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(...) Bilans danych przyczynił się do podjęcia starań o zakup nowoczesnego oprogramowania oraz odpowiedniego 
do niego sprzętu informatycznego. Wdrożenie tych rozwiązań umożliwia oszczędności związane z reorganizacją 
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Szanowni Państwo,

Biuro Rachunkowe „ANNA” jest firmą lokalną, jednak kierownictwo i pracownicy podzielają fundamental-
ne wartości dotyczące postępowania i etyki w biznesie. Wdrożony w 2014 roku Kodeks Etyczny dostarcza 
wskazówek, kiedy w naszej pracy napotykamy na dylematy i wyzwania. Pomaga nam podejmować decyzje, 
gdy odpowiedzi na niektóre pytania mogą nie być dostępne w prawie czy powszechnie znanych zasadach. 
Kodeks Etyczny jest ważny dla naszej firmy, ponieważ odzwierciedla nasze wartości i pokazuje nasze przy-
wiązanie do standardów etycznych, szczególnie tych ważnych w rachunkowości oraz tych, dla których nasi 
Klienci są od lat z nami.
Wdrożony Kodeks obejmuje ogólne zasady i reguły, których chcemy przestrzegać w codziennej pracy.  Nasze 
zaangażowanie w uczciwe działania zawsze, i w każdej sytuacji, było czynnikiem decydującym o sukcesie 
naszej firmy. Pomogło nam zdobyć i utrzymać zaufanie wszystkich naszych interesariuszy, w tym naszych 
pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności, w której wszyscy żyjemy i pracujemy.

Nasz Kodeks Etyczny uwzględnia następujące zagadnienia:

Rzetelność zawodowa i niezależność.  
Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.  
Środowisko pracy oparte na równości szans i sprawiedliwości. 
Rozwój Biura i kompetencji jego pracowników.  
Szacunek i uczciwość względem przełożonych, kolegów i pracowników.
Odpowiedzialność kierownictwa Biura Rachunkowego „Anna” . 
Odpowiedzialność pracowników Biura.  
Odpowiedzialny stosunek do informacji.  
Odpowiedzialność za powierzone mienie.  
Odpowiedzialne relacje z interesariuszami.  
Odpowiedzialne konkurowanie.

Dziękuję pracownikom za zaangażowanie w zapoznanie się i włączenie jego zasad w pracę na rzecz Biura 
oraz wszystkich jego interesariuszy. A wszystkim Klientom oraz naszym Kooperantom życzę sukcesów w bu-
dowaniu etycznych warunków działalności zawodowej i życiu prywatnym. 

Anna Klepacka, Właściciel Biura Rachunkowego „Anna”
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Przyjęte podstawowe wartości Biura stanowią 
fundament, na którym zostały opracowane stan-
dardy zachowań pracowników w relacjach z klien-
tami. Kodeks obejmuje także zachowania Biura 
Rachunkowego „Anna” na rynku oraz w otoczeniu 
społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym. 
Wyznacznikiem zachowań pracowników Biura 
oraz zapisów Kodeksu jest Kodeks Zawodowej 
Etyki w Rachunkowości opracowany przez specja-
listów i ekspertów z dziedziny szeroko rozumianej 

Etyczność BR „Anna”
– dlaczego wdrożyliśmy Kodeks Etyczny?

Dążąc do osiągania najwyższego poziomu zachowań w Biurze Rachunkowym „Anna” w 2014 roku wdrożony został Kodeks Etyczny. Ma 
on za zadanie służyć umocnieniu zaufania pracowników i interesariuszy do Biura, wspierać budowanie jego reputacji i wizerunku jako 
organizacji uczciwej, odpowiedzialnej, rzetelnej, bezstronnej i zaangażowanej w realizację swojej misji, którą jest zagwarantowanie 
staranności i obiektywizmu przy wykonywaniu wszelkich zadań związanych z rachunkowością i podatkami. 

rachunkowości oraz Zasady Etyki Doradców Po-
datkowych.
Przyjęcie Kodeksu oznacza deklarację przestrze-
gania zawartych w nim wartości, norm i zasad 
przez kierownictwo oraz wszystkich pracowników 
Biura Rachunkowego „Anna” niezależnie od rodza-
ju podpisanej umowy o pracę. 
Kluczowe wartości Biura Rachunkowego „Anna” 
stanowią drogowskaz postępowania dla wszyst-
kich pracowników. 

Kodeks Etyczny
Biura Rachunkowego „Anna” 
W newsletterze nie chcemy przytaczać całego Kodeksu, a jedynie skoncentrować się na kwestiach waż-
nych dla naszych interesariuszy, szczególnie Klientów. 
Biuro Rachunkowe „Anna” deklaruje, że traktuje wszystkich swoich interesariuszy z należytą staranno-
ścią, kierując się zasadami niezależności, odpowiedzialności, zaufania i rzetelności, działając zgodnie z 
zawartymi umowami, w granicach dobrze pojętego interesu własnego oraz z uwzględnieniem intere-
sów wszystkich grup interesariuszy i interesów społecznych.
Pracownicy Biura nie mogą wykorzystywać faktu zatrudnienia w Biurze do osiągania nieuprawnionych 
osobistych korzyści. Są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zakazu czerpania takich korzyści - ma-
terialnych i niematerialnych - od Klientów i innych partnerów biznesowych Biura, to znaczy:

nie przyjmować, ani nie wręczać upominków Klientom i partnerom biznesowym, poza szczegól-
nymi okolicznościami uzgodnionymi wcześniej z pracodawcą,

nie przyjmować zaproszeń, których charakter wykracza poza zwykłą gościnność oraz powoduje 
zobowiązania względem potencjalnego Klienta,

nie oferować, żądać, przyjmować lub wyrażać chęci przyjęcia jakiejkolwiek, nienależnej korzyści.

W kontaktach pracowników Biura z Klientami lub/i konkurencją należy unikać sytuacji mogących wy-
wołać konflikt pomiędzy interesem osobistym pracownika a interesem Biura.
Wszelkie informacje o usługach Biura, wszelkie umowy, dokumenty oraz pisma kierowane do Klientów 
powinny być formułowane w sposób jednoznaczny i precyzyjny, wykluczający dwuznaczności oraz 
możliwości swobody interpretacji zapisów.
Biuro Rachunkowe „Anna” zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwej i otwartej konkurencji, 
rzetelnie współzawodniczyć z konkurentami i nie podważać ich dobrego imienia. Deklaruje również, że 
nie będzie w żaden, nieakceptowany społecznie i zabroniony prawnie sposób, pozyskiwać informacji 
dotyczących konkurencji.
Wdrożony Kodeks Etyczny nie jest dokumentem zamkniętym i skończonym. Zmieniająca się rzeczywi-
stość społeczna i ekonomiczna oraz rozwój technologiczny wymuszają na firmach ciągłe doskonalenie 
się, włącznie z doskonaleniem narzędzi wspierających. 
Kodeks ten stanowi zbiór zasad etycznych, do których przestrzegania zobowiązuje się Kierownictwo 
oraz wszyscy pracownicy Biura i deklarują stałe dążenie do podnoszenia standardów etycznych w co-
dziennej pracy Biura Rachunkowego „Anna”.
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Jednym z podstawowych celów operacyjnych wdrażanej strategii CSR jest uwzględnienie aspektów środowisko-
wych i społecznych w bieżącym działaniu Biura. Dlatego też Biuro opracowało wskaźniki przy, pomocy których 
będzie regularnie monitorować swoją działalność. W tabeli 1 oraz tabeli 2 prezentujemy wybrane wskaźniki na 
koniec realizacji naszego projektu. W grudniu szkoliliśmy naszych pracowników Biura wdrażając cały czas Stra-
tegię CSR, m.in.: poprzez warsztaty wdrożenia Kodeksu Etycznego. Pracownicy zostali zaznajomieni z Kodeksem 
oraz przyjęli jego zasady. Proces ciągły to wdrażanie mechanizmów pomiaru społecznego zaangażowania oraz 
ciągłe zarządzanie wynikami. Ciągłe doskonalenie związane z organizacją wewnętrzną firmy i jej działaniem to 
najtrudniejsza część realizacji projektu. 

Tabela 1.  

L.p. Wskaźniki realizacji projektu Jednostka 
miary

Wartość 
bazowa

Wartość doce-
lowa

1. Wskaźnik produktu – wdrożenie Strategii 
CSR w BR „Anna” zgodnie z przyjętym do-
kumentem strategii, wdrożenie normy 26000 
oraz systemu raportowania GRI i monitoro-
wanie dojrzałości CSR zgodnie z wytycznymi 
normy BS 9800.

% wykonania 0,00 100,00

2. Wskaźnik zwiększenie renomy BR „Anna” o 
15% mierzonej przeprowadzeniem ankiety 
wśród społeczności lokalnej, dzięki przepro-
wadzonej kampanii informacyjnej CSR i or-
ganizowany spotkaniom CSR przez okres 
trzech lat – miernik ankieta renomy CSR.

% 100,00 115,00

3. Wskaźnik rezultatu oddziaływania projektu – 
miernik wzrostu przychodów operacyjnych z 
rachunku Zysków i Strat BR „Anna”/średnia 
ilość pracowników BR.

% 100,00 105,00

4. Wskaźnik wzrostu nakładów inwestycyjnych 
na jednego pracownika o 5% w roku realiza-
cji projektu, w odniesieniu do roku poprze-
dzającego rok uruchomienia projektu CSR, 
inwestycji wykorzystywanych przez okres 
trzech lat – miernik pozycja inwestycji z Bi-
lansu.

% 100,00 105,00

5. Wskaźnik rezultatu wspomagania przez 
nową inwestycję opracowanych procesów 
biznesowych w trzech obszarach projektu 
CSR.

% 0,00 100,00

6. Wskaźnik rezultatu podniesienia renomy 
i poprawy wizerunku Biura poprzez działania 
informacyjne o realizowanej Strategii CSR 
– miernik ilość wejść na stronę internetową 
BR „Anna” po uruchomieniu kampanii infor-
macyjnej.

% 35 60

7. Wskaźnik rezultatu uzyskania świadomego 
rozwoju firmy zharmonizowany z ochroną 
środowiska na podstawie inwestycji w ICT 
i uzyskanie oszczędności – miernik speł-
nienie założeń Strategii informatyzacji w 
okresie od uruchomienia projektu do jego 
zakończenia.

% 60,00 80,00

Jak wdrażamy strategie CSR?
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8. Wskaźnik rezultatu uzyskanie wzrostu mo-
tywacji pracowników poprzez polepszenie 
standardów pracy i działania operacyjno
-taktycznego w obszarze funkcjonowania 
firmy – miernik przeprowadzenie ankiety 
satysfakcji wśród pracowników i uzyskanie 
15% wzrostu.

% 70 85

9. Wskaźnik uzyskania trwałej zmiany w pro-
cesie świadczenia usługi księgowej, która 
wpływa na trzy obszary CSR: środowisko 
naturalne, zarządzanie relacjami z pracow-
nikami, oddziaływanie na otoczenie lokal-
ne, a efekty tych zmian zostaną utrzymane 
przez 3 lata.

% 50 80

10. Wskaźnik uzyskania oszczędności w zuży-
ciu energii elektrycznej o 5% w roku, w któ-
rym zakończono inwestycję w nową ener-
gooszczędną infrastrukturę ICT w stosunku 
do roku poprzedzającego i utrzymanie tej 
oszczędności przez okres 3 lat oddziaływa-
nia projektu.

kwh/mc 36,80 33,60

11. Wskaźnik uzyskania oszczędności w zuży-
ciu ryz papieru do wydruku o 5% w roku, w 
którym zakończono inwestycję w nową plat-
formę systemową i aplikacyjną w stosunku 
do roku poprzedzającego, poprzez zwięk-
szenie używania raportów w formie elektro-
nicznej.

Ilość ryz pa-
pieru na rok 420 399

12. Wskaźnik uzyskania oszczędności w zuży-
ciu tonerów do drukarek i kopiarek o 5% w 
roku, w którym zakończono inwestycję w 
nową platformę systemową i aplikacyjną 
w stosunku do roku poprzedzającego, po-
przez zwiększenie używania raportów w for-
mie elektronicznej.

Ilość tonerów 18 17

Tabela 2

Dodatkowe wskaźniki CSR Wartość bazowa 2014
1. Ilość szkoleń pracowników z CSR 

0 2

2. Ilość skarg od klientów 
0 0

3. Ilość reklamacji 
0 0

4. Ilość kar środowiskowych
0 0

5. Ilość skarg pracowników związanych z naruszeniem 
Kodeksu Etycznego i Procedury Antymobbingowej 0 0
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Co nowy system daje klientom?

Na podstawie przeprowadzonej analizy zużycia ener-
gii eklektycznej oraz zużywanego papieru do drukarek 
Biuro zdefiniowało, że w okresie ostatnich 5 lat niew-
spółmiernie do przychodów wzrastało zużycie wymie-
nionych składników kosztowych. Średnie miesięczne 
zużycie energii we wszystkich biurach w ostatnim 
okresie kształtowało się na poziomie 1690-1700 kWh. 
Średnie miesięczne zużycie papieru wynosiło ok. 35 
ryz. Wzrost zużycia energii elektrycznej wynikał z utrzy-
mywania przestarzałego sprzętu komputerowego, 
energochłonnego, o zbyt słabych parametrach tech-
nicznych. Najstarsze komputery pobierały od 350-400 
W, monitory nawet do 100 W. Stosowany do tej pory 
system Windows XP nie był kompatybilny z nowocze-
snym oprogramowaniem – uniemożliwiał instalację i 
jego efektywne wykorzystanie. 

Nieefektywne działanie dotychczasowego sprzętu 
skutkowało również wydłużeniem czasu realizacji dzia-
łań dla Klientów. Dodatkowo w ostatnich kilku latach 
w wyniku korzystania ze starych monitorów u pracow-
ników Biura pojawiły się wady wzroku wymagające 
korekcji poprzez noszenie okularów. Poza tym, kompu-
tery nie zachowywały kontrastu i wymagały częstszych 
przerw podczas pracy ze względu na szybsze męcze-
nie się wzroku pracowników. 

Powyższe dane przyczyniły się do podjęcia starań o za-
kup nowoczesnego oprogramowania oraz odpowied-

Nowe rozwiązania informatyczne: 

niego do niego sprzętu informatycznego. Wdrożenie 
tych rozwiązań umożliwia oszczędności związane z re-
organizacją pracy poprzez większą automatyzację pro-
cesów oraz zamianę zestawień księgowych w formie 
papierowej na formę elektroniczną. 

Zakup i instalacja nowoczesnej infrastruktury sprzę-
towo-softwarowej oraz wdrożenie nowoczesnego 
oprogramowania nastąpiło zgodnie ze Strategią CSR 
Biura Rachunkowego „Anna” przygotowaną i wdrożoną 
w 2014 roku. 

Zakup infrastruktury obejmował:

•	 skonfigurowany serwer wraz z 
oprogramowaniem oraz licencjami 
dostępowymi, terminalowymi w tym NAS,

•	 9 zestawów komputerów stacjonarnych z 
monitorami,

•	 3 Laptopy,

•	 10 pakietów biurowych Microsoft Office,

•	 Program Ms Visio.
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Zakup został współfinansowany 
w ramach Szwajcarsko- Polskiego 
Programu Współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Wymiana infrastruktury komputerowej ma służyć 
przede wszystkim:

1. Poprawie warunków pracy poprzez stosowanie 
wyższych norm pracy przy komputerze, niż 
w obowiązujących przepisach BHP zgodnych 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. 
Parametry techniczne monitorów mają 
zapewnić najwyższe standardy pracy, aby 
nie wpływały na pogorszenie się wzroku 
pracowników, ani w żaden inny sposób nie 
oddziaływały negatywnie na pracowników.

2. Zwiększeniu efektywności materiałowej 
i energetycznej świadczonej usługi 
poprzez zmniejszenie zużycia materiałów 
papierowych i przestarzałych komponentów 
drukarkowych, jak i zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej poprzez zakup wyższej 
klasy sprzętu.

3. Zakup infrastruktury spełnia wymogi 
przeprowadzonego wcześniej audytu 
informatycznego, który zdefiniował minimalne 
parametry niezbędne do skonfigurowania 

nowoczesnej platformy informatycznej, na 
której mogą współpracować jednocześnie 
nowoczesny systemy i aplikacje informatyczne, 
jakie zostały wymienione jako forma wsparcia 
systemem informatycznym/aplikacją w procesach 
biznesowych realizowanych przez BR „Anna”.

4. Zastosowaniu nowoczesnego sprzętu ma również 
za zadanie zmniejszyć emisje szkodliwego dla 
środowiska promieniowania i generowania 
szumu elektrycznego. 

5. Wsparciu procesów biznesowych i budowanie 
relacji z klientami poprzez nowoczesna 
infrastrukturę i nowe możliwości sprzętowe. 

Poprzez wymianę Biuro chce wykazać
między innymi:

	zmniejszenie wskaźnika zużycia energii 
elektrycznej o 5% w roku 2015 w stosunku 
do lat roku poprzedzającego i utrzymanie tej 
oszczędności przez okres 3 lat;

	uzyskanie oszczędności w zużyciu ryz papieru 
do wydruku o 5% w roku 2015 w stosunku 
do lat roku poprzedzającego i utrzymanie tej 
oszczędności przez okres 3 lat.

Z wprowadzonych zmian skorzystają wszyscy: Klienci, 
dostawcy, pracownicy i Biuro, jako podmiot gospodar-
czy.
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