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Dywity, 30 sierpnia 2016 r. 

 

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad, efektywności, jawności  

i przejrzystości ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski, jako 

realizator projektu: „Strategia ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof 

Krankowski - nowe oblicze przedsiębiorstwa”, przedstawia raport z postępu ze zrealizowanych 

prac. 

Informujemy, że wykonanie zaplanowanych etapów przebiegało, zgodnie z poniższym opisem:  

 

ETAP ROZPOZNANIA – zrealizowany w okresie 15.06.2016 r – 30.08.2016 r., w ramach którego 

dokonano: 

 

1.  Przeprowadzenie rozmów z interesariuszami – pracownikami na temat planowanego wdrożenia 

strategii CSR w firmie. Był to etap wstępny polegający na zapoznaniu pracowników z planami 

kierownictwa, przy udziale doradcy CSR. W ramach tego etapu wykonamy został etap dialogu 

z interesariuszami, przy użyciu ankiety z pytaniami odnoszącymi się do obszaru CSR.  

 

2. Wykonany został audyt społecznej odpowiedzialności audyt odnosił się do obszarów CSR,  

w audycie wykorzystano zagadnienia odnoszące się do wytycznych normy PN-ISO 26000 

„Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”. Rozszerzana została liczba obszarów, 

który został objęty audytem – zamiast planowanych trzech obszarów, dokonano badania  

w siedmiu obszarach, to znaczy: 

 ład organizacyjny, 

 prawa człowieka, 

 praktyki z zakresu pracy, 

 środowisko, 

 uczciwe praktyki operacyjne, 

 zagadnienia konsumenckie, 

 zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 
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Przeprowadzając audyt społecznej odpowiedzialności ww. obszarach uzyskano tym samym 

potwierdzenie słuszności założeń strategii. Zgodnie z założeniami doradca spędził 5 dni 

roboczych w naszej firmie, przeprowadzając analizę istniejących procedur, regulaminów oraz 

przeprowadzając rozmowy z interesariuszami. 

 

3.  Wykonano „Opracowanie mapy interesariuszy” – zewnętrznych i wewnętrznych, w także 

dokonano wyboru grup priorytetowych wśród klientów, dostawców, przedstawicieli społeczności 

lokalnej oraz wybór obszaru działania organizacji pozarządowych do objęcia systemowym 

wsparciem i nawiązanie współpracy – działanie zostało wykonane wspólnie doradcą CSR oraz 

kierownictwa wyższego i średniego szczebla naszej firmy. 

 

4. Przez doradcę ds. CSR opracowany został „Raport odpowiedzialności społecznej firmy 

"ULTRON" Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski”, było to działanie 

kończące etap rozpoznania, zawierające wnioski dla opracowania strategii CSR. 

 

5. Zgodnie z opracowanymi wnioskami do strategii CSR (realizacja na ww. etapie) zorganizowano 

działania informacyjne o realizowanym projekcie: 

a. wewnątrz firmy: przygotowano biuletyn informacyjny, zorganizowano spotkanie 

informacyjne; 

b. na zewnątrz firmy: przygotowano ulotki informacyjne, oraz zmieszczono informacje na 

stronie www. 

 

6. Wysłano wnioski do instytucji certyfikującej normy ISO – ISOQAR CEE sp. z o.o. dotyczące 

certyfikacji systemów zarządzania ISO 9001:2015 „System zarządzania jakością” oraz ISO 

14001:2015 „System zarządzania środowiskiem”. 
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Firma "ULTRON" Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski to producent 

komorowych myjni natryskowych, myjni ultradźwiękowych dużych mocy w przemyśle, 

medycynie i laboratoriach o pojemności od 1 do kilku tysięcy litrów. Wykonuje również 

automatyczne linie technologiczne do różnych procesów. Wprowadza najnowsze technologie 

zwiększające wydajność i jakość produkcji u naszych klientów. Urządzenia przez siebie 

produkowane często dostosowuje do indywidualnych potrzeb, a także tworzy od podstaw 

projekty spełniające oczekiwania klientów. Rozwój działalności Zakładu Urządzeń 

Elektronicznych „ULTRON” Krzysztof Krankowski determinuje stałe poszukiwanie nowych 

rozwiązań technologicznych, nowych zastosowań, przekraczanie zakresu dotychczasowej 

oferty produktowej oraz rynków zbytu. Dotyczy to praktycznie każdej branży, a wymagania  

i oczekiwania odbiorców, oraz ambicje właściciela to uruchomienie produkcji myjek 

dedykowanych do zastosowania w obszarach i branżach, w których nie były dotychczas 

stosowane. 

  

 

W przypadku pytań odnośnie zrealizowanego projektu – zachęcamy do kontaktu. 

 

"ULTRON" Zakład Urządzeń Elektronicznych  

                                    ul. Olsztyńska 66                   11-001 DYWITY/k. Olsztyna 

              tel.: (89) 511-94-60                 fax: (89) 511-94-61 

                 interesariusze@ultron.pl        www.ultron.pl 
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