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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 PRZYGOTOWANIE STRATEGII I NARZĘDZI JEJ WDRAŻANIA, który został zrealizowany 

w okresie od 01.07.2016 r. do 30.08.2016 r. i obejmował: 

1. Weryfikację projektu strategii CSR z punktu widzenia stopnia zaspokojenia oczekiwań i potrzeb 

interesariuszy (ewaluacja dokumentu / zebranie opinii / informacji zwrotnych) – wykonane na 

podstawie spotkań i dyskusji z interesariuszami na terenie firmy ULTRON Zakład Urządzeń 

Elektronicznych Krzysztof Krankowski.  

 

2. Wprowadzenie korekt i przygotowanie ostatecznej wersji strategii CSR – przez doradcę ds. 

CSR, przy współudziale właścicieli ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof 

Krankowski. 

 

3. Dokonano opracowania planu wdrożenia strategii CSR i zaprojektowano optymalny do 

działalności ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski dobór 

narzędzi wdrożeniowych strategii. 

 

4. Wykonano badania i analizy zużycia materiałów eksploatacyjnych, określone zostały normy 

zużycia i zaprojektowane wskaźniki pomiarów. Etap został przygotowany i przeprowadzony 

przez doradcę ds. CSR wspólnie z kierownikami działów oraz inspektorem bhp. Działanie 

potrzebne do określenia specyfikacji zapytania ofertowego do zakupu systemu informatycznego 

wspomagającego pracę wraz z systemem raportowania zużycia materiałów. 

 

5. Opracowano założenia działalności społecznej ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych 

Krzysztof Krankowski. 

 

6. Opracowano plan zakupów inwestycyjnych na użytek realizacji projektu.  

 

7. Sporządzono i wysłano zapytanie ofertowe do trzech dostawców systemów informatycznych. 
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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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