 
zainteresowania społecznego, a nawet stosownych 
wskaźników w tym zakresie. Nie jest jeszcze jasne 
jak takie raportowanie miałoby wyglądać w praktyce 
– z oczywistych względów odnosiłoby się ono 
do informacji dotąd nieujawnianych a czasami 
wrażliwych. Punktem wyjścia będzie prawdopodobnie 
zidentyfikowanie zarówno kluczowych interesariuszy 
oraz ich dotychczasowego zaangażowania a także 
tego, jak spółka zdefiniowała i jak się odnosi do kwestii 
istotnych dla społeczeństwa – zważywszy na 
wpływ tych spraw na proces podejmowania decyzji 
strategicznych i ład korporacyjny spółki.

Ustalenie priorytetów rad nadzorczych jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ 
akcjonariusze coraz bardziej oczekują skupienia większej uwagi na tym, jak spółka jest 
przygotowywana na przyszłość. 

W połączeniu z obawami dotyczącymi gospodarki i zawirowań geopolitycznych, ważne jest 
zachowanie ostrożnej równowagi pomiędzy planowaniem krótko i średnio terminowym 
a myśleniem długoterminowym. 

„Rok 2020 jest punktem zwrotnym. Od niemal dekady żyjemy w narastającym poczuciu 
zagrożenia geopolitycznego, lecz bez prawdziwego kryzysu międzynarodowego. 
Wyłączając kwestie geopolityczne, trendy światowe były dotychczas bardzo korzystne. 
Obecnie ulega to zmianie.”

Grupa Eurazja – Największe ryzyka roku 2020 1
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Nowa przełomowa technologia 

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, takich 
jak sztuczna inteligencja i blockchain – zarówno 
pod względem możliwości jak i zastosowania – ich 
wpływ na ocenę ryzyka – zarówno z perspektywy 
istotnych zmian ale też rozwiązań zabezpieczających 
– staje się coraz bardziej istotny i stanowi złożone, 
wielowymiarowe wyzwanie.

Niemal 80 procent uczestników badania 2019 Global 
Audit Committee Pulse Survey wskazało, że procesy 
zarządzania ryzykiem w ich firmach nie są w pełni 
niezawodne, gdyż nie są w stanie rozpoznać 
pojawiających się nowych ryzyk.

Teraz – bardziej niż kiedykolwiek – nadszedł czas, 
aby wyraźnie zadać pytania w tej sprawie oraz – 
co równie ważne – następnie rzetelnie przeanalizować 
proponowane działania. Czy procesy zarządzania 
ryzykiem w spółce są wystarczające, by odpowiadać 
na tempo i przełomowy charakter tego postępu 
i oceniać ciągłą aktualność kluczowych założeń 
stanowiących podstawę strategii i modelu działalności 
spółki? Przyszli konkurenci będą prawdopodobnie inni 
od tych w przeszłości.

Jeżeli przełomowa technologia została rozpoznana 
jako możliwość ulepszenia procesu zarządzania 
ryzykiem, czy jednostka dysponuje odpowiednimi 
umiejętnościami, by ją wykorzystać? Od zrozumienia 
ryzyk i możliwości jakie daje technologia jeszcze daleko 
do aktywnego zarządzania nimi i do ich maksymalnego 
wykorzystania, co wymaga umiejętności rzadko 
spotykanych w obecnym kierownictwie, lecz z reguły 
powszechnych w pokoleniu tzw. „milenialsów”.

Zawirowania geopolityczne 

Oprócz nasilającego się nacjonalizmu, to cyberataki, 
zagrożenia różnymi wojnami (handlowymi) jak 
również inne konflikty geopolityczne, w połączeniu 
z brakiem globalnego przywództwa i pogorszeniem 
ładu międzynarodowego (tak zwany „Świat G-Zero”) 
będą w dalszym ciągu kreować globalną VUCA2. 
Jak zauważył założyciel Grupy Eurazja Ian Bremmer, 
środowisko to „wymagać będzie większych inwestycji 
w planowanie scenariuszy i testy warunków 
skrajnych. Oznacza to także tworzenie planów 
awaryjnych w celu skracania łańcuchów dostaw, 
zmniejszanie długoterminowych kosztów stałych oraz 
zmniejszanie ekspozycji firmy na zależności polityczne, 
co do których istnieje znaczące ryzyko niekorzystnego 
rezultatu.” Więcej informacji w dokumencie Główne 
ryzyka 2020 wg Grupy Eurazja.

Należy wspomóc kierownictwo w ponownej 
ocenie procesów identyfikacji ryzyk na poziomie 
spółki i możliwości stwarzanych przez ciągłe 
zawirowania polityczne i gospodarcze oraz ich wpływ 
na długoterminową strategię spółki.

Czy istnieje w spółce skuteczny proces monitorowania 
zmian w środowisku zewnętrznym oraz wczesnego 
ostrzegania, że konieczna może być korekta strategii? 
Należy pomóc w przetestowaniu strategicznych 
założeń firmy jednocześnie nie tracąc z oczu szerszego 
obrazu sytuacji i zachodzących zmian: kojarząc fakty, 
myśląc w odmienny niż dotąd sposób i pozostając 
elastycznym i wyczulonym na to co się dzieje 
na świecie. Krótko mówiąc, kwestie zakłóceń, strategii 
i ryzyka, które są tematem dyskusji w ramach rady 
powinny być rozpatrywane w powiązaniu ze sobą.

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie danymi

Z naszych rozmów z członkami rad jasno wynika, 
że część spółek może potrzebować bardziej 
rygorystycznego i całościowego podejścia 
do zarządzania danymi – procesów i wdrożonych 
polityk dotyczących integralności, bezpieczeństwa, 
dostępności i korzystania z danych.

Rady nadzorcze poczyniły duże kroki w kwestii 
monitorowania skuteczności zarządów w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, na przykład poprzez 
pozyskanie przez radę oraz jej komitety większej 
wiedzy eksperckiej o technologiach informatycznych, 
raportowanie krytycznych ryzyk jakie mogą 
zagrażać spółce i bardziej pogłębione rozmowy 
z kierownictwem, skupiające się na ryzykach 
krytycznych dla cyberbezpieczeństwa, odporności 
operacyjnej oraz strategiach i rozwiązaniach 
wdrożonych w celu zminimalizowania czasu 
trwania i wpływu poważnego naruszenia 
cyberbezpieczeństwa. Pomimo tych wysiłków, 
zważywszy na rosnące zaawansowanie 
cyberprzestępców, cyberbezpieczeństwo w dalszym 
ciągu pozostaje kluczowym wyzwaniem.

Zarządzanie danymi nakłada się 
na cyberbezpieczeństwo, lecz jest od niego 
szersze. Zarządzanie danymi obejmuje na przykład 
przestrzeganie branżowych przepisów prawa 
dotyczących prywatności oraz przepisów RODO, które 
regulują przetwarzanie, przechowywanie, gromadzenie 
i wykorzystywanie danych osobowych pozyskanych 
od klientów, pracowników czy dostawców.

Zarządzanie danymi obejmuje także firmowe polityki 
i protokoły dotyczące etyki wykorzystywania danych 
– w szczególności zarządzanie konfliktem pomiędzy 
tym, jak spółka może wykorzystywać dane klientów 

2 ang. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, (przyp. tłum. zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność)

https://home.kpmg/be/en/home/insights/2019/10/keeping-pace-with-disruptive-risk-and-digital-transformation.html
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w sposób zgodny z prawem a oczekiwaniami klientów 
jak te dane będą wykorzystane. Zarządzanie tym 
konfliktem stanowi dla spółek ryzyko utraty wizerunku 
i zaufania, co jest krytycznym wyzwaniem dla 
kierownictwa.

W celu opracowania bardziej rygorystycznego 
podejścia do monitorowania zarządzaniem danymi 
należy:

 — położyć nacisk na opracowanie ramowych 
założeń zarządzania danymi, które określają jakie 
dane i w jaki sposób mogą być gromadzone, 
przechowywane, zarządzane i wykorzystywane 
oraz kto o tym decyduje

 — ustalić którzy liderzy/kierownicy 
są za to odpowiedzialni 

 — ponownie ocenić sposób w jaki rada monitoruje 
kwestie cyberbezpieczeństwa oraz funkcjonujące 
ramowe założenia zarządzania danymi, w tym 
w zakresie prywatności, etyki i struktury.

Kultura korporacyjna 

Czy spółka wpiera pracowników w działaniach, których 
się od nich oczekuje? Informacje o molestowaniu 
seksualnym, agresywnych praktykach sprzedaży, 
nielegalnym obrocie papierami wartościowymi 
z wykorzystaniem poufnych informacji czy inne 
nieprawidłowości sprawiają, iż kultura korporacyjna 
staje się kluczowym obszarem dla spółek, 
udziałowców, regulatorów, pracowników i klientów. 

Kierownictwo również trafia na pierwsze strony gazet 
– zwłaszcza za sprawą kryzysów, których powody leżą 
w samych korporacjach. „Co robiła rada nadzorcza?” 
pytają wówczas inwestorzy, organy nadzoru i inne 
osoby. 

Zważywszy na niezwykle istotną rolę, jaką kultura 
korporacyjna odgrywa w osiąganiu wyników 
finansowych jak również budowaniu reputacji spółki 
– wpływając na nie pozytywnie lub jak w przypadku 
ruchu #MeToo negatywnie – w kolejnych latach 
mogliśmy zaobserwować jak rady przyjmowały 
bardziej proaktywne podejście do zrozumienia, 
kształtowania i oceny kultury korporacyjnej.

Oczywiste jest, że rady nadzorcze powinny 
odpowiadać za monitorowanie kultury korporacyjnej. 
Działania w zakresie kultury korporacyjnej powinny 

jednak iść dużo dalej – rady powinny aktywnie działać 
na rzecz zapewnienia, by kultura korporacyjna była 
zgodna z realizowaną strategią oraz promowała 
zachowania odpowiedzialne i etyczne.

Dojście do właściwej kultury korporacyjnej wymaga 
niezwykłego skupienia na „przykładzie z góry” oraz 
braku tolerancji dla zachowania, które jest niezgodne 
z wartościami i normami etycznymi spółki, w tym dla 
tzw. „zmowy milczenia” o takim zachowaniu.

Należy pozostać czujnym na sygnały ostrzegawcze 
oraz sprawdzać czy w spółce działają sprawne 
mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości i kanały 
raportowania, z których pracownicy nie obawiają się 
korzystać.

Należy poznać rzeczywistą kulturę korporacyjną 
(tj. niepisane zasady w przeciwieństwie do tych 
formalnych). W tym celu warto wykorzystać wszystkie 
dostępne narzędzia jak badanie opinii, audyt 
wewnętrzny, hotline, media społecznościowe, wizyty 
w biurach i zakładach – aby z bliska monitorować 
i obserwować tę kulturę w rzeczywistości. 

Należy mieć świadomość, że łatwiej jest ocenić 
„przykład z góry” niż nastroje i kulturę na średnich 
i niższych szczeblach struktury organizacji. W jaki 
sposób rada uzyskuje wgląd w średnie i najniższe 
szczeble organizacji? Należy upewnić się, że system 
zachęt jest dopasowany do strategii firmy oraz, 
że promowane są właściwe zachowania. Należy 
również krytycznie przyjrzeć się kulturze rady – czy 
nie ma nieuzasadnionego myślenia grupowego, oznak 
samozadowolenia lub czy w dyskusjach nie brakuje 
niezależnych i przeciwnych głosów. Należy skupić się 
nie tylko na wynikach tych obserwacji ale również 
na zachowaniach, które do nich prowadzą.

Różnorodność i integracja

Zważywszy na wyzwania obecnego środowiska 
biznesowego i ryzyka, rady muszą coraz bardziej 
koncentrować się na dopasowaniu swojego składu 
do strategii spółki, zarówno teraz jak i w dłuższej 
perspektywie.

Rzeczywistość zmienia się wyraźnie szybciej niż rady 
nadzorcze a potrzeba odpowiedniego doświadczenia, 
różnorodności i integracji wśród członków rady 
w dalszym ciągu pozostają najważniejszymi kwestiami 
dla inwestorów, regulatorów i innych interesariuszy. 

„Gospodarka światowa stoi w obliczu „zsynchronizowanego spowolnienia”, ocieplenie klimatu 
w ostatnich pięciu latach było rekordowe, spodziewany jest wzrost liczby cyberataków w tym 
roku – to wszystko w sytuacji, gdy obywatele protestują przeciw warunkom politycznym 
i gospodarczym w swoich krajach i wyrażają zaniepokojenie co do systemów, które zwiększają  
nierówności.”

Børge Brende, Dyrektor Generalny, Światowe Forum 
Ekonomiczne, w raporcie WEFGlobal Risks Report 2020 3

3 http://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/preface/
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W jaki sposób umiejętności, doświadczenie 
i różnorodność rady odpowiada wytyczonym przez 
spółkę celom, jej strategii i jej profilowi ryzyka?

Trend mający na celu spełnienie wymogów w zakresie 
parytetu płci od kilku lat idzie w dobrym kierunku. 
Ale czy to samo można powiedzieć o różnorodności 
w ogóle? Czy dzisiejsze rady odzwierciedlają 
społeczeństwo, w którym żyjemy? Czy odzwierciedlają 
międzynarodowe rynki, na których działają? 
I zmienione zasoby pracownicze oraz ich interesy?

Zwiększone zaangażowanie inwestorów i organów 
nadzoru w te kwestie wskazuje na obawy 
co do powolnego tempa zmian w radach i pokazuje, 
że największym wyzwaniem dla składu stanowi 
zmieniający się krajobraz biznesu i ryzyka.

Odpowiedź na zagrożenia konkurencyjne i zmiany 
modeli działalności, innowacje w dziedzinie technologii 
i cyfryzacja, cyberzagrożenia i globalne zmiany 
wymagają proaktywnego podejścia do ustalania 
składu rady i jego różnorodności – należy zgromadzić 
odpowiednią wiedzę ekspercką z obszarów 
działalności spółki, a także zapewnić wystarczającą 
różnorodność umiejętności, doświadczenia, wieku 
i płci. Szczególnie ważna dla firm działających na wielu 
różnych rynkach jest różnorodność międzynarodowa. 

Jest oczywiste, że skład i różnorodność rady powinna 
w dalszym ciągu być kluczowym obszarem uwagi, jako 
temat komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi, 
właściwych ujawnień informacji w raporcie rocznym 
i strategicznego pozycjonowania na przyszłość.

Planowanie sukcesji

Niewiele jest obowiązków ważniejszych niż 
zatrudnianie i zwalnianie najważniejszych członków 
kierownictwa – rzeczywistość, która wciąż pojawia 
się w nagłówkach gazet, szczególnie gdy rada zostaje 
zaskoczona niespodziewaną sytuacją. Zważywszy 
na VUCA oraz niepewne środowisko gospodarcze, 
a także istniejące ryzyka, niezbędne dla spółki jest 
posiadanie właściwego prezesa zarządu, który będzie 
realizował strategię, nawigował ryzyka i budował 
długoterminową wartość przedsiębiorstwa.  
Rada, w porozumieniu z prezesem, powinna także 
powoływać i odwoływać pozostałych członków 
kierownictwa, biorąc pod uwagę potrzebę posiadania 
zrównoważonego składu na najwyższym szczeblu. 

Rada powinna zapewnić, aby spółka była 
przygotowana na zmianę prezesa – planowaną 
i nieplanowaną. Planowanie zmian na stanowisku 
prezesa jest dynamicznym i ciągłym procesem i rady 
muszą zawsze myśleć o przygotowaniu potencjalnych 
kandydatów a planowanie sukcesji powinno się 
rozpocząć z dniem powołania nowego prezesa. 
Jak sprawne są procesy i działania rady w zakresie 
planowania sukcesji? Czy istnieją plany sukcesji dla 
innych kluczowych członków kadry zarządzającej?

Planowanie sukcesji jest dynamicznym i ciągłym 
procesem, a rady muszą nieustannie myśleć 
o opracowywaniu profili potencjalnych kandydatów. 
Planowanie sukcesji powinno się rozpocząć z dniem 
powołania każdego nowego członka kadry zarządzającej

Programy rozwoju talentów

Posiadanie i utrzymanie talentów w firmie – od góry 
do dołu poprzez poziomy struktury organizacyjnej 
– jest ściśle związane z posiadaniem odpowiedniej 
kadry zarządzającej, biorąc pod uwagę coraz bardziej 
zdygitalizowane i zależne od technologii formy pracy.

Wyzwanie jest poważne: liderzy będą musieli 
rozpoznać nowe umiejętności i możliwości, które 
rzeczywiście będą wymagane w przyszłości oraz 
zidentyfikować tych pracowników, którzy chcą 
i są w stanie podnieść swoje umiejętności lub 
przekwalifikować się. Będzie potrzeba pozyskania, 
zatrzymania i zintegrowania w firmie nowych 
talentów, a ponadto niezbędne będzie opracowanie 
i sformalizowanie nowych sposobów pracy.

Także inwestorzy coraz głośniej mówią o znaczeniu 
programów rozwoju talentów. Przedsiębiorstwa staną 
w obliczu coraz trudniejszego wyzwania dotyczącego 
talentów i to na wszystkich szczeblach organizacji. 
Wszelkie plany dotyczące talentów powinny być 
dostosowane do strategii i przyszłych potrzeb. Jakiego 
rodzaju kompetencji brakuje w firmie i w jaki sposób 
organizacja będzie skutecznie zabiegać i utrzymywać 
pracowników posiadających takie kompetencje? 
Ogólnie mówiąc - w sytuacji gdy szeregi pracowników 
zasilają w dużej liczbie „milenialsi” i młodsi 
pracownicy a pule talentów stają się zróżnicowane 
globalnie, należy zadać pytanie, czy firma jest 
w stanie przyciągnąć, rozwinąć i zatrzymać najbardziej 
utalentowane osoby na wszystkich szczeblach?

Zaangażowanie akcjonariuszy 

Zaangażowanie akcjonariuszy wciąż stanowi priorytet 
dla firm, ponieważ inwestorzy instytucjonalni 
coraz bardziej rozliczają rady z wyników spółki 
i wymagają większej przejrzystości, włączając 
w to powoływanie niezależnych członków rady. 
Cały czas rada eksponowana jest na trudne pytania 
obejmujące szerokie spektrum tematów ogólnych 
ale również bardziej szczegółowych dotyczących 
roli rady w realizacji strategii firmy i ocenie ryzyka 
oraz wyników samooceny rady.

Aby mieć pełny ogląd, rady powinny wymagać 
okresowych informacji od kierownictwa na temat 
komunikacji z akcjonariuszami: czy mają miejsce 
regularne kontakty z największymi akcjonariuszami 
i istnieje zrozumienie ich priorytetów? Czy mają 
oni dostęp do odpowiednich ludzi? Jakie jest 
stanowisko zarządu w sprawie spotkań z inwestorami? 
A co być może najważniejsze - czy spółka przedstawia 
inwestorom jasny i aktualny obraz swoich wyników, 
wyzwań i długoterminowej wizji?
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Należy być świadomym podatności spółki 
na inwestorów aktywistycznych. Aktywizm nie musi 
być krótkoterminowy ani podważać strategicznego 
myślenia spółki – jeżeli jest realizowany właściwie, 
może pomóc w dopracowaniu strategii i poprawie ładu 
korporacyjnego. Warto wcielić się w ich rolę, patrząc 
na firmę z zewnątrz i wywołując zmiany od wewnątrz 
– z korzyścią dla akcjonariuszy. 

Należy także oczekiwać, że inwestorzy skupią 
się na tym, jak spółki adaptują swoje strategie 
w odpowiedzi na niepewności i zmiany gospodarcze 
i geopolityczne kształtujące środowisko biznesowe 
i ryzyka.

Przygotowanie i reagowanie na kryzys

Nawet najlepiej przygotowane spółki doświadczają 
kryzysu, a spółki które reagują szybko i skutecznie, 
z reguły lepiej przez kryzys przechodzą. Przygotowanie 
na kryzys idzie w parze z dobrym zarządzaniem 

ryzykiem – rozpoznawaniem i przewidywaniem ryzyk 
oraz wdrożeniem systemu kontroli pomagającego 
w zapobieganiu kryzysom lub łagodzeniu ich wpływu.

Oprócz kwestii związanych z ryzykiem kulturowym, 
można zaobserwować rosnące zainteresowanie rad 
nadzorczych kluczowymi ryzykami operacyjnymi 
w globalnym wymiarze danej organizacji. Rada 
nadzorcza powinna pomóc zarządowi, aby ten 
uwzględniał szeroki wachlarz możliwych scenariuszy 
w rodzaju „co w sytuacji gdy..?”, począwszy 
od łańcuchów dostaw i kondycji finansowej 
dostawców, a skończywszy na zagrożeniach 
geopolitycznych, klęskach żywiołowych, atakach 
terrorystycznych i zagrożeniach cybernetycznych. 
Czy plan reagowania firmy jest należycie przygotowany 
i gotowy na wystąpienie sytuacji kryzysowych? 
Czy jest on aktywnie testowany lub sprawdzany 
poprzez symulowanie sytuacji kryzysowych? Czy 
uwzględnia się w nim utratę krytycznej infrastruktury? 
Czy obejmuje on zasady komunikacji?
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