
Ustanowienia rocznych celów zgodnych z niniejszą Polityką i przeprowadzania jej corocznego przeglądu przez 
Dyrekcję oraz zapewnienie środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Spełnienie wymogów klienta dokładajac wszelkich starań, aby sprostać ich oczekiwaniom. 
Przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych. Przestrzeganie podjętych zobowiązań 
dotyczących jakości produktu, świadczonych usług, wydajności energetycznej oraz zużycia energii. Zgodność 
działań z porozumieniami do których Firma się stosuje (Plastic 2030, Volumtary Commitment, OCS).

Stworzenia odpowiedniej atmosfery pracy, aby ułatwić pracownikom zaangażowanie w osiąganie celów 
organizacji: pod względem jakości, środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gwarancja zobowiązania nabytego w związku z przystąpieniem do europejskiej umowy o gospodarce o obiegu 
zamkniętym realizowanego w trzech kierunkach: zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, 
przestrzeganie OCS i zwiększenie wydajności zasobów (efektywność energetyczna i ekoprojektowanie). 

Planowanie działan w celu zapobiegania i poprawy jakości, ochrony środowiska i wydajności energetycznej. 
Promowanie ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania, rozwijanie relacji z klientami i sprawdzanie 
poziomu ich satysfakcji. Poprawa efektywności środowiskowej i energetycznej, zwiększanie konkurencyjności 
naszych produktów, usług, a także prestiż na rynku.

Promowanie projektowania i nabywania energooszczędnych produktów i usług w celu poprawy charakterystyki 
energetycznej. 

 Promocja szkoleń wśród pracowników w celu podnoszenia świadomości troski o środowisko. Zaangażowanie 
ludzi w proces, tak aby byli oni częścią funkcjonującego systemu. Ponadto utrzymywanie dobrej relacji z wszyscy 
klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewniającymi dostępność wymaganych informacji.
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Polityka
Jakości i Środowiska

Dyrekcja CONTENUR S.L., świadoma faktu, jak ważna jest Jakość, Środowisko, Efektywność Energetyczna
i Gospodarka obiegowa, ustanawia Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymogach, które przewidują 
przepisy UNE-EN-ISO9001:2015, UNE-EN-ISO14001:2015, UNE-EN ISO 50001:2018 I UNE-EN ISO 14006: 2011 
i zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich mechanizmów umożliwiających organizacji poznanie, zrozumienie 
i wprowadzenie w życie Polityki Jakości i Środowiska, dokonanie jej przeglądu i  publiczne udostępnienie.
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