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Funkcjonowanie przedsiębiorstw w 2017 roku wymagać będzie, niezmiennie od lat, podejmowania 
pewnych podstawowych działań takich jak: zarządzanie kluczowymi ryzykami, wprowadzanie 
innowacji, wykorzystywanie nowych możliwości rozwoju i konsekwentna realizacja strategii. 
Trzeba jednak mieć na względzie to, że kontekst tych działań zmienia się bardzo szybko – i być 
może radykalnie – wraz z postępem technologicznym, coraz większymi oczekiwaniami inwestorów 
i pozostałych interesariuszy, ogólną zmiennością polityczną i zakłóceniami w modelach biznesowych. 
Dla organizacji i rad nadzorczych stanowi to nie lada wyzwanie. Rada nadzorcza jest zmuszana do 
ciągłego analizowania strategii pod kątem zmian i realizacji. Musi też odpowiadać sobie na pytanie, 
co oznacza być liderem w organizacji. Na podstawie wyników ostatniego globalnego badania oraz 
rozmów z członkami rad nadzorczych i zarządów w ciągu minionych 12 miesięcy, określiliśmy siedem 
obszarów, o których rady nadzorcze powinny pamiętać podejmując swoje działania w tym roku.

Powiązanie i dopasowanie strategii do ryzyka 
jest coraz ważniejsze i trudniejsze.
Sytuacja może radykalnie się zmienić 
w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Największe 

zainteresowanie obserwatorów i twórców firmowych 
strategii przykuwał ostatnio Brexit i zwycięstwo wyborcze 
Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Oba te 
wydarzenia będą miały ogromny wpływ na globalne rynki 
i ogólną sytuację geopolityczną.
Fakt, że pomimo wcześniejszych dokładnych analiz 
niewiele osób przewidziało taki scenariusz, przypomina 
organizacjom, jak łatwo można zignorować sygnały 
płynące z rynku – nie zmieniając sposobu myślenia, tkwiąc 
przy dobrze znanych rozwiązaniach lub stojąc w miejscu. 
Jesteśmy świadkami zmieniającej się z dnia na dzień 
sytuacji geopolitycznej – mimo że zaczyna się stabilizować, 
należy oczekiwać, że otoczenie konkurencyjne będzie 
nadal szybko się zmieniać i pozostanie niejasne, 
pozostawiając niewiele czasu na reakcję. Rozwój 
technologii, innowacje, pokolenie millenialsów oraz 
inne zmiany demograficzne, coraz większe oczekiwania 
klientów i pracowników oraz zakłócenia modeli 
biznesowych będą zmuszać organizacje do szybkich 
reakcji oraz ciągłego dostosowywania do zmieniających się 
warunków. Myśląc o nieustannych zmianach, zarządzaniu 
ryzykiem związanym z talentami oraz możliwościach, 
jakie otwierają nowe technologie, rada nadzorcza 
powinna rozważyć czy kierownictwo wdrożyło skuteczny 
proces monitorowania zmian w otoczeniu zewnętrznym 
i weryfikować na bieżąco zasadność przyjętych założeń 

strategii i ryzyk – czy proces ten ostrzega na wczesnym 
etapie, że konieczne jest wprowadzenie korekt? Czy 
w składzie rady nadzorczej znajdują się właściwe osoby 
i właściwe punkty widzenia, by dopasowywać strategię 
firmy i profil ryzyka do czynników zewnętrznych?
Strategia powinna stać się przedmiotem bieżących 
dyskusji (a nie decyzji raz do roku), które uwzględniają 
podejmowanie ryzyka w sposób przemyślany oraz rzetelne 
planowanie scenariuszy zakładających szereg możliwych 
opcji „co, jeśli”. Innymi słowy – „strategia i ryzyko” 
powinny być ze sobą powiązane i stać się częścią agendy 
każdego spotkania rady nadzorczej.

Opracowanie i wdrożenie strategii 
w oparciu o całościowy wpływ.
Jak już wspomnieliśmy, kontekst, w jakim 
działają firmy, zmienia się w zawrotnym 

tempie, a czynniki polityczne, społeczne i regulacyjne 
redefiniują otoczenie konkurencyjne. Uwzględnienie 
niegdyś marginalizowanej społecznej roli organizacji 
staje się obecnie kluczowym elementem strategicznego 
myślenia na skutek wyzwań stawianych przez inwestorów, 
klientów, pracowników oraz innych interesariuszy, by 
organizacje rozumiały całościowy wpływ swoich strategii 
i działań. Opracowanie i realizacja strategii wymaga 
przyjęcia holistycznego podejścia, które obejmuje pełny 
zakres ryzyk i możliwości – tych dotyczących wyników 
finansowych, regulacji, reputacji, zasobów, klientów 
i innych – które mają wpływ na firmę i jej interesariuszy 
w dłuższym okresie.
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Krytyczne spojrzenie na skład rady 
nadzorczej: czy odpowiada on 
strategii i przyszłym potrzebom 
organizacji?

Dopasowanie składu rady do strategii – zarówno tej krótko, 
jak i długoterminowej – powinno stać się działaniem 
priorytetowym. Wynika to z konieczności sprostania 
wymaganiom środowiska biznesowego oraz związanym 
z nim zagrożeniom (i coraz baczniejszej uwagi ze strony 
inwestorów, regulatorów i mediów). Nic dziwnego, 
że 43% respondentów niedawnego badania Instytutu 
Doskonała Rada Nadzorcza zadeklarowało, że „opór 
wobec zmiany status quo” jest największą przeszkodą 
w osiąganiu i utrzymywaniu skuteczności działań rady. 
W tym kontekście należy uwzględnić kluczowe zalecenia 
raportu NACD Building the Strategic Asset Board oraz 
raportu Komisji WCD/KPMG Seeing Far and Seeing 
Wide: Moving Toward a Visionary Board. Autorzy obu 
publikacji podkreślają, że rada powinna przede wszystkim 
skupić uwagę na:
• składzie/różnorodności oraz planowaniu sukcesji,
• rzetelnej ocenie swojej działalności,
• ograniczeniu liczby kadencji dla członków,
• rekrutacji nowych osób i wdrażaniu ich do pracy,
• przywództwie w radzie,
• komunikacji z interesariuszami,
• nieustannym rozwoju członków dopasowanym 

do specyfiki firmy i branży.
W skrócie – „okresowe odświeżanie składu rady” 
powinno być zastępowane rzetelnym, nieustannym 
rozwojem oraz aktywnym planowaniem sukcesji członków.

Zwrócenie szczególnej uwagi 
na potencjalne ryzyka wynikające z tonu 
nadawanego przez osoby na najwyższych 
szczeblach firmy, kultury organizacyjnej 

oraz programów motywacyjnych.
Skuteczny proces zarządzania ryzykiem jest niezbędnym 
elementem zapobiegania zagrożeniom i eliminowania ich, 
ale nie jest sam w sobie wystarczający. Kilka ostatnich 
lat uświadomiło nam bowiem, że źródłem wielu sytuacji 
kryzysowych, które przyniosły firmom największe straty 
i odbiły się negatywnie na ich wynikach finansowych, 
reputacji i kwestiach prawnych, był niewłaściwy przykład 
idący z góry, kryzys kultury firmy lub jej programów 
motywacyjnych.
Właśnie z tego powodu rady nadzorcze powinny zwracać 
szczególną uwagę na ryzyka przez duże „R”, które 
mogą stać się dla firmy największym zagrożeniem. 
We współczesnym otoczeniu biznesowym coraz 
ważniejsze staje się wyczulenie rady nadzorczej 
na przykład jaki daje kierownictwo oraz wzmacnianie 
kultury organizacyjnej – m.in. co robi firma, w jaki sposób 
to robi, jak zapewnia zgodność z prawem i regulacjami, 
w jaki sposób zarządza kluczowymi ryzykami.

Ponowna ocena wprowadzonych środków 
zapobiegawczych i stopnia przygotowania 
firmy na sytuacje kryzysowe.
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym 

i przygotowanie firmy na ewentualny kryzys staje się coraz 
ważniejszym i coraz pilniejszym zadaniem kierownictwa 
i rad nadzorczych. Lista sytuacji kryzysowych, z jakimi 
organizacje miały do czynienia w ciągu kilku ostatnich 
lat jest bowiem coraz dłuższa. Zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym idzie w parze z dobrym zarządzaniem 
ryzykiem. Polega ono na określaniu i przewidywaniu 
zagrożeń oraz wdrożeniu mechanizmów kontroli, 
które zapobiegną takim sytuacjom, a w razie ich 
wystąpienia – zminimalizują ich skutki. Nasze obserwacje 
wskazują, że rady nadzorcze poświęcają coraz więcej 
uwagi kluczowym ryzykom operacyjnym w ramach 
rozbudowanych globalnych struktur, np. ryzykom 
związanym z łańcuchem dostaw i outsourcingiem, 
technologią informatyczną oraz bezpieczeństwem 
danych. Czy rada nadzorcza rozumie ryzyka operacyjne 
firmy? Co się zmieniło w otoczeniu operacyjnym? 
Czy firma doświadczyła sytuacji, w której kontrole nie 
zadziałały? Czy kierownictwo jest wyczulone na wczesne 
sygnały ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa, 
jakości produktów i zachowania zgodności działań 
z obowiązującym prawem? Sytuacja kryzysowa może 
przytrafić się nawet najlepiej przygotowanym, ale 
organizacje, których reakcja jest szybka i skuteczna 
i obejmuje sprawną komunikację, mają większe szanse, 
by wyjść z nich bez szwanku. Należy ocenić dopasowanie 
planów kryzysowych firmy do profilu ryzyka, a także 
ustalić, jak często są one aktualizowane i w jakim zakresie 
kierownictwo – i rada – przeprowadzają symulacje sytuacji 
kryzysowych. Czy wdrożono procedury komunikacji, aby 
informować członków rady o wydarzeniach kryzysowych 
i podjętych przez firmę działaniach?

Dokonanie ponownej oceny programu 
relacji z inwestorami.
Relacje z inwestorami to obszar, który 
staje się głównym priorytetem spółki. 

Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy instytucjonalni 
coraz częściej rozliczają z wyników firmy, wymagają 
większej przejrzystości oraz bezpośrednich kontaktów 
z niezależnymi członkami rady nadzorczej. Inwestorzy 
instytucjonalni oczekują komunikacji ze spółkami 
portfelowymi, zwłaszcza jeśli mają pewne obawy 
dotyczące ładu korporacyjnego lub interakcja jest 
niezbędna aby zapewnić lepsze warunki do podjęcia 
przez nich decyzji podczas głosowania. W niektórych 
przypadkach inwestorzy domagają się także kontaktu 
z niezależnymi członkami rady nadzorczej. Z tego właśnie 
powodu rady nadzorcze powinny regularnie otrzymywać 
od kierownictwa informacje o wprowadzonych praktykach 
w obszarze relacji z inwestorami. Czy znamy największych 
akcjonariuszy, czy mamy z nimi interakcje i rozumiemy ich 
priorytety? Czy mamy odpowiedni skład zespołu ds. relacji 
z inwestorami? Jakie stanowisko przyjmuje zarząd i rada 
nadzorcza w stosunku do spotkań z inwestorami? Którzy 
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z niezależnych członków rady nadzorczej powinni brać 
udział w takich spotkaniach?
Strategia, wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, wyniki kierownictwa, inicjatywy dotyczące 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, skład 
rady nadzorczej oraz efekty jej pracy – te wszystkie 
kwestie znajdują się obecnie w centrum zainteresowania 
inwestorów.

Sprofilowanie i rozszerzenie 
prowadzonych przez radę dyskusji 
na temat cyberbezpieczeństwa.
Cyberryzyko to obszar nadal płynny 

i niejasny, pomimo coraz większej wagi, jaką się jemu 
przykłada. Jednocześnie jest to obszar, który wymaga 
coraz większego monitorowania. Cyberryzyka ewoluują, 
co sprawia, że nadzór pełniony przez radę oraz sam 
charakter dyskusji na ten temat powinny także nieustannie 
się zmieniać. W dyskusjach nacisk z prewencji zostaje 
przeniesiony na wykrywanie i minimalizowanie skutków 
incydentów. Coraz więcej uwagi poświęca się także 
„punktom styku”, przez które hakerzy mogą dostać się do 
systemów. Internet Rzeczy oraz cyfrowe zapisy, które nas 
otaczają i są elementem organizacji, procesów i produktów 
(tzw. code halos), wymagają coraz bardziej – jeśli nie 
całkowicie odmiennych niż dotąd – merytorycznych 
rozmów. Rada nadzorcza powinna pomóc wynieść 
problematykę cyberbezpieczeństwa  na poziom całego 
przedsiębiorstwa, włączając w to kluczowych członków 
kierownictwa i zmierzać do tego, aby cyberzagrożenia nie 
były uważane wyłącznie za ryzyko IT, ale za rodzaj ryzyka 
istotny dla całej organizacji.
Czy dyskusje o fuzjach i przejęciach, rozwoju 
produktów/usług, ekspansji na nowe rynki, relacji 
z dostawcami, klientami, partnerami biznesowymi, 
doradcami i stronami trzecimi biorą pod uwagę element 
cyberzagrożeń?
W całej firmie należy zbudować świadomość 
i promować postawę przyjmowania odpowiedzialności 
za cyberbezpieczeństwo, zapewniając pracownikom 
odpowiednie szkolenia i przygotowując ich na wypadek 
incydentów i konieczność reagowania na nie. 
Czy cyberryzyko zajmuje odpowiednie miejsce w agendzie 
rady i czy poświęca się mu odpowiednią ilość czasu? Czy 
rada powinna powołać odrębny komitet, który zająłby się 
tym obszarem? Co jest najsłabszym punktem organizacji 
i jak chronione są najważniejsze dla niej zasoby danych? 
Czy porównujemy się do innych podmiotów z branży 
(benchmark)? Czy mamy opracowaną kartę wyników dla 
cyberzagrożeń i skuteczny plan zarządzania kryzysem 
w przypadku wystąpienia incydentów? Czy dyrektorzy 
w codziennej pracy zakładają, że cała korespondencja 
elektroniczna może zostać w każdej chwili upubliczniona?

Zobacz także publikację Priorytety Komitetów Audytu 
na 2017 r. dostępną na stronie kpmg.com/pl/ACI.
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O Instytucie Komitetów Audytu KPMG:

Obejmując swoją działalnością ponad 35 krajów Instytut 
Komitetów Audytu dostarcza członkom Komitetów 
Audytu i Rad Nadzorczych praktycznych wskazówek, 
spostrzeżeń oraz możliwości wymiany poglądów 
w zakresie zwiększenia efektywności nadzoru nad 
sprawozdawczością finansową i jakością badania 
sprawozdania finansowego oraz w zakresie zagadnień, 
które w dzisiejszym świecie stanowią największe 
wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach, 
takich jak strategia czy zgodność działania z prawem 
i regulacjami.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji 
konkretnej firmy lub osoby. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim 
prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą 
publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych 
decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.
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