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„(...) Globalizacja, obok niewątpliwie pozytywnych skutków, przyczyniła się również do nasilenia wielu 
niekorzystnych zjawisk. Wśród najbardziej palących problemów współczesności można wymienić: nierówność, 
ubóstwo, bezrobocie, wzrost patologii społecznych, dezintegrację więzi międzyludzkich, konsumpcjonizm, 
degradację środowiska przyrodniczego oraz zagrożenia terrorystyczne (...).

- więcej w środku numeru 
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Szanowni Państwo,
Pragnę podzielić się z Państwem wyjątkową i ważną dla rozwoju Biura Rachunkowego „Anna” publikacją, 

którą jest nasz pierwszy raport społecznej odpowiedzialności sporządzony w oparciu o najbardziej rozpozna-
walne standardy GRI 4. 

Raport stanowi podsumowanie podejmowanych przez Biuro działań w roku 2013 i jest punktem wyjścia dla 
poprawy efektywności działalności oraz mierzenia naszego wpływu na otoczenie. Podejmując decyzję o wdro-
żeniu Strategii CSR (ang. corporate social responsibility) postanowiliśmy raportować nasze działania, szuka-
jąc potwierdzenia czy są one zrównoważone z punktu widzenia potrzeb Interesariuszy, środowiska oraz etyki 
biznesu. 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród Interesariuszy Biura Rachunkowego „Anna” uświa-
domiły nam, jak ważne dla Państwa są takie aspekty jak ład organizacyjny oraz prowadzona przez nas polity-
ka z zakresu prawa pracy. 

Chcemy dzielić się z Państwem tym, co dla nas ważne chcąc wzmacniać naszą społeczną odpowiedzialność. 
Nasze cele strategiczne związane z wdrożeniem Strategii CSR dotyczą zarówno poprawy jakości pracy poprzez 
wprowadzenie nowoczesnych technologii, a tym samym podnoszenie jakości oferowanych usług, jak i syste-
matycznej redukcji kosztów, w tym optymalizacji zużycia zasobów, np. energii, papieru, tonerów. Nie zapo-
minamy również o naszych pracownikach, których kompetencje chcemy doskonalić, by móc być dla Państwa 
biznesowym Partnerem i wsparciem.

Bardzo się cieszę i dziękuję, że są Państwo z nami. Wierzę, że nasze starania przyniosą oczekiwane efekty, 
które będą dostrzegalne również dla Państwa. 

Raport GRI w pełnym zakresie jest dostępny na naszej stronie internetowej wraz ze szczegółowymi informa-
cjami o realizowanych działaniach: www.kancelaria-anna.pl

Anna Klepacka
właściciel Biura Rachunkowego „Anna”
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Co to jest strategia 
społecznej
odpowiedzialności 
(CSR)? 
Dlaczego odpowiedzialność?

Globalizacja, obok niewątpliwie pozytywnych 
skutków, przyczyniła się również do nasilenia 
wielu niekorzystnych zjawisk. Wśród najbardziej 
palących problemów współczesności można wy-
mienić: nierówność, ubóstwo, bezrobocie, wzrost 
patologii społecznych, dezintegrację więzi mię-
dzyludzkich, konsumpcjonizm, degradację śro-
dowiska przyrodniczego oraz zagrożenia terrory-
styczne.

W świetle tych negatywnych trendów oraz wo-
bec wyraźnego osłabienia opiekuńczej roli pań-
stwa i wzrostu znaczenia korporacji transnarodo-
wych, zmieniło się przekonanie o roli sektora biz-
nesu w społeczeństwie. 

Rozwój demokracji partycypacyjnej i społeczeń-
stwa obywatelskiego, połączony ze współczesny-
mi technologiami informacyjnymi i komunikacyj-
nymi oraz wzrost aktywności ruchów społecznych 
działających na rzecz ochrony praw różnych grup, 
w coraz większym stopniu zmuszają przedsiębior-
stwa do weryfikowania poglądu, że maksymaliza-
cja zysku jest jedynym celem działalności gospo-
darczej. 

Co to jest społeczna odpowiedzial-
ność biznesu – CSR (ang. corporate 
social responsibility)?

Społeczna odpowiedzialność to odpowiedzial-
ność organizacji i jej pracowników za wpływ jej 
decyzji i działań (produktów, serwisu, procesów) 
na społeczeństwo i środowisko, zapewniania po-
przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
w tym społeczności lokalnej,
jest zgodne z prawem 
i międzynarodowymi normami,
jest zintegrowane z działaniami organizacji,
służy ludziom i jest dla ludzi.

To znaczy:
CSR to gotowość organizacji do uwzględniania 

w procesie podejmowania decyzji kwestii spo-
łecznych, środowiskowych oraz rozliczania się z 
wpływu podejmowanych decyzji i działań na spo-
łeczeństwo i środowisko. 

Oznacza to postępowanie zarówno przejrzyste, 
jak i etyczne, przyczyniające się do zrównoważo-
nego rozwoju, zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz spójne z międzynarodowymi normami po-
stępowania. 

Oznacza to również, że społeczna odpowiedzial-
ność jest uwzględniania we wszystkich działa-
niach organizacji, praktykowania w jej kontaktach 
z otoczeniem oraz bierze pod uwagę interesy In-
teresariuszy. 
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Wybrane elementy
strategii CSR
Biura Rachunkowego 
„Anna” 
Zakres społecznej
odpowiedzialności Biura
Działania jakie zostają uznane za odpowie-

dzialne z punktu widzenia wszystkich Intere-
sariuszy Biura 

Biuro Rachunkowe „Anna” Anna Klepacka zde-
finiowało na potrzeby opracowania Strategii CSR 
odpowiedzialne działania, które przez Interesa-
riuszy są postrzegane jako istotny elementem 
osiągania przewagi konkurencyjnej. Działania te 
to przede wszystkim profesjonalne kształtowanie 
relacji firmy z otoczeniem biznesowym i społecz-
nym poprzez przestrzeganie ładu organizacyjne-
go oraz budowanie reputacji przy jednoczesnym 
uwzględnieniu kwestii efektywności finansowej 
i jakości oferowanych wyrobów i usług.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej 



Definicja obszarów tematycznych
Biuro Rachunkowe „Anna” Anna Klepacka powo-

łując się na założenia normy ISO 26000, definiuje 
następujące obszary refleksji w ramach Strategii 
CSR: Ład Organizacyjny, Praktyki/Aspekty Pracow-
nicze, Środowisko Naturalne, Etyka Biznesu, Kwe-
stie związane z  Klientami/Konsumentami oraz 
Rozwój Społeczny.

Priorytety CSR Biura
Priorytet A

Zarządzanie relacjami z pracownikami – poprzez 
tworzenie przyjaznego, bezpiecznego, atrakcyjne-
go i stymulującego do rozwoju miejsca pracy przy 
jednoczesnym ułatwieniu zachowania równowagi 
między życiem zawodowym i prywatnym:

•	 określono w ramach struktury organiza-
cyjnej Biura Rachunkowego „Anna” jasne kryte-
ria kompetencyjne, opisujące posiadanie przez 
pracownika minimalnej wiedzy, doświadczenia 
z obszaru jego działania i przydzielonych mu 
obowiązków,
•	 wdrożono wszystkie wymagane prze-

pisami prawa pracy procedury kadrowe:  
w szczególności regulamin pracy, regulamin 
rekrutacji, kartoteki pracownika,
•	 wdrożono regulamin przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy,
•	 wdrożono i oznakowano we wszyst-

kich lokalizacjach oznakowanie wynikające  
z przepisów przeciwpożarowych,
•	 wdrożono regulamin płacy i premiowania 

oparty o jasne zasady oceny i przyznawania,
•	 wdrożono procedury motywujące pra-

cowników do reprezentowania Biura na różne-
go rodzaju konferencjach i szkoleniach,
•	 pracownicy są świadomi swoich praw i 

obowiązków oraz ciągłego podnoszenia swo-
ich kwalifikacji,
•	 pracownicy uświadamiani są w kierunku 

działań etycznych, rozumienia zasad ładu orga-
nizacyjnego,
•	 pracownicy uświadamiani są w kierunku 

działań proekologicznych, ukierunkowanych 
na ekonomiczne zużycie papieru, energii elek-
trycznej, analizują zużycie energii elektrycznej, 
zużycie ryz papieru do drukarki, ilości zużytych 
tonerów,
•	 pracownicy mają możliwość współtwo-

rzyć strategię działania Biura poprzez zgłasza-
nie różnego rodzaju wniosków usprawniają-
cych pracę biura, obsługę konkretnego klienta 
biura,
•	 Biuro Rachunkowe „Anna” opracowało 

ścieżki rozwoju pracownika określając cele, ja-
kie pracownik musi osiągnąć w ramach swojej 
ścieżki zawodowej w ramach pracy w Biurze, w 
ramach tej ścieżki pracownicy muszę podnosić 
swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach,

•	 wdrożono programy równouprawnienia, 
co odzwierciedlone jest strukturą zatrudnienia: 
16 kobiet, 4 mężczyzn, w tym 2 osób niepełno-
sprawnych,
•	 planowanie okresu urlopowego obejmu-

je cały rok kalendarzowy i jest realizowane do 
końca stycznia bieżącego roku.

Priorytet B
Oddziaływanie Biura Rachunkowego „Anna” 

na środowisko naturalne – związane z szeregiem 
działań mających na celu ograniczenie negatyw-
nego wpływu na środowisko naturalne.

Biuro prowadzi działania na rzecz ochrony śro-
dowiska naturalnego i jego zasobów, zarządza 
swoim wpływem na środowisko:

•	 uświadamianie pracowników o ilościach 
zużytego papieru na próbne i kontrolne wy-
druki komputerowe, 
•	 uświadamianie pracownikom ilości zuży-

tych tonerów do drukarek i kopiarek, co jest 
konsekwencją próbnych czy kontrolnych wy-
druków,
•	 uświadamianie pracowników o ilości zu-

żytej energii elektrycznej przez niepotrzebnie 
włączone komputery, urządzenia peryferyjne, 
światło i inne urządzenia zużywające energię 
elektryczną,
•	 stosowanie rozwiązań zastępujących for-

my papierowe danych transakcji, np. poprzez 
stosowanie elektronicznych form przelewów 
bankowych przygotowywanych dla klienta, 
korespondencji elektronicznej, zestawień i ra-
portów w formie elektronicznej.

Priorytet C
Oddziaływanie na otoczenie lokalne w kwe-

stiach:
1. Etyki Biznesu – Biuro Rachunkowe „Anna” 

zdefiniowało „Kodeks etyki” obejmujący swo-
im zakresem takie funkcje, jak procedu-
ry przetargowe, transparentność działania  
i świadczenia usług, uzyskanie certyfikatu „Rzetel-
na firma”,

2. Rozwój społeczności lokalnej - Biuro poprzez 
współuczestnictwo swoich pracowników w  pro-
jektach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w 
realizacji projektu: „Rozwój edukacji warunkiem 
zatrudnienia w Gminie Pawłowice” podwyższa 
rozpoznawalność swojej marki na rynku usług 
księgowych oraz zwiększa wiedzę i świadomość 
społeczności lokalnej o przepisach prawa podat-
kowo-rachunkowego, dzięki czemu lepiej porusza 
się ona w gąszczu skomplikowanych norm praw-
nych i efektywnej przyczynia się do wzrostu spo-
łeczności lokalnej,

3. Poprawa obsługi klientów Biura Rachunko-
wego „Anna” poprzez wdrażanie innowacyjnych 
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rozwiązań - przy pomocy dobrze zdefiniowanej, 
administrowanej i zarządzanej infrastruktury 
technicznej, w skład której wchodzi w każdej loka-
lizacji Biura odrębna sieć komputerowa (sieciowy 
system operacyjny, serwer, stacje robocze pod-
łączone do sieci, infrastruktura sieciowa – oka-
blowanie łączące serwer ze stacjami roboczymi  
i współdzielonymi zasobami i urządzeniami pery-
feryjnymi: drukarki, skanery) usługa prowadzenia 
ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadro-
wo-płacowej jest prowadzona przy pomocy spe-
cjalistycznych systemów: Program KSP, Rewizor, 
Płatnik. Strategia CSR poprawy obsługi klientów 
ma na celu ciągłe podnoszenie innowacyjności 
w obsłudze klientów Biura, dzięki czemu może 
działać w wielu lokalizacjach i jednocześnie budo-
wać centrum doświadczenia i wiedzy w głównym 
ośrodku w Jastrzębiu-Zdroju.

Co to jest GRI?
Dyrektywa Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2014 

roku zaleca firmom zatrudniającym powyżej 500 
osób raportowanie działań pozafinansowych. Po-
zostałe organizacje są zachęcane do podobnych 
działań i mają do dyspozycji szeroką gamę stan-
dardów, które pozwalają im z powodzeniem pro-
ces sprawozdawczości rozpocząć. 

Dyrektywa mówi o trzech zasadniczych obsza-
rach związanych z ujawnianiem informacji do-
tyczących działania firmy. Pierwszym z nich jest 
obowiązkowe raportowanie kwestii środowisko-
wych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i 
prawami człowieka oraz standardów przeciwdzia-
łania korupcji. Drugim jest obowiązek określania 
założeń biznesowych, wyników oraz czynników 

ryzyka związanych z określonymi w pierwszym 
obszarze zagadnieniami. Trzeci obszar raporto-
wania powinien obejmować elementy związane 
z zarządzaniem różnorodnością, szczególnie w za-
kresie organów zarządzających i nadzorczych. 

Dyrektywa zachęca  firmy do publikacji rapor-
tów opartych o uznane międzynarodowe standar-
dy. Wymienia się wśród nich między innymi: GRI, 
UNGP, OECD Guidelines i normę ISO 26000.

GRI to  organizacja non-profit oparta na współ-
pracy grupy Interesariuszy, która została założona 
w roku 1997 w Stanach Zjednoczonych  przez or-
ganizację CERES (sieć inwestorów, firm zaintere-
sowanych zrównoważonym rozwojem) oraz Pro-
gram Środowiskowy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (UNEP). 

Wytyczne GRI określają zasady raportowania 
kwestii ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych, ich jakość oraz dostarczają listę wskaź-
ników, które pozwalają organizacjom na przygo-
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towanie raportu swojej odpowiedzialności spo-
łecznej. W maju 2013 roku wprowadzono zasady 
i wskaźniki określane nazwą G4.

Raport GRI według G4 
za rok 2013 -
najważniejsze elementy
Kategoria: Ekonomia
Wsparcie finansowe firmy
uzyskane od państwa

BR „Anna” otrzymało wsparcie w ramach projek-
tu: „Modernizacja systemu informatycznego spo-
sobem na podniesienie jakości i ulepszenie usług” 
współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny (B+ 
R), innowacje i przedsiębiorczość. Kwota wsparcia 
to 21 633,00 PLN.

Wkład w rozwój infrastruktury
oraz świadczenie usług

Biuro Rachunkowe „Anna” dostarcza profesjo-
nalnych usług podatkowych i rachunkowych w 
sposób prawny i etyczny, czym podnosi poziom 
odpowiedzialności prawnej i etycznej Interesariu-
szy i społeczności lokalnej.

Wykonując obowiązki zgodnie z prawem i ko-
deksami etyki ma pozytywny wpływ na klientów, 
którzy mogą w sposób zgodny z prawem prowa-
dzić swoją działalność gospodarczą. Biuro dzia-
łalnością swoją wspiera rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie.

Brak jest wpływu negatywnego Biura na rozwój 
infrastruktury w środowisku i świadczenie usług w 
społeczeństwie.

Biuro Rachunkowe „Anna” poprzez swoją dzia-
łalność edukuje społeczność lokalną w zakresie 
rachunkowości i podatków. Prowadzi także dzia-
łalność ‘pro bono’, na przykład organizując prakty-
ki zawodowe dla wchodzących na rynek młodych 
specjalistów w zakresie księgowości.  W 2013 roku 
przeszkolono nieodpłatnie podczas praktyki za-
wodowej uczniów (2 osoby po 80 godzin współ-
pracy) kierunku EKONOMIA w ramach Projektu 
„Mam zawód – mam pracę w regionie” współfi-
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nansowany przez Unię Europejską w ramach EFS 
Realizowanym przez Centrum Tłumaczeń, Do-
radztwa i Edukacji PRAGMATIC.

Biuro daje możliwość praktyk studenckich zor-
ganizowanych na podstawie porozumienia o pro-
wadzeniu studenckich praktyk obowiązkowych i 
nie obowiązkowych zawartego z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach. W roku 2013 sko-
rzystały z tej możliwości 2 osoby, łącznie pracując 
i ucząc się w Biurze - 640 godzin.

Wszystkie wymienione inicjatywy miały charak-
ter „pro bono”.

Procent wydawanych środków
na lokalnych dostawców
w głównych lokalizacjach organizacji

Łącznie w 2013 roku Biuro Rachunkowe „Anna” 
miało 104 dostawców, natomiast 62 dostawców 
to były podmioty z województwa śląskiego, co 
stanowi 60% wszystkich dostawców.

Kategoria: Środowisko
Wykorzystane surowce/materiały
według wagi i objętości

Podstawowym materiałem wykorzystywanym 
przez Biuro jest papier. W 2013 roku zużyto we 
wszystkich biurach 372 ryzy papieru.

Drugim materiałem mającym znaczenie dla śro-
dowiska naturalnego są tonery. W 2013 roku zuży-
to we wszystkich biurach 18 SZT tonerów. Trzecim 
mającym znaczenie materiałem są segregatory, 
których w 2013 roku zużyto we wszystkich biu-
rach 303 SZT.

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu pro-
duktów i usług na środowisko i zakres ograni-
czenia tego wpływu

W roku 2013 Biuro zainwestowało w sprzęt kom-
puterowy, którego celem było zmniejszenie zuży-
cia energii, a zakup nowych monitorów spowodo-
wał zmniejszoną emisję na pracownika.

Zgodność z regulacjami
W roku 2013 Biuro Rachunkowe „Anna” nie po-

niosło żadnych sankcji karnych związanych z nie-
przestrzeganiem prawa oraz ochroną środowiska. 
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Znaczący wpływ na środowisko wywierany
przez transport produktów i innych dóbr
oraz materiałów, z których korzysta organizacja 
w swej działalności oraz transport pracowników

Biuro Rachunkowe „Anna: korzysta z jednego 
samochodu służbowego, które w 2013 roku zuży-
ło  1268,69 litra benzyny, co stanowi 105,72 litra 
miesięczne.  Jest to samochód „Fiat Siena euro 3, o 
pojemności silnika - 1,6.

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone
na ochronę środowiska według typu

Łączna kwota wydatków w 2013 roku na inwe-
stycje wyniosła netto 48500,00. W kwocie tej zaku-
piono nowy system informatyczny, które daje BR 
„Annie” korzyści w redukcji negatywnego wpływu 
na środowisko.

Ilość skarg dotyczących wpływu
na środowisko – złożonych, adresowanych
i rozwiązanych poprzez formalne mechanizmy 
rozwiązywania zażaleń

W roku 2013 Biuro nie było oskarżane o nega-
tywny wpływ na środowisko.

Kategoria: Społeczna
Łączna liczba pracowników oraz stosunek 
nowo zatrudnionych pracowników według 
wieku, płci i regionu (płynność kadr)

Ilość zatrudnionych w 2013 roku --- 21 osób, w 
tym nowo zatrudnieni --- 5 osób 

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni 
straconych oraz nieobecności w pracy oraz 
liczba wypadków śmiertelnych związanych
z pracą według regionów

W roku 2013 żaden pracownik Biura nie miał ura-
zu lub choroby spowodowanej pracą zawodową. 

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika
według struktury zatrudnienia

Łącznie ilość godzin szkoleniowych w 2013 to 
646. Przeszkolono 21 pracowników, czyli na jed-
nego pracownika przypadło w 2013 roku - 31 go-
dzin szkoleniowych.
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Liczba zgłoszonych i rozwiązanych skarg 
dotyczących łamania praw człowieka – for-
malne mechanizmy

W roku 2013 Biuro nie zarejestrowało żadne-
go przypadku łamania praw człowieka. Ilość 
zgłoszonych i rozwiązanych skarg dotyczących 
łamania praw człowieka – formalne mechani-
zmy – 0.
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba
sankcji pozafinansowych
z tytułu niezgodności z prawem i regulacja-
mi

W roku 2013 Biuro Rachunkowe „Anna” 
nie było karane z jakiekolwiek niezgodno-
ści z prawem czy innymi regulacjami. War-
tość pieniężna kar i całkowita liczba sank-
cji pozafinansowych z tytułu niezgodności  
z prawem i regulacjami - 0.

PODKATEGORIA:
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTU

Rezultaty badań satysfakcji klienta
W roku 2013 Biuro nie badało poziomu satys-

fakcji klienta. Takie badania były realizowane w 
2012 roku oraz w 2014. 

Sprzedaż zakazanych
lub wątpliwych produktów

Biuro Rachunkowe „Anna” nie oferuje żad-
nych usług, które w jakikolwiek sposób mogły-
by naruszyć prawo oraz zasady etyczne. 

Całkowita liczba uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia prywatności klien-
tów oraz utraty danych.

W 2013 roku Biuro nie było oskarżane o ja-
kiekolwiek naruszenie prywatności klientów. 
Całkowita liczba uzasadnionych skarg doty-
czących naruszenia prywatności klientów oraz 
utraty danych w 2013 roku – 0.

Odsetek pracowników podlegających regu-
larnym ocenom jakości pracy i przeglądom 
rozwoju kariery zawodowej

Wszyscy pracownicy Biura podlegali ocenie 
pod względem jakości pracy.

PODKATEGORIA: PRAWA CZŁOWIEKA

Całkowita liczba godzin szkoleniowych
na temat polityk i procedur regulujących
kwestie przestrzegania praw człowieka
w zakresie prowadzonej działalności
oraz procent przeszkolonych pracowników

W 2013 roku nie było realizowanych w Biurze 
szkoleń odnośnie równości szans. Pracownicy 
odbyli takie szkolenia w 2011, 2012 w ramach 
projektu pt.: „Wdrażanie zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w Projektach POKL”.

Całkowita liczba przypadków dyskrymina-
cji oraz działania podjęte w tej kwestii

W roku 2013 Biuro nie zarejestrowało żadne-
go przypadku dyskryminacji. Całkowita liczba 
przypadków dyskryminacji – 0.

Działania zidentyfikowane jako niosące
za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy 
przymusowej lub obowiązkowej oraz środ-
ki podjęte w celu eliminacji takich przypad-
ków

Rzetelne wykonywanie zadań wymaga cza-
sami dodatkowej pracy. Pracownicy w pew-
nych okolicznościach losowych (wyjątkowo) 
decydują sami o podjęciu obowiązkowej pracy 
ze względu na rodzaj usługi. Kierownictwo Biu-
ra wdrażając nowy system informatyczny chce 
zminimalizować konieczność dodatkowej, 
obowiązkowej pracy wynikającej z niezbędno-
ści zadań.
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