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Spis treści
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   Pracy
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• Wyniki
• Obszary regionalne i wpływy
• Innowacja i rozwój produktów
• Jakość

8. Wymiar środowiskowy
• Zaangażowanie w ochronę środowiska
• Rewaloryzacja i recykling
• Wskaźniki oddziaływania na środowisko
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Oddajemy w Wasze ręce szóste 
wydanie Raportu Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu za 
rok 2017 firmy CONTENUR. 
Niniejszy raport jest prezentacją 
i syntezą działań naszego 
przedsiębiorstwa w kwestiach 
związanych z CSR, szczególnie w 
odniesieniu do zrównoważonego 
rozwoju.

Prezentowany raport stanowi gruntowną analizę 
naszych działań w wymiarze społecznym, 
pracowniczym i środowiskowym.

List 

Dyrektora 
Generalnego
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List Dyrektora Generalnego

W roku 2017, w sferze 
ekonomicznej przedsiębiorstwo 
skupiło swe wysiłki na wzroście na 
ugruntowanych już rynkach oraz 
na rozwoju nowych produktów i 
poprawie jakości. 

Poza kwestiami o charakterze 
czysto ekonomicznym, niniejszy 
raport stanowi gruntowną analizę
naszych działań w wymiarze 
społecznym, pracowniczym 
i środowiskowym, 
skoncentrowanych na grupach 

interesu, którym przedsiębiorstwo 
przynosi korzyści (pracownicy, 
dostawcy, klienci, społeczeństwo, 
akcjonariusze). 

Wśród osiągnięć roku 2017 
podkreślamy ponownie wzrost 
wykorzystania surowców z 
recyklingu oraz zmniejszenie
śladu węglowego, co na 
poziomie sektorowym czyni z nas 
przedsiębiorstwo modelowe w 
kwestii zrównoważonego rozwoju.

Iñigo Querejeta 
Dyrektor Generalny w CONTENUR

“...niniejszy raport jest syntezą 
działań naszego przedsiębiorstwa w 
kwestiach związanych z CSR”.

Ponad 30 lat
globalnych

i innowacyjnych 
rozwiązań.

W roku 2018 nadal będziemy 
stymulować rozwój naszej polityki 
zrównoważonego rozwoju z
zamiarem poprawy naszego 
oddziaływania na społeczeństwo 
poprzez wzorowe postępowanie.
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Istotne dane 2017

103

53

708.000 1.986 13

1 589 2

Obroty (w milionach €)

Kraje naszych operacji

Sprzedanych Klienci Filie

Centrum montażowe
kontenerów podziemnych

Pracownicy
zatrudnieni na cały etat

Zakłady  
przemysłowe

Istotn 
dane 
2017
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Klucz 
2017

LUTY
CONTENUR otwiera filię w 
Czechach.  

Wprowadzenie pojemnika do 
dwustronnego załadunku 2SS®.

KWIECIEŃ

MAJ

CONTENUR zostaje wybrany 
w przetargu ogłoszonym przez 
obszar miejski Universitätsstadt 
Siegen.

Rozpoczęcie dostaw pojemników 
do załadunku bocznego w 
Madrycie.

Pierwsza dostawa pojemników 
do załadunku bocznego w Palma 
de Mallorca.

Instalacja pierwszych egzemplarzy 
pojemników do załadunku 
bocznego w Edynburgu.

CONTENUR prezentuje pojemniki 
do załadunku bocznego w 
Prowincji Toledo.

CZERWIEC

Kluczowe osiągnięcia 2017
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Kluczowe osiągnięcia 2017

Pierwsza dostawa oraz instalacja 
pojemników do załadunku 
bocznego ”Model F” w Singapurze.

Dostawa pojemników o 
pojemności 1100 litrów do 
Trienekens (Sarawak) Sdn. 
Bhd w Malezji.

Otwarcie nowej filii w Palhoça,
Santa Catarina (Brazylia) oraz 
rozpoczęcie dostaw pojemników o 
pojemności 1100 litrów w mieście 
Florianópolis.

System Recycla: Kordoba jest 
pierwszym hiszpańskim miastem 
wdrażającym system Recycla.

Przedłużenie umów w 
okręgu Saint-Malo (Francja) 
oraz rozpoczęcie realizacji 
dostaw pojemników do gminy 
Beaujolais.

CONTENUR bierze udział w 
targach branżowych Poleco 
System w Poznaniu oraz 
Municipalia w mieście Lleida 
(Hiszpania).

SIERPIEŃLIPIEC

PAŹDZIERNIK

GRUDZIEŃLISTOPAD

WRZESIEŃ
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O firmie CONTENUR

komunalne, które zwiększały 
jakość życia, zrównoważony 
rozwój oraz estetykę miast”.

Wizja 
“Firma o zakresie globalnym nie 
tylko preferowana przez klientów, 
ale też inspirująca dla swych 
pracowników”.

Wartości
Wizja CONTENUR opiera się 
na sześciu wartościach, które 
reprezentują trwałe
zobowiązania przedsiębiorstwa.

Ukierunkowanie na rozwój: 
“Jesteśmy stale rosnącym 
przedsiębiorstwem”.

Rzetelność: “Jesteśmy firmą o 
jasno wyznaczonej i jednorodnej 
linii działania”.

Orientacja na klienta: “Klient 
znajduje się w centrum naszych 
decyzji”.

Etos służby: “Tym co nas 
wyróżnia są dobre usługi”.

Osoby: “Wspieramy rozwój 
naszych pracowników”.

Innowacja: “Nowe podejścia w 
odpowiedzi na zapotrzebowania 
naszych klientów”.

Opis wachlarza
produktów i usług

CONTENUR jest liderem wśród 
dostawców kompleksowych 
rozwiązań w zakresie 
konteneryzacji odpadów.

• Pojemniki do załadunku 
bocznego.
• Pojemniki do załadunku 
tylnego.

O firmie 
CONTENUR CONTENUR jest liderem na

rynku iberyjskim w dziedzinie 
swej działalności oraz trzecim 
podmiotem w Europie. Posiada 
trzy ośrodki produkcyjne: dwa w 
Getafe (Hiszpania) oraz trzeci w 
Mielcu (Polska).

CONTENUR prowadzi działania 
promocyjne i świadczy usługi 
za pośrednictwem własnych 
filii handlowych obecnych w 13 
krajach oraz dystrybutorów w 
ponad 43 krajach.

Misja i wizja 

Misja 
“Projektowanie, produkcja i 
komercjalizacja kompleksowych 
rozwiązań w zakresie 
pojemników na odpady 
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O firmie CONTENUR

• Pojemniki do załadunku 
pionowego.
• Kontenery podziemne.

•  Pojemniki na psie odchody – 
Sanecan®.

• Usługi wymiarowania, 
dystrybucji, utrzymania i mycia 
pojemników.

•  Recycla: Podejście do 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, wykorzystujące 
nowe technologie do produktów 
przeznaczonych do

odbioru, aby urzędy miejskie, 

przedsiębiorstwa usługowe i 
mieszkańcy czerpali korzyści 
z większej kontroli nad 
recyklingiem.

• Usługi utrzymania oraz 
dostosowania placów zabaw do 
obowiązujących przepisów.

• Tecnibox®.

• Rozwiązanie do dwustronnego 
załadunku 2Side System®.

CONTENUR jest liderem na rynku, ponieważ 
od ponad 30 lat wyraźnie stawia na 
innowacyjne rozwiązania i jakość.

Rozwiązania w ponad 40 krajach

13
Filie w 13 krajach

Filie CONTENUR Ośrodki produkcyjne CONTENUR
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Polityka zrównoważonego rozwoju

CONTENUR za podstawowe 
zasady przyjmuje poszanowanie 
środowiska naturalnego oraz 
zaangażowanie w zrównoważony 
rozwój. W tym celu prowadzi 
politykę w zakresie jakości i 
ochrony środowiska, której cele i 
procedury muszą być wypełniane 
przez wszystkie osoby wchodzące 
w skład przedsiębiorstwa.

Firma pracuje nad polepszeniem 
środowiska pracy i relacji z 
grupami interesu (akcjonariuszami, 
klientami, pracownikami, 
dostawcami oraz społecznościami) 
w oparciu o etykę, przykładność i 
przejrzystość.

CONTENUR promuje doskonałość 
w biznesie, wydajność swych 
wyrobów i usług, rozwój zawodowy 
i osobisty swych pracowników, 
zapewniając im równe warunki; 
bezpieczeństwo i higienę pracy, 
poszanowanie dla otoczenia i 
środowiska naturalnego oraz
integrację grup najbardziej 

poszkodowanych. 
Projekt CONTENUR ma aspiracje 
do bycia uznanym za arenie 
krajowej i międzynarodowej za 
model w branży, na podstawie 
następujących priorytetów

Postępowanie etyczne
i przykładne w działaniach 
prowadzonych w środowisku 
zawodowym wspierającym 
przejrzystość oraz otwarty dialog, 
w którym uczestniczą wszystkie 
grupy interesu.

Utrzymanie zaufania swych 
klientów w oparciu o rozwój 
produktów i usług wysokiej jakości, 
które spełniają ich oczekiwania, 
ulepszają zachowania 
produktu zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i 
przyczyniają się do ewolucji miast 
przyszłości.

Promowanie przyjaznego i 
partycypacyjnego środowiska 
pracy, umożliwiającego rozwój 
zawodowy pracowników oraz 
zwiększanie różnorodności i 
równouprawnienia.

Opracowywanie projektów i 
rozwiązań umożliwiających 
integrację grup najbardziej 
poszkodowanych w środowisku 
miejskim.

Wprowadzanie skutecznych 
systemów zapobiegających 
zagrożeniu zawodowemu i 
zmniejszających je w obiektach 
firmy, zakładach pracy oraz 
podczas wykonywania 
czynności z zakresu utrzymania, 
wspomaganych szkoleniami i 
uświadamianiem pracowników i 
dostawców w tej materii.

Zmniejszenie wpływu 
działalności firmy na środowisko, 
w oparciu o rygorystyczną 
politykę zapobiegania i 
gospodarki odpadami, 
odpowiedzialne wykorzystywanie 
surowców oraz wprowadzenie 
unormowanych systemów 
zarządzania środowiskowego we 
wszystkich swych działaniach.

Tworzenie produktów w oparciu 
o innowację i badania naukowe, 
pozwalających na stałe 
rozwijanie bardziej efektywnych 
i konkurencyjnych produktów i 
usług, przyczyniających się do 
poprawy jakości gmin i
życia ich mieszkańców.

Polityka 
zrównoważonego 
rozwoju
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Wymiar ekonomiczny

Wymiar 
Ekonomiczny

W tym ustępie poddaje się analizie 
ewolucję przedsiębiorstwa pod 
względem ekonomicznych aspektów 
działalności, w oparciu o:

• Wzrost wyników w kategoriach 
ilościowych.

• Powiększenie regionalnych 
obszarów wpływów.

• Potencjał i środki przeznaczone 
na innowacje jako gwarancja 
przetrwania przedsiębiorstwa.

• Jakość produktów i procesów.

WYNIKI  
EKONOMICZNE

Biorąc pod uwagę podstawowe 
zmienne dotyczące sprzedaży 
i wyników, rok 2017 był dla 
CONTENUR okresem silnego 
wzrostu pod względem wyników, do 
którego przyczyniło się doskonałe 
zachowanie hiszpańskiego rynku.

Przewidywany rozwój na rok 2018 
wpisuje się w plan strategiczny 
2016 - 2020, który przewiduje 
wzrost sprzedaży na poziomie 8% w 
stosunku do roku 2017.

Analizując branżę, przewidywany 
jest znaczny wzrost działalności 
we Francji, Europie Środkowej i 
Ameryce Łacińskiej, za sprawą 
nabycia nowego zakładu 
produkcyjnego w Brazylii.

Wskaźniki wyników ekonomicznych:
w milionach € 

90,4

sprzedaż 2016

103

sprzedaż 2017

98,8

sprzedaż 2015

87,8

sprzedaż 2014
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Wymiar ekonomiczny

Regionalne obszary wpływów

CONTENUR prowadzi swą 
działalność handlową oraz 
utrzymuje kontakty z klientami 
poprzez pracowników handlowych 
oraz personel pomocniczy w 
różnych oddziałach handlowych. 
Oprócz własnej sieci w 13 krajach, 
CONTENUR posiada dystrybutorów 
i wspólników handlowych, którzy 
prowadzą działalność w ponad 50 
krajach.

W roku 2017 dokonano sprzedaży w 
53 krajach oraz otwarto nowe biuro 
handlowe w Czechach.

W roku 2018 przewidywana jest 
kontynuacja dynamicznej ekspansji 
międzynarodowej, dzięki inauguracji 
nowego oddziału w Argentynie.

Wskaźniki działalności

2017 2016 2015 Działania 2017 Plany 2018

Kraje
z działalnością

53 52 43 39 Umocnienie aktualnej pozycji
w Ameryce Łacińskiej (Kolumbia).
Zwiększenie działalności handlowej 
w nowo utworzonych filiach (Azja i 
Czechy). Rozpoczęcie działalności w 
Singapurze, Hongkongu i Czechach.

Rozpoczęcie działalności handlowej 
w Argentynie i umocnienie
naszej pozycji w Ameryce 
Łacińskiej, dzięki nabyciu ośrodka 
produkcyjnego w Brazylii. 
Zwiększenie udziału w rynku krajów 
położonych na północy Europy.

Liczba filii 13 13 11 10 Otwarcie filii w Czechach
i zamknięcie oddziału
peruwiańskiego z uwagi na 
niewystarczający rozwój naszego rynku.

 
 Otwarcie filii w Argentynie.

Udział w  
targach

4 4 2 4 Udział w Waste in Progress
i Municipalia (Hiszpania), Poleco 
w Poznaniu. Udział w IV Spot-
kaniu Gmin Stawiających na 
Zrównoważony Rozwój w Brasilii.

Uczestniczenie w głównych targach 
branżowych: ECOWASTE (Abu-
Zabi), IFAT (Niemcy), TECMA 
(Hiszpania) i POLLUTEC (Francja).

Liczba osób
w dziale 
handlowym

77 69 67 66 Poprawa usług w Hiszpanii poprzez 
zatrudnienie asystenta
handlowego oraz menedżera produktu 
do wprowadzenia systemu 2SS®. 
Zatrudnienie 1 osoby do obsługi 
wzmożonej działalności handlowej w filii 
w Kolumbii.
Zatrudnienie asystentki handlowej 
w UK oraz jednej pracownicy na 
stanowisku technika w dziale marketingu 
i komunikacji.

Zatrudnienie jednej asystentki 
handlowej w filii w Czechach.

Nowy przedstawiciel handlowy w 
siedzibie w Kolumbii.

Dwa nowe wdrożenia w centrali w 
Brazylii.

Nowy menedżer handlowy w 
Argentynie.
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Wymiar ekonomiczny

INNOWACJA
I ROZWÓJ 
PRODUKTÓW

CONTENUR opiera swą 
działalność na innowacyjnych 
rozwiązaniach i rozwoju 
technicznym, mając na celu:

• Dostosowanie swego portfela 
produktów do zmieniających się 
potrzeb klientów oraz rynków, na 
których prowadzi działalność.

• Opracowywanie produktów 
bardziej przyjaznych środowisku 
od momentu ich produkcji do 
oddania ich do dyspozycji klienta
i odzysku po zakończeniu ich cyklu 
życia.

• Rozwijanie produktów, które 
pomagają klientom w polepszeniu
wskaźników recyklingu i jakości 
surowców wtórnych.

• Rozwój nowych technologii 
zbierania danych i zarządzania 
danymi, umożliwiających 
dostosowanie produktów 
CONTENUR do koncepcji ”Smart 
cities”.

W tym celu CONTENUR 
dysponuje działem badań, rozwoju 
i innowacji oraz stałym Komitetem 
ds. rozwoju produktów i innowacji.

CONTENUR współpracuje z 
renomowanymi projektantami 
oraz ośrodkami rozwojowo-
technologicznymi, mając na celu 
wdrożenie najnowszej wiedzy do 
swych innowacyjnych projektów.

Zaangażowana w konkurencyjny 
rozwój w dziedzinie konteneryzacji, 
firma CONTENUR jest aktywnym 
członkiem stowarzyszeń i instytucji 
branżowych o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym, wśród
których wyróżniają się:

Wskaźniki innowacyjności:

2017 2016 2015 2014

Personel zajmujący się badaniami i 4 4 3 3

Rozpoczęte projekty 7 6 9 8

Patenty, projekty i wzory użytkowe 177 170 167 165

^System do załadunku dwustronnego.
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Wymiar ekonomiczny

Działania 2017 

• Produkcja na skalę przemysłową 
i wprowadzenie
nowych akcesoriów i wersji 
pojemnika do załadunku 
dwustronnego 2Side System®.

• Włączenie nowych zamków 
elektronicznych do pojemników 
stosujących różne technologie 
przesyłania danych.

• Zaprojektowanie i rozwój
nowego, bardziej wydajnego, 
pojemnika 1100 l.

• Rozwój nowych otworów na 
obniżonej wysokości dla osób 

różnym stopniem sprawności w 
modelach do załadunku bocznego 
2400 D i 3200 D.

• Przeprowadzenie konkursu w 
celu określenia projektu nowego
pojemnika do załadunku 
pionowego na rynek francuski.

• Zaprojektowanie i rozwinięcie 
separatora i podwójnej pokrywy do
pojemników do załadunku tylnego 
o pojemności 180 i 240 litrów na 
rynek północnej Europy.

Plany 2018 

• Produkcja na skalę przemysłową 
i wprowadzenie pojemnika o 
pojemności 1100 litrów na rynek 
Europy Wschodniej.

• Produkcja na skalę przemysłową 
nowego modelu pojemnika do 
załadunku pionowego na rynek 
francuski.

• Zobowiązanie się do obniżenia 
poziomu hałasu wytwarzanego 
przez pojemniki dwukołowe. 

^Górna pokrywa z zamkiem ręcznym do 
pojemników do załadunku bocznego Serii 
D 2400 l.

^Oznakowanie odpadu dla załadunku 
bocznego, Modele D i F.

^Zamek elektroniczny ”Model F”, 
załadunek boczny.

^Otwory na obniżonej wysokości do 
pojemników do załadunku bocznego Serii 
D 2400 l i 3200 l.

^Pedał opracowany do pojemników do 
załadunku dwustronnego, 2000 l i 2800 l.

^Pokrywa na zawiasach i zamek ręczny 
do pojemnika do załadunku dwustronnego 
2800 l.

^Z powrotem ładowanie kontenera z
240 litrów z podwójną pokrywką.
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Wymiar ekonomiczny

CONTENUR usiłuje wdrażać kulturę 
ciągłego doskonalenia w zarządzaniu 
wszystkimi procesami i działaniami 
przedsiębiorstwa poprzez stosowanie 
najwyższych standardów jakościowych. 
Ma to na celu wzrost konkurencyjności 
i tworzenia wartości dla klientów i 
użytkowników.

Polityka jakości opiera się na 
następujących zasadach:

1. Zrozumienie OCZEKIWAŃ klientów, 
wewnętrznych i zewnętrznych, aby 
oferowane produkty i usługi zapewniały 
ich pełną satysfakcję.

2. Rozwój działań w zakresie 
INNOWACYJNOŚCI, aby zaspokoić, a 
nawet przekroczyć oczekiwania klientów.

3. Promowanie CIĄGŁEGO 
DOSKONALENIA w zakresie produktów i 
zarządzania procesami Grupy.

4. STYMULOWANIE kultury 
poszanowania środowiska naturalnego, 
zapobiegania zagrożeniom dla osób i 
zrównoważonego rozwoju.

Jakość wszystkich produktów i usług 
jest elementem kluczowym w firmie 
CONTENUR, dlatego wszystkie jej 
gałęzie działalności i procesy posiadają 
certyfikaty zgodności z normą ISO 9001.

Ośrodki produkcyjne CONTENUR w 
Getafe (Hiszpania) i Mielcu (Polska) 
posiadają certyfikaty ISO 9001 w 
zakresie procesów projektowania, 
produkcji i komercjalizacji pojemników 
plastikowych i podziemnych (ER-
0634/2014).

Centra usług konserwacyjnych firmy 
CONTENUR w Hiszpanii posiadają 
certyfikaty ISO 9001 w zakresie

procesów utrzymania pojemników, 
elementów wyposażenia przestrzeni 
miejskiej oraz placów zabaw (ER-
0634/2014).
Firma CONTENUR, w trosce 
o poszanowanie środowiska 
naturalnego i prawidłową efektywność 
środowiskową, wdrożyła i atestowała 
system zarządzania środowiskowego 
zgodny z normą ISO 14001 (GA-
2014/0276) oraz wpisała się do 
Ewidencji Śladu Węglowego, 
kompensacji i projektów absorpcji 
dwutlenku węgla prowadzonej przez 
hiszpańskie Ministerstwa Rolnictwa, 
Żywności i Środowiska Naturalnego w 
odniesieniu do swojej fabryki w Getafe 
oraz działu usług.

Obiekty CONTENUR dysponują 
strefami do przeprowadzania 
testów, zatwierdzonymi przez 
główne laboratoria europejskie, 
gdzie przeprowadzane są testy w 
ramach norm UNE-EN 840, UNE-EN 
12574, UNE-EN 13071 i RAL-GZ 
951/1 oraz testy w ramach protokołu 
wewnętrznego.

Firma jest także członkiem 
Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego i ma
przedstawiciela w grupie roboczej 
WG1 ”Waste containers” oraz 
podgrupach związanych z każdym z 
typów pojemników, które projektuje, 
produkuje, sprzedaje i utrzymuje. 
Przedsiębiorstwo uczestniczy również 
aktywnie w opracowywaniu nowych 
norm i weryfikacji norm istniejących.

Działania certyfikacyjne  
w roku 2017

W roku 2017 CONTENUR 
przeprowadził następujące audyty 
jakości i procedury certyfikacji produktu:

1. Przedłużenie certyfikatu ISO 9001 
oraz ISO 14001 (2015) we wszystkich 

ośrodkach z certyfikatem jakości.
2. Audyt kontrolny certyfikatów RAL 
GZ 951 w ośrodkach produkcyjnych w 
Mielcu i Getafe.

3. Przedłużenie certyfikatu produktów 
2400 D i 3200 D do załadunku 
bocznego zgodnie z normą UNE – EN – 
12574 (2007).

4. Certyfikat RAL GZ 951 produktów 
C660 i C770 produkowanych w 
zakładzie w Getafe.

W roku 2018 będą przeprowadzone:

1. Audyt kontrolny certyfikatu jakości.

2. Przedłużenie certyfikatu EN-840-5 
wszystkich dwukołowych pojemników 
do załadunku tylnego i pojemnika
o pojemności 1000/1100 l 
produkowanych w Getafe.

3. Audyt kontrolny certyfikatu zgodności 
RAL GZ 951/1 dla wachlarza wyrobów 
produkowanych w Mielcu i Getafe.

Główne wskaźniki

O 5,2% w stosunku do roku 2016 
zmniejszyły się reklamacje dotyczące 
jakości, dzięki zwiększeniu kontroli 
zewnętrznych przy wyjściu produktu 
z maszyny oraz procesowi kontroli 
wyrywkowych, przy którym osiąga 
się wczesne wykrywanie błędów, 
powstrzymujące późniejsze reklamacje 
pod względem jakości.

AKOŚĆ PRODUKTÓW I 
PROCESÓW

5,2%
Zmniejszenie reklamacji  

dotyczących jakości
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Wskaźniki jakości 2017 2016 2015 2014

Reklamacje dotyczące jakości 73 77 96 116

Średni czas rozstrzygnięcia (dni) 9,6 15 14 18

Reklamacje w stosunku do wszystkich zamówień 0,33% 0,37% 0,54% 0,61%

• Renowacja wyposażenia 
badawczego do załadunku 
bocznego.

• Wykorzystanie laboratorium 
kontroli jakości do 
przeprowadzenia badań własności 
mechanicznych materiałów 
(elastyczność, sprężystość i
wytrzymałość na uderzenie).

• Monitorowanie metod 5S w 
zakładach produkcyjnych w Getafe 

i Mielcu.
 
• Plan badań materiałowych i 
badań produktów końcowych, 
aby zwiększyć procent surowców 
wtórnych w wachlarzu produktów.

• Ulepszenie procedur certyfikacji 
pigmentów, surowców i materiałów.

• Zmniejszenie o 5,2% reklamacji 
dotyczących jakości wobec 6,5% 
rzeczywistego celu w roku 2017.

•  Zmniejszenie o 4,3% liczby
reklamacji dotyczących jakości w 
stosunku do roku 2017.

• Ustanowienie planu kontroli 
na różnych etapach procesów 
produkcyjnych w zależności od 
certyfikowanych produktów.

• Standaryzacja w zakresie 
specyfikacji technicznych 
dostaw dla dostawców różnych 
materiałów.

• Nabycie nowego sprzętu do 
laboratorium kontroli jakości celem 
weryfikacji zachowania produktu 
w ciągu jego okresu użytkowania 
(starzenie się produktu).

Działania 2017 Plany 2018
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Jakość produktów i 
usług
ma kluczowe 
znaczenie w 
CONTENUR, a
wszystkie gałęzie 
działalności i procesy 
w firmie posiadają 
certyfikaty zgodności 
z normą ISO 9001.
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Jakość usług i wskaźnik 
satysfakcji klienta

W CONTENUR jakość usług 
jest określana poprzez 
udział procentowy zamówień 
zrealizowanych po terminie i 
zmniejszenie do minimum dni 
opóźnienia w stosunku
do przewidzianej daty.

Ewolucja podstawowych 
wskaźników przebiegała 
następująco:

W roku 2018 firma CONTENUR 
przyjęła za cel utrzymanie 
wskaźnika opóźnień na poziomie 
poniżej 1 dnia oraz zamówień 
wykonanych z opóźnieniem na 
poziomie poniżej 3%.

Wzrost zamówień dostarczonych z 
opóźnieniem w roku 2017 wynika 
ze zwiększenia produkowanych 
egzemplarzy w odpowiedzi na 
popyt.
. 

Qualità del servizio 2017 2016 2015 2014

Opóźnienie wobec ustalonej daty dostawy 1,27 0,75 0,73 0,88

Zamówienia dostarczone z opóźnieniem (%) 4,36 3,3 2,9 3,5
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Wymiar 
Społeczny

W tym punkcie analizuje się 
praktyki wypracowane przez
CONTENUR w odniesieniu do 
osób, mające na celu osiągnięcie:

• Promowanie zasad 
równouprawnienia.

• Podwyższanie poziomu 
satysfakcji pracowników oraz 
ich poczucia że są częścią 
przedsiębiorstwa.

• Integracja osób z różnym 
stopniem sprawności.

• Szkolenie i rozwój zawodowy 
pracowników.

• Sprzyjanie warunkom 
odpowiednim dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
i higieny na stanowisku pracy.

PRACOWNICY CONTENUR

W roku 2017 personel liczył 
średnio 589 osób w 33 zakładach 
pracy położonych w 13 różnych 
krajach.

Główne wskaźniki wykazują długi 
średni staż pracy załogi, niski 
poziom rotacji personelu oraz 
wysoki odsetek umów na czas 
nieokreślony.

Zaangażowanie na rzecz 
równouprawnienia płci

CONTENUR deklaruje swe 
zaangażowanie w ustanowienie 
i opracowanie polityki 
uwzględniającej równe traktowanie 
i równe szanse, bez bezpośredniej 
czy pośredniej dyskryminacji 
ze względu na płeć, a także 
rozmach i wzmożenie środków 
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zmierzających do rzeczywistej 
równości w przedsiębiorstwie.

Działa Komitet Równości, 
złożony z pracowników i 
przedstawicieli związkowych, 
którzy spotykają się raz na 
kwartał i ściśle monitorują 
realizację ustalonej polityki.

Cechy personelu firmy CONTENUR 2017 2016 2015 2014

Liczba pracowników 589 535 547 532

Pracownicy według kategorii 221 P / 368 R* 215 P / 320 R* 214 P / 333 R* 208 P / 324 R*

Liczba zakładów pracy 33 34 32 31

% kobiet 20% 20% 20% 19%

% personelu zatrudnionego na czas nieokreślony 81% 82% 80% 80%

Średni staż pracy personelu 11,80 lat 11,70 lat 11,60 lat 11,40 lat

Średni wiek personelu 43 lat 44,5 lat 44 lat 43 lat

Średnia rotacja personelu 1,98% 1,28% 1,92% 1,68%

Pojemniki dostępne dla wszystkich  
zainstalowane w Ponferrada (León),  

Model 3200 litrów

76%
Odbytych zebrań  

współpracowników

* P - Pracownik | R - Robotnik
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PODWYŻSZANIE 
POZIOMU 
SATYSFAKCJI
I POCZUCIA 
PRZYNALEŻNOŚCI

Do głównych kanałów 
zwiększania współudziału osób 
w przedsiębiorstwie oraz ich 
wysłuchiwania należą:

• Dwuletnia ankieta satysfakcji 
pracowników.

• Zebrania współpracowników: 
comiesięczne zebrania działowe, 
na których prezentowane są 
informacje dotyczące sytuacji 
przedsiębiorstwa oraz kwestii 
dotyczących każdego działu.

• Spotkania dotyczące 
wydajności: coroczne spotkanie 
każdego kierownika działu ze 
współpracownikami w celu 
określenia dziedzin, które każda z 
osób powinna poprawić w 

wykonywaniu obowiązków 
służbowych, oraz potrzeb w 
zakresie szkolenia.
 
• Plan przyjęcia: przeznaczony 
dla osób nowo zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie, służący 
zapoznaniu ich z funkcjonowaniem 
różnych działów firmy oraz osób 
wchodzących w ich skład.

• Kwartalna prezentacja wyników 
wszystkim pracownikom i 
pracownicom przedsiębiorstwa 
prowadzona przez Dyrekcję 
Generalną.

• Roczne zebranie informacyjne: 
przeprowadzane w styczniu 
każdego roku w grupie osób 
mających bezpośredni wpływ na 
rachunek wyników.

Klimat w pracy 2017 2016 2015 2014

IWskaźnik satysfakcji ogólnej 79 dwuroczny 82 dwuroczny

Zebrania współpracowników 76% 98% 73% 77%

589
Liczba pracowników  

w roku 2017
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INTEGRACJA 
OSÓB Z RÓŻNYM 
STOPNIEM 
SPRAWNOŚCI

Firma CONTENUR od początku 
stawiała na integrację zawodową 
grup osób niepełnosprawnych
lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dostosowując pracę 
do profilu swych pracowników 
oraz popierając umowy służące 
integracji zawodowej i wejściu 
osób niepełnosprawnych na rynek 
pracy.

Grupa pracuje nad tym, aby 
możliwości zatrudnienia stały się 
rzeczywistością dla wszystkich i 
rozumie, że najlepszym sposobem 
wspierania integracji zawodowej 
jest bezpośrednie zatrudnienie, 
w przypadku którego pracownik 
może rozwijać się osobiście i 
zawodowo, co w pełni spełnia 
wartości promowane przez 
przedsiębiorstwo.

W tym kontekście, CONTENUR 
wypełnia postanowienia 
hiszpańskiej Ustawy o 
integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych, zatrudniając 
bezpośrednio ponad 3% takich 
osób.

Oprócz tego, od roku 2009 
współpracuje z Fundacją Adecco 
na rzecz integracji zawodowej i 
dostępu osób niepełnosprawnych 
do rynku pracy.

SZKOLENIE
I ROZWÓJ ZAWODOWY 
PRACOWNIKÓW

Firma CONTENUR za niezbędne 
do realizacji celów związanych ze 
wzrostem i doskonaleniem jakości 
uważa opieranie się na personelu 
posiadającym wymagane 
wyszkolenie technicznie i 
zawodowe do rozwoju swego 
stanowiska
pracy.

Roczny plan szkoleń firmy 
CONTENUR jest opracowywany 
zgodnie z potrzebami wykrytymi 
podczas rocznych spotkań 
rozwojowych.

Szkolenie 2017 2016 2015 2014

Łączne wydatki na szkolenie 89.800 € 105.100 € 125.300 € 75.200 €

Wydatki szkoleniowe na pracownika 153 € 197 € 229 € 141 €

Godziny szkoleniowe na pracownika 14,5 18 11 10

Liczba godzin szkoleniowych  8.500 9.900 5.700 5.300
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
stanowią stały i priorytetowy cel 
w CONTENUR, zarówno z uwagi 
na ich charakter społeczny i ludzki 
wymiar, jak i na ich znaczenie dla 
efektywności przedsiębiorstwa.

Kadra kierownicza wyższego 
szczebla stanowi w swej 
polityce w zakresie BHP, że na 
wszystkich szczeblach organizacji 
należy postępować zgodnie z 
następującymi zasadami:
• Komunikowanie i angażowanie 
się.

 
• Stałe i widoczne zaangażowanie 
się hierarchii decyzyjnych w 
zakresie BHP.
• Zintegrowane zarządzanie 
zapobieganiem wypadkom.
• Zapobieganie pożarom.
• Zaangażowanie w wypełnianie 
przepisów.
• Planowanie.
• Szkolenie.
• Zaangażowanie w ciągłe 
doskonalenie.

Od roku 2010 CONTENUR 
posiada specjalistyczny certyfikat 
OHSAS 18001, który opisuje 
wymagania w zakresie systemu

 
zarządzania BHP, umożliwiające 
przedsiębiorstwu kontrolowanie 
zagrożeń i polepszenie 
wydajności.

Certyfikat OHSAS uznaje i 
potwierdza zgodność
systemu zarządzania CONTENUR
z normą OHSAS 18001:2007.

”W roku 2015 CONTENUR 
otrzymuje certyfikat IQNet OHSAS 
18001, który uznaje certyfikację w 
skali międzynarodowej”.

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

Główne wskaźniki

Sicurezza e salute 2017 2016 2015 2014

Liczba witryn w Hiszpanii 21 21 20 17

Liczba zakładów z certyfikatem 
OHSAS

21 21 20 17

Liczba wypadków* 74 56 67 69

Wskaźnik nieobecności w pracy 5,24 4,03 3,1 4,9

* (łącznie, ze zwolnieniem i bez zwolnienia)

• Przeprowadzenie badania 
klimatu organizacyjnego przez 
ważną firmę konsultingową.

• Wdrożenie nowego programu 
zarządzania wydajnością i 
potencjałem (zarządzanie 
talentem).

• Wprowadzenie polityki ”Anti-
slavery and Human Trafficking 
Policy” w całej  
Grupie CONTENUR.

•  W celu rozwijania i ulepszania
wewnętrznej komunikacji
CONTENUR określił jako cel na 
rok 2018 realizację 80% zebrań 
współpracowników.

• W celu zwiększenia wskaźnika 
ogólnej satysfakcji CONTENUR 
postawił sobie za cel ulepszenie
narzędzia wydajności i zarządzania 
talentem, aby pracować w 
”Kulturze doceniania”.
 

• Aktualizacja Planu 
Równouprawnienia.

• Roczny plan integracji personelu 
w fabryce brazylijskiej.

Działania 2017 Plany 2018

Wzrosła liczba wypadków o 
32% w stosunku do roku 2016, 
jednak o 28 % w stosunku 
do roku ubiegłego obniżył się 
wskaźnik zapadalności: liczba 
wypadków pociągających za 
sobą zwolnienie lekarskie na 
1000 pracowników.
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• Wdrożono system zarządzania 
w zakresie BHP w filii w 
Portugalii.

• Dynamiczne wdrożenie metody 
5S w działach produkcyjnych i 
wysyłkowych w fabrykach w
Mielcu (Polska) i Getafe 
(Hiszpania).

• Przedłużenie certyfikatu 
OHSAS 18001 we wszystkich
ośrodkach w Hiszpanii, Francji i 
Polsce.

• Pomyślne wdrożenie protokołu 
dostępu do ciężarówek w fabryce 
w Polsce.

• Cel na rok 2018: Zmniejszenie 
liczby wypadków w pracy o 15% 
w stosunku do roku 2017.

• Dostosowanie systemu BHP
w fabryce w Brazylii.

• Zatrudnienie inżyniera procesu, 
który pomógłby w ulepszeniu 
kontroli operacyjnej i procesów 
roboczych na wszystkich 
stanowiskach.

• Zmniejszenie o 2% wskaźnika 
nieobecności w pracy w roku 
2018.

Działania 2017 Plany 2018
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Dimensione ambientale 

Działalność firmy CONTENUR jest 
ściśle związana ze środowiskiem, 
gdyż jest ona producentem i 
dostawcą sprzętu przeznaczonego 
do stymulowania i usprawniania 
recyklingu w miastach.

Zaangażowanie CONTENUR
polega na pracy nad 
projektowaniem procesów i 
produktów zmniejszających 
do minimum oddziaływanie 
działalności przemysłowej i 
usługowej firmy na środowisko.

Głównymi wytycznymi działalności 
są:

• Projekty zapewniające możliwość 
recyklingu wszystkich
komponentów wyrobów
CONTENUR.

• Zagwarantowanie źródeł 
dostaw oferujących jakość, która 
pozwoliłaby na coraz większe 
wprowadzanie materiałów z 
odzysku do
produkcji wyrobów.

• Używanie nowej generacji form 
wtryskowych, zapewniających 
optymalne wykorzystanie 
surowców i zużycie energii 
elektrycznej na wyprodukowaną 
sztukę.

• Projektowanie produktów do 
optymalnego układania w stos i 
zagwarantowania zmniejszenia 
emisji CO2 do atmosfery podczas 
dystrybucji.

• Stopniowe dostosowywanie 
maszyn wtryskowych, aby 
zagwarantować optymalne zużycie 
energii.

• Stopniowe zamiana naszej floty 

do usług utrzymania na pojazdy 
elektryczne lub hybrydowe. 

Emisje CO²
Przeprowadza się wewnętrzny 
audyt mający na celu poznanie 
poziomu emisji CO2 na tonę
przetworzoną w roku 2017.

Rewaloryzacja i recykling

CONTENUR pracuje nad
zwiększeniem poziomu
wykorzystania w produkcji
odzyskanego polietylenu wysokiej
gęstości.

• Łącznie % surowców wtórnych w 
roku 2017: 30,7% (25,3% więcej 
niż w roku 2016).

Cel na rok 2018: 37%.

 

Wymiar
Środowiskowy

0,91%

30,7%

0,9%

Zużycie wody utrzymało się na 
poziomie z roku 2016

Surowców wtórnych  
łącznie

Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej

Zmniejszenie zużycia paliwa o 
3% w stosunku do roku 2016.



Nombre de la sección

27

•  Monitorowanie i roczna
weryfikacja celów wyznaczonych 
przez audyt energetyczny.

• Zmiana aktualnego oświetlenia 
(fluorescencyjne) na technologię 
LED w ośrodku produkcyjnym 
w Getafe przyczyniło się do 
oszczędności energii rzędu 50% 
na każdy punkt światła.

• Cel wyznaczony na rok 2018: 
zmniejszenie o 2% zużycia 
energii elektrycznej w stosunku do 
średniej wartości z ostatnich 3 lat.

• Cel oszczędności energii wg
30% na maszynę. 

• Wdrożenie systemu zarządzania 
energią zgodnego z normą UNE 
EN ISO 50001 w celu uzyskania 
bardziej efektywnego
środowiska.

• Zastąpienie mniejszych urządzeń 
bardziej wydajnym parkiem 
narzędziowym.

Emisje CO2

Zużycie energii elektrycznej

Działania 2017 Plany 2018

Zużycie energii elektrycznej na 
wyprodukowaną tonę 

zmniejszyło się o 0,9% 
w stosunku do 2016 r.
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• Wdrożenie i certyfikacja 
systemu zarządzania 
środowiskowego według ISO 
14001 (2015) w zakładzie 
produkcyjnym w Mielcu oraz 
centrum usługowym w Vigo.

• Przedłużenie certyfikatów 
środowiskowych zgodnie z normą 
ISO 14001:2015 w pozostałych 
ośrodkach przedsiębiorstwa.

• Przeprowadzenie weryfikacji 
wykazu emisji gazów 
cieplarnianych w zakładzie 
produkcyjnym w Getafe oraz 
centrach usługowych.

• Cel na rok 2018: Zmniejszenie o 
2% zużycia paliwa w stosunku do 
średniej wartości z ostatnich 3 lat.

• Włączenie nowych pojazdów 
o napędzie gazowym lub 
elektrycznym, aby brać udział 
w przetargach publicznych 
ogłaszanych w ciągu roku.

• Plany szkoleń i uświadamiania 
na temat właściwego używania 
istniejącej floty pojazdów.

• Audyt w zakresie postępowania 
zgodnie z normą ISO 9001- 14001.

Działania 2017 Plany 2018

Emisje CO2 

Zużycie paliwa

Zużycie oleju napędowego 
w roku 2017.

2,95l/Tn
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• Zainstalowanie liczników do 
kontrolowania zużycia wody w 
pozostałych oddziałach.

• Wprowadzenie programu 
zwiększającego świadomość w 
pozostałych filiach CONTENUR.
 

• Cel na rok 2018: zmniejszenie o 
3% zużycia w stosunku do średniej 
wartości z ostatnich 3 lat.

• Zainstalowanie liczników do 
kontrolowania zużycia wody w 
nowo otwieranych oddziałach i 
centrach usługowych.

• Program zwiększania 
świadomości w nowo otwieranych 
filiach. 

•  Zwiększenie zużycia materiałów
wtórnych o 25% w stosunku do 
roku 2016.

• Opracowanie i monitorowanie 
programu kontroli jakości 
materiałów.

• Doskonalenie właściwości 
materiału z odzysku, zrównując 
je z właściwościami surowca 
pierwotnego.
• Monitorowanie zużycia 
materiału z odzysku poprzez 
kontrolę jakości.

• Certyfikacja nowych kolorów 
w produktach pochodzących z 
materiału z odzysku.

• Badania w zakresie starzenia 
się i zachowania się materiałów i 
produktu końcowego pod wpływem 
promieniowania UV.

• Wdrożenie modelu 5S w 
ośrodkach produkcyjnych w Getafe 
i Mielcu w celu zagwarantowania 
prawidłowego zużycia i strumienia 
materiału z odzysku.

• Zmniejszono wskaźnik 
wytwarzania odpadów o 26% w 
stosunku do roku 2016.

• Celem ustalonym na rok 2018 
w kwestii wytwarzania odpadów 
jest zmniejszenie o 3% ilości 
wytworzonej w roku 2017 (0,54).

• Nabycie pras w ośrodku 
produkcyjnym w Getafe, które 
umożliwiłyby rozdzielenie, 
zmniejszenie i odzysk odpadów 
wytworzonych przez opakowania.

Rewaloryzacja  
recyklingu

Wytwarzanie odpadów (kg/t 
wyprodukowana)

Działania 2017 Plany 2018

Ślad węglowy Rok 2015/16

Ślad węglowy działalności 
przemysłowej (tona CO2) / tony 

wyprodukowane:

Ślad węglowy w usługach (ton CO2) / 
1000€ obrotów:

 0,406 0,014 
 Tn Tn
 CO2e CO2e 

2015 2016

 0,056 0,051 
 Tn Tn 
 CO2e CO2e 

2015 2016

Consumo d'acqua

Zużycie wody utrzymało się na 
poziomie 0,91 (l/t) w stosunku  

do roku 2016

0,91

Łącznie % surowców wtórnych 
w roku 2017

30,7%

20172017
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