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Pabianice, 30 sierpnia 2016 r. 

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

i przejrzystości: 

CERTOOLS sp. jawna w Pabianicach, ul. Wspólna 23 b,  

NIP: 7310004579, REGON: 470550334, KRS: 0000007952 

jako realizator projektu: „Strategia CSR w Certools sp. z o.o. - 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 CERTOOLS.  

 

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

CSR, przy współudziale właścicieli CERTOOLS. 

 

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

działalności CERTOOLS 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 (p. Olgierd Głodkowski) 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 CERTOOLS. 

 

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 Certools spółka jawna to wiodący producent filtrów oraz akcesoriów gazowych. Firma 

powstała w roku 2001. Będąc liderem na rynku, dostarczamy nasze produkty do polskich i 

światowych producentów systemów instalacji LPG i CNG, do hurtowni, zakładów 

montażowych i warsztatów samochodowych. Współpracujemy z firmami z ponad 40 krajów i 

ciągle powiększamy grono naszych odbiorców.  

Nasza działalność jest związana z motoryzacją już od kilkudziesięciu lat. Od ponad 15 lat 

zajmujemy się produkcją filtrów i akcesoriów LPG i CNG. 

 

 

 

W przypadku pytań odnośnie zrealizowanego projektu – zachęcamy do kontaktu. 

 

"CERTOOLS" Spółka Jawna Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke  

ul. Wspólna 23 B                      95-200 Pabianice 

tel.: 42 215 04 07                      fax: 42 227 56 55 

interesariusze@certools.pl        www.certools.pl 
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