
W ilu radach nadzorczych 
Pan/i zasiada?01

3% 6 - 9 rad

59% 0 - 1

38% 2 - 5 rad

0% 9 i więcej

Czy rada nadzorcza, w której Pan/i zasiada, 
zaangażowała się w zarządzanie kryzysowe?05.1 Jeżeli rada nadzorcza, w której Pan/i 

zasiada, zaangażowała się w zarzadzanie 
kryzysowe, to kiedy to nastąpiło?

05.2

19% Nie

81% Tak

Jakie jest Pana/Pani
rola w radzie nadzorczej?02

27% Doradca
 rady nadzorczej

87% Członek
 rady nadzorczej

13% Przewodniczący
 rady nadzorczej

19%

23%

58%

 

W ciągu miesiąca
od ogłoszenia lockdownu

W ciągu 2 tygodni
od ogłoszenia lockdownu

W ciągu 7 dni
od ogłoszenia lockdownu

Obrót roczny firmy, w której radzie nadzorczej Pan/i zasiada:03
Nie przekracza 2mln EUR

Nie przekracza 10 mln EUR

Nie przekracza 20 mln EUR

Przekracza 50 mln EUR

14% 

17% 

36% 

33% 

0 3 6 9 12 15

W jakiej branży prowadzi działalność firma,
dla której w radzie nadzorczej Pan/i pracuje?04

Dobra konsumpcyjne i usługi

Usługi finansowe

Nieruchomości

Energia, zasoby i przemysł

Technologia, media
i telekomunikacja

Opieka zdrowotna

Usługi publiczne

Inne, jakie?

8% 

22% 

16% 

3% 

8% 

16% 

27% 

24% 

Polityka informacyjna
i komunikacja z inwestorami

Obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej

Systemy i funkcje zewnętrzne

Walne zgromadzenie
i relacje z akcjonariuszami

Konflikt interesów i transakcje
z podmiotami powiązanymi

Wynagrodzenia

Inne, jakie?

Nie, nie pojawiły się

19% 

7% 

15% 

7% 

11% 

59% 

0% 

0% 

Czy rada nadzorcza, w której Pani/i 
zasiada, ma określony proces działania 
w czasach kryzysowych?

06

59% Nie

41% Tak

Czy rada nadzorcza, w której Pan/i 
zasiada, ma przygotowane plany
na wypadek awaryjnej sukcesji?

07

56% Nie

44% Tak

37% Nie

63% Tak

Czy udało się przełożyć doświadczenia
z funkcjonowania innych rad i rozwiązań 
zastosowanych w różnych firmach w 
różnych radach?

08

100% TakJeżeli forma współpracy z zarządem 
firmy uległa zmianie z powodu 
koronawirusa, to jak się zmieniła?

09

22% Jest luźniejsza

78% Jest ściślejsza

Jeżeli Pan/i zasiada w więcej niż jednej 
radzie nadzorczej, to czy łatwo było 
pogodzić obowiązki w różnych radach?

10

52% Zasiadam tylko w 1 radzie

41% Tak

7% Nie

Czy rada nadzorcza, w której Pan/i zasiada 
miała przygotowane plany zapewnienia 
ciągłości pracy na wypadek zakłóceń?

11.1 Czy udało się wprowadzić
przygotowane plany zapewnienia 
ciągłości pracy na wypadek zakłóceń?

11.2

Czy zacieśniła się współpraca 
między Panem/Panią a…21Czy pojawiły się trudności związane

z wypełnieniem elementów ładu 
korporacyjnego? Jeśli tak, to jakie?

20

Cięcia kosztów

Redukcja wynagrodzeń
kadry zarządzającej

Redukcja wynagrodzeń pracowników

Zmniejszenie liczby godzin pracowników

Zamiana wypłat za nadgodziny na urlopy

Redukcja zatrudnienia

Inne, jakie?

22% 

15% 

11% 

26% 

22% 

22% 

5

78% 

Jakie działania zarządu wsparła rada
w celu utrzymania stabilności finansowej?19.1

19% Nie

81% Tak

Czy były trudności przy wprowadzaniu 
planów zapewnienia ciągłości pracy
na wypadek zakłóceń?

11.3 Jeżeli były trudności przy wprowadzaniu 
planów zapewnienia ciągłości pracy na 
wypadek zakłóceń, to które wystąpiły?

11.4

11% Tak (3 odpowiedzi)

89% Nie

Logistyczne (2)

Inne, jakie? (1)

Operacyjne (0)

Opór ze strony pracowników (0)

Technologiczne (0)

Czy został powołany
doraźny tymczasowy komitet
ds. koronawirusa/ kryzysowej?

18 Czy firma miała problemy
z utrzymaniem stabilności finansowej?19

19% Tak

81% Nie

81
% Z zarządem /

Z akcjonariuszami

15%

Z pracownikami

11%

Z partnerami 
biznesowymi

7%

Inne, jakie?

11% Tak

89% Nie

Rada Nadzorcza 
w obliczu COVID-19 
Kryzys, doświadczenie, 
nowa rzeczywistość

Czy strategia firmy uległa zmianie
z powodu koronawirusa?12

Czy kierunki rozwoju, o których 
nie było mowy, są obecnie 
przedmiotem dyskusji?

14 Proszę ułożyć priorytety rady nadzorczej,
której jest Pan/I członkiem od najważniejszego 
do najmniej ważnego w trakcie sytuacji 
kryzysowej związanej z COVID-19.

15 Czy hierarchia priorytetów rady 
nadzorczej uległa zmianie z uwagi
na sytuację spowodowaną COVID-19

16 A jeżeli hierarchia priorytetów 
rady nadzorczej uległa zmianie, 
to jak wygląda teraz?

16.1

Czy rada nadzorcza odbywa spotkania za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej?17 Czy zmieniła się częstotliwość 

komunikacji?17.1 Czy odnotowano trudności, zakłócenia 
związane z tą metodą komunikacji?17.2

Czy uległ zmianie ład korporacyjny 
z powodu koronawirusa?13.1 Jeżeli ład korporacyjny uległ zmianie z powodu koronawirusa,

to w których obszarach odnotowano zmiany?13.2

15% Tak

85% Nie

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej

Systemy i funkcje zewnętrzne

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Konflikt interesów i transakcje
z podmiotami powiązanymi

Wynagrodzenia

25% 

25% 

25% 

25% 

50% 

50% 10 20 30 40

Polityka informacyjna i 
komunikacja z inwestorami

Zarządzanie ryzykiem 

Spójność

Strategia

Zarządzanie talentami

Władztwo

3,4 

1,9 

2,2 

4,6 

4

50 1 2 3 4 5

Wyniki

Zarządzanie ryzykiem

Spójność

Strategia

Zarządzanie talentami

Władztwo

2
2,2

2,6 

4,8 

4,2

1 2 3 4 5 5,2

63% Nie

37% Tak

59% Nie

41% Tak

44% Nie

56% Tak

 

7% Nie

93% Tak

 

11% Tak

89% Nie

7% Tak, zmieniła się, odbywała się rzadziej

59% Tak, zmieniła się odbywała się częściej

33% Nie, nie zmieniła się
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