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Dywity, 16 września 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 WDRAŻANIA STRATEGII CSR, zrealizowany w terminie: 01.09.2016 do 16.09.2016, który 

obejmował: 

1. Wykonanie prac wdrożeniowych polegających na opracowaniu procedur, polityk, mierników 

(w tym opracowanie i wdrożenie systematycznego przeglądu i oceny pracowników z etapem 

dialogu z interesariuszami pod kątem ich potrzeb szkoleniowych). 

a. Opracowanie i wdrożenie transparentnego systemu oceny pracowników  

i motywacyjnego. 

b. Opracowanie logistyki ciągłości zatrudnienia pracowników pracujących na umie zleceniu. 

c. Opracowanie zmian logistyki dostaw i serwisowania. 

2. Zintegrowano procedury i polityki oraz mierniki z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

AA1000, GRI.4 w celu dostosowania standardów do realiów funkcjonowania ULTRON Zakład 

Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski. 

a. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do analizy procesów biznesowych workflow 

i przeszkolenie pracowników. 

b. Odbyto serię spotkań informacyjnych z pracownikami w celu zapoznania ich ze zmianami 

w sposobie funkcjonowania ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof 

Krankowski - w rozbiciu na poszczególne stanowiska pracy i zakresy obowiązków 

służbowych (pięć spotkań informacyjnych). 

c. Wdrożenie idei wolontariatu pracowniczego w ULTRON  Zakład Urządzeń 

Elektronicznych Krzysztof Krankowski – poprzez spotkanie informacyjne, wyjaśniające 

zasady idei wolontariatu pracowniczego.  
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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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