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COVID-19: Poważne Wyzwania dla Zarządzania 

Globalny zasięg i wydłużający się czas trwania pandemii koronawirusa 

stanowi ogromne zagrożenie dla rad korporacyjnych, zarządów i audytu 

wewnętrznego. 

 

W wielu aspektach koronawirus (COVID-19) oznacza kryzys ładu korporacyjnego, który 

budowaliśmy przez całe nasze 

życie. To także kryzys zdrowia 

publicznego, który spowodował 

kryzys gospodarczy, oznaczający 

dla wielu organizacji problemy  

w działalności operacyjnej  

i problemy z płynnością. 

Jego konsekwencje są znacznie 

większe niż konsekwencje 

kryzysu finansowego z 2008 roku 

i ataków z 11 września. Ma 

globalny zasięg i czas jego trwania 

nie  jest określony. Jednak rady 

korporacyjne, zarządy i zespoły 

audytu wewnętrznego muszą 

zmierzyć się z tym zagrożeniem. 

Można zacząć od kwestii oczywistych: Rady dyrektorów są w równym stopniu 

zdezorientowane pojawieniem się COVID-19 jak wszyscy inni. Oczywiście pandemia stanowi 

wyzwanie dla organizacji na wiele różnych sposobów i kadra zarządzająca to rozumie, ale 

zrozumienie dokładnego sposobu,  

w jaki COVID-19 rzuca wyzwanie firmom, nie jest już tak oczywiste. 

„Dla wielu to szczególne ryzyko - dla firm całkowicie pozamykanych i dla wszystkich osób 

pozostających w domach - cóż, nie uwzględniano  tego w profilach ryzyka”, mówi Shellye 

Archambeau, która zasiada w czterech radach korporacyjnych, w tym w firmach Verizon  

i Nordstrom. 

To stawia dyrektorów korporacyjnych w delikatnej sytuacji. Dyrektorzy oczekują od swoich 

zarządów nowych informacji, informacji o nowych ryzykach lub nowych planach, które mogą 

być realizowane, a  te oczekiwania mogą wzrosnąć. Archambeau mówi, że przynajmniej raz 

dziennie  kontaktowała się ze swoją radą. Jednocześnie dyrektorzy nie chcą zbytnio obarczać 

już i tak bardzo silnie obciążonych zarządów. 

„W tym niezwykłym czasie bardzo ważne jest, aby zaufać zarządzającym i pozwolić im 

wykonywać pracę polegającą na kierowaniu firmą”, mówi Alpa Parikh, która do niedawna była 

dyrektorem generalnym audytu w Puget Sound Energy  a obecnie zasiada w komitecie audytu 

organizacji usług socjalnych non-profit obszaru administracyjnego Seattle. Jej obecna zasada 

działania brzmi: Nie zadawajcie zbędnych pytań związanych z zarządzaniem; zastanówcie się 

nad długoterminowymi konsekwencjami krótkoterminowych działań, które organizacja 

podejmuje, aby utrzymać swoją działalność. 

https://iaonline.theiia.org/2020/Pages/COVID-19-The-Ultimate-Governance-Challenge.aspx
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To ma sens. Nieodpowiednie działania dziś mogą ograniczyć strategiczne wybory firmy jutro, 

w przyszłym miesiącu lub w przyszłym roku i właśnie temu ma zapobiec rada. W tym 

kontekście kilka kwestii budzi obawy dyrektorów. 

 

Zapewnienie ciągłości działania 

Najważniejsze pytania dotyczą  sytuacji finansowej organizacji i jej zdolności do 

kontynuowania działalności, nawet jeśli COVID-19 będzie utrzymywał się przez wiele 

miesięcy. (I nie oszukujmy się, prawdopodobnie tak będzie.)  Na przykład, szczególnym 

priorytetem dla organizacji byłaby jej zdolność do zachowania posiadanych środków 

finansowych. Oznaczałoby to, że dyrektorzy będą chcieli wiedzieć o decyzjach dotyczących 

zamrożenia wydatków i zatrudnienia, a także o procesach zatwierdzania znacznych wydatków 

oraz o tym, czy procesy te są wystarczająco restrykcyjne, biorąc pod uwagę przewidywane 

przepływy pieniężne firmy. 

Z drugiej strony Wendy Pfeiffer, zasiadająca w komitetach audytu firmy Qualys zajmującej się 

cyberbezpieczeństwem oraz firmy konsultingowej SADA, twierdzi, że firmy nie mogą 

zapominać o „rynkowych szansach”, takich jak szansa na wybranie korzystnego  przedmiotu 

fuzji lub uruchomienie nowej linii biznesowej. 

Nie można realizować takich działań bez środków finansowych, więc ich zachowanie jest 

ważne.  Jednak dyrektorzy chcą mieć również przekonanie, że zarząd stara się zachować 

strategiczną perspektywę i elastyczność, tak aby firma mogła wykorzystać dobry moment, gdy 

ten się pojawi. 

OK, ta koncepcja jest dość łatwa do zrozumienia. Jednak obecnie, w prawdziwym świecie, 

komitety audytu starają się zrozumieć  te problemy w czasie, gdy sytuacja gospodarcza ciągle 

się zmienia.  Dobre zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) lub  kluczowych 

wskaźników ryzyka  może już nie być wystarczające. Modele oczekiwanych zachowań 

klientów, cykli sprzedaży, płynności lub ryzyka  związane z łańcuchem dostaw, mogą 

całkowicie się zmienić. 

Dyrektorzy doskonale zdają sobie sprawę z takiej możliwości i chcą mieć pewność, że zarządy 

i zespoły audytorskie postarają się wyprzedzać takie zmiany. Oznacza to wiele scenariuszy do 

rozważenia. „Wykorzystaj swoje umiejętności analityczne, aby  zrozumieć, jak mogą 

kształtować się scenariusze i przekuj to w strategiczną sprawność”, mówi Parikh. 

Komitety audytu nadal mają swoje codzienne zadania związane z nadzorowaniem obszaru 

sprawozdawczości finansowej. Organy regulacyjne opublikowały listę pozycji księgowych, 

które mogą podlegać manipulacjom i które mogą być trudne do wyliczenia w dzisiejszych 

czasach, a te pozycje z pewnością budzą obawy komitetów audytu. 

Wśród kluczowych kwestii, takich jak: zmiany w umowach leasingowych, jeśli firma zacznie 

się z nich wycofywać (co, w sumie, mogłoby korzystnie wpłynąć na rachunek zysków i strat 

organizacji), utrata wartości firmy lub wartości niematerialnych i prawnych (co mogłoby 

uderzyć w rachunek zysków i strat oraz bilans), ujmowanie przychodów, zabezpieczanie itd. 

Wpływ COVID-19 na te pozycje będzie wymagał wielu przedmiotowych analiz. Komitety 

audytu będą musiały upewnić się, że wspomniane analizy są rzetelne i oparte na właściwych 

danych tak  dokładnie, jak jest to możliwe. 
  

https://iaonline.theiia.org/2020/Pages/COVID-19-The-Ultimate-Governance-Challenge.aspx


  Artykuł opublikowany na stronie Internal Aduitor 

3 
Internal Auditor is pleased to provide you an opportunity to share your thoughts about the articles posted on this site. Some comments may be 
reprinted elsewhere, online or offline. We encourage lively, open discussion and only ask that you refrain from personal comments and remarks 
that are off topic. Internal Auditor reserves the right to remove comments. 

 

Rola audytu wewnętrznego w zapewnieniu ciągłości 

działania w obecnej sytuacji 

Ponieważ firmy starają się zrozumieć, jakie są ich nowe ryzyka i w jaki sposób zmienić procesy 

biznesowe, aby utrzymać te ryzyka na akceptowalnym poziomie, audyt wewnętrzny ma do 

odegrania ważną rolę.  Przecież zadaniem audytu wewnętrznego jest przeprowadzanie 

krytycznych ocen w odniesieniu do pojawiających się ryzyk, wykorzystywanie danych 

analitycznych do tworzenia narzędzi monitorowania i doradzanie zarządom w zakresie 

możliwych zmian w procesach biznesowych. Jeżeli epidemia COVID-19 będzie trwała dłużej, 

będą to kluczowe kompetencje korporacyjne. 

„Posiadamy już umiejętności, które pozwalają nam szybko dostosować się do sytuacji takich 

jak obecna”, mówi Parikh. „Przegląd tych umiejętności jest bardzo ważny właśnie teraz, kiedy 

można spojrzeć na procesy od początku do końca, w różnych funkcjach i obszarach w firmie, 

aby ocenić ryzyko i zidentyfikować potencjalne możliwości”. 

To jest rzeczywiste sedno wyzwania COVID-19 dla organizacji. Sukces nie polega na tym,  

że firma posiada plan ciągłości działania jako taki, ponieważ plany te nigdy nie odpowiadają 

katastrofie, w obliczu której  dana firma faktycznie się znajduje. Pokazują tylko słabości tego 

planu, które wymagają poprawy. Zdolność do planowania, nawet w dzisiejszych niezwykle 

trudnych okolicznościach jest tym, co pozwoli utrzymać organizację przy życiu. 

Tego też oczekują komitety audytu od zespołów zarządzających: zdolności do obserwowania 

zmieniających się warunków i opracowywania reakcji, które nie wprowadzą organizacji  

w strategiczne lub operacyjne ślepe zaułki. 

„Wolałabym bazować na ludzkim mózgu”, mówi Pfeiffer. „Wolę mieć ludzi świadomych  

i zaangażowanych, posiadających własny system wczesnego ostrzegania oraz wiedzę  

i kreatywność”. Wówczas należy tylko pozwolić ludziom współpracować według ich uznania 

aby osiągnąć realne rozwiązanie, „zamiast działać w sposób podręcznikowy”. 

To są słowa, którymi powinien kierować się każdy zespół audytowy. A jeśli pierwsze tygodnie 

trwania COVID-19  można uznać za wskaźnik, będziemy żyć według nich jeszcze przez jakiś 

czas. 
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