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Pabianice, 16 września 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 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 CERTOOLS. 

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 CERTOOLS w rozbiciu na poszczególne stanowiska pracy i 

zakresy obowiązków służbowych (pięć spotkań informacyjnych). 

c. Wdrożenie idei wolontariatu pracowniczego w CERTOOLS – poprzez spotkanie 

informacyjne, wyjaśniające zasady idei wolontariatu pracowniczego.  



 
 

 
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

RAPORT NR 3                                                                                             Status projektu  
 

„Strategia CSR w Certools sp. z o.o. - nowe oblicze przedsiębiorstwa” 

Strona 2 z 2 
 

 

 

 

 

 

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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