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I. Wartości, cele firmy Sawer Konsulting Spółka z o.o. 
Sawer Konsulting jest innowacyjną, ekologiczną firmą doradczą i biurem rachunkowym.  

Nadrzędne wartości to: wysoka etyka prowadzenia biznesu, przejrzystość, przyzwoitość.  

Celem firmy jest rzetelne prowadzenie księgowości klientów, z oferowaniem dodatkowych usług 
wspierających biznes klienta z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  

Dążymy do harmonijnej współpracy z klientami, pracownikami. 

Stawiamy na: 

- wprowadzanie innowacji technologicznych, rozwijanie e-usług, 

- rozwój firmy, pracowników, 

- ciągłe uczenie się,  

- zdalną pracę specjalistów. 

Uznajemy zasady odpowiedzialności społecznej zdefiniowane w normie ISO 26000: rozliczalność, 
przejrzystość, zachowanie etyczne, poszanowanie interesów interesariuszy, poszanowanie prawa, 
poszanowanie międzynarodowych norm postępowania, poszanowanie praw człowieka. 

II. Działania CSR  zrealizowane w 2014 roku 

1. Staż dla osoby niepełnosprawnej  
Od września 2014  staż w firmie odbywała niepełnosprawna kobieta. Umowę zawarto z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Gostyniu w ramach programu Junior. Planowany czas trwania stażu 12 miesięcy. 

2. Utworzenie miejsca pracy na zasadzie telepracy 

W 2014 roku utworzono miejsce pracy działające na zasadzie telepracy.  Zatrudnionego pracownika 
wyposażono w niezbędny sprzęt. 

Umożliwiamy pracownikom łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi np. przez zdalną pracę.  

3. utrzymane zasady proekologiczne 

Edukujemy pracowników - każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z grą komputerową 
EKO-biuro ze strony http://aerisfuturo.pl/kalkulator/ekobiuro.html.   

Poprzez stosowanie w Sawer Konsulting - e-usług oddziałujemy na naszych klientów. Klienci 
otrzymują dokumenty w wersji elektronicznej, nie papierowej. Ograniczamy zużycie papieru zarówno 
w naszej firmie, jak i u klientów. Drukujemy dokumenty dwustronnie. 

Wdrażamy innowacje. Wprowadziliśmy możliwość zdalnej obsługi klientów, co eliminuje część 
kosztów dojazdów do klienta samochodami służbowymi.  
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Wykorzystujemy kolektory słoneczne  do ogrzewania ciepłej wody, ograniczamy zużycie wody przez 
zamontowanie baterii bezdotykowej. 

2. Stosujemy uczciwe praktyki  
W relacjach z klientami, partnerami, wykonawcami, organizacjami postępujemy etycznie. Kierujemy 
się zasadą praworządności, przestrzeganiu norm etycznych, poszanowaniu praw własności. 
Szanujemy prawa własności fizyczne i intelektualne innych podmiotów, chronimy naszą własność. 

3. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 
Realizujemy ten obszar poprzez przyjmowanie osób bezrobotnych na staż, bezpłatne udzielanie 
porad. Rozwój kompetencji zatrudnionych osób przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i 
społecznego. Firma zatrudnia pracowników na umowy o pracę, zlecenia, dzieło- nie korzysta z agencji 
pracy tymczasowych. Wykorzystujemy technologie informacyjne i komunikacyjne widząc szansę 
rozwoju firmy. Inne podmioty w ramach benchmarkingu, będą również je wdrażały. 

Zatrudniamy osoby z najbliższego otoczenia- specjalistów. 

Sawer wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych i dostarcza fachowej wiedzy swoim 
klientom. 

Promujemy zdrowy styl życia - częstujemy naszych gości zdrowymi przekąskami. 


