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Opracowanie  w  MS  Word  strategii

biznesowej Biura Rachunkowego Anna

Opracowanie w MS Word strategii CSR BR-

Anna zgodnie z modelem cyklu Deminga

Przygotowanie  harmonogramu  projektu

zgodnie z metodyką zarządzania Prince2

Opracowanie  mierników  i  raportów  CSR,

które w długim okresie czasu będą mogły

monitorować postęp w procesie osiągania

celów  zgodnie  z  normą  BS  8900,  ISO

26000:2012

Przeprowadzenie  audytu  organizacyjnego

Biura w celu przygotowania do zarządzania

procesowego  i  ustalenia  optymalnego

modelu zarządzania

Opracowanie  koncepcji  optymalizacji

procesów  w  celu  ulepszenia  ładu

korporacyjnego,  uwzględnienia  praw

człowieka   w  aspekcie  zarządzania

personelem  przedsiębiorstwa  oraz

mającego  na  celu  zmniejszenie

negatywnego oddziaływania na środowisko

naturalne

Opracowanie  koncepcji  uporządkowania

działań  Biura  w  aspekcie  etyki  biznesu  i

wdrożenia  sprawiedliwych  praktyk

rynkowych, przejrzystych relacji z klientami

Opracowanie  koncepcji

uporządkowania  działań  Biura  w

aspekcie etyki biznesu i wdrożenia

sprawiedliwych  praktyk

rynkowych,  przejrzystych  relacji  z

klientami

Zweryfikowanie i  zatwierdzenie opisanego

w zadaniu  2  kontekstu  biznesowego CSR,

inicjacja  opisanego  sposobu  nawiązania  i

prowadzenia  dialogu  z  interesariuszami,



przeprowadzenie  dwukierunkowego

przepływu informacji  pomiędzy  Biurem,  a

interesariuszami

Wybór  do  pogłębionej  analizy  wyników

priorytetowych  obszarów  CSR  do

zarządzania  i  przeprowadzenia  dogłębnej

oceny  szans  i  ryzyka  w  działaniach  i

procesach

Ustalenie  niezbędnych  celów,  działań  i

procedur na podstawie przeprowadzonego

audytu organizacyjnego

Zakomunikowanie  interesariuszom

wyników  analiz  i  celów  CSR  zgodnie  ze

standardami  GRI  -  umożliwić

interesariuszom  śledzenie  postępów  w

realizacji z przyjętych polityk CSR

Wdrożenie  mechanizmów  pomiaru

zaangażowania  społecznego  Biura

Rachunkowego  "Anna"  poprzez

ustanowienie  procesu  systematycznego

monitorowania  wyników  i  podejmowania

decyzji zarządczych w odniesieniu do oceny

skuteczności  i  efektywności  zarządzania

Biurem

Wdrożenie mechanizmów pomiaru

zaangażowania  społecznego  Biura

Rachunkowego  "Anna"  poprzez

ustanowienie  procesu

systematycznego  monitorowania

wyników  i  podejmowania  decyzji

zarządczych  w  odniesieniu  do

oceny skuteczności i  efektywności

zarządzania Biurem

Wdrożenie  mechanizmów

pomiaru  zaangażowania

społecznego  Biura

Rachunkowego  "Anna"

poprzez ustanowienie procesu

systematycznego

monitorowania  wyników  i

podejmowania  decyzji

zarządczych w odniesieniu do

oceny  skuteczności  i

efektywności  zarządzania

Biurem

Ciągłe  zarządzanie  wynikami,  czyli

stosowania  wdrożonych  mechanizmów:

monitorowania  realizacji  celów i  rozwoju,

ciągłej aktualizacji oceny szans i ryzyka oraz

ocena  poziomu  skuteczności  wdrożonego

systemu i przyjętej polityki

Ciągłe zarządzanie wynikami, czyli

stosowania  wdrożonych

mechanizmów:  monitorowania

realizacji  celów  i  rozwoju,  ciągłej

aktualizacji  oceny  szans  i  ryzyka

oraz  ocena  poziomu  skuteczności

wdrożonego  systemu  i  przyjętej

polityki

Ciągłe  zarządzanie  wynikami,

czyli  stosowania  wdrożonych

mechanizmów:

monitorowania  realizacji

celów  i  rozwoju,  ciągłej

aktualizacji  oceny  szans  i

ryzyka  oraz  ocena  poziomu

skuteczności  wdrożonego



systemu i przyjętej polityki

Zdefiniowanie  polityki  zatrudniania

pracowników  w  kontekście  realizowanej

przez  firmę  misji  i  strategii

przedsiębiorstwa  i  opracowanego

kontekstu  działania  organizacji  z

wyszczególnieniem  pojawiających  się

wyzwań i zagrożeń.

Opracowanie  wytycznych  kultury  pracy  w

organizacji  w  celu  zwiększenia  morale

pracowników

Realizacja  wymiany  infrastruktury  (ICT)

zogdnej  ze Strategią  Biura i  z  wytycznymi

audytu  informatycznego,  organizacyjnego,

Strategii  CSR  obszaru  zarządzania

personelem,  ochrony  środowiska

naturalnego, oddziaływania na społeczność

lokalną

Realizacja  wymiany  infrastruktury

(ICT) zogdnej ze Strategią Biura i z

wytycznymi  audytu

informatycznego, organizacyjnego,

Strategii  CSR  obszaru  zarządzania

personelem,  ochrony  środowiska

naturalnego,  oddziaływania  na

społeczność lokalną

Poinformowanie  interesariuszy  o

dokonanym  zakupie

inwestycyjnym  i

współfinansowaniu  inwestycji

przez  Szwajcarsko-Polski  Program

Współpracy  oraz  o  osiągniętych

rezultatach  projektu  CSR  dzięki

zakupowi sprzętu ICT

Poinformowanie interesariuszy

o  dokonanym  zakupie

inwestycyjnym  i

współfinansowaniu  inwestycji

przez  Szwajcarsko-Polski

Program  Współpracy  oraz  o

osiągniętych  rezultatach

projektu  CSR  dzięki  zakupowi

sprzętu ICT


