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Zobowiązujemy się do:

Kierownictwo firmy CONTENUR świadome znaczenia jakości, ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz 
zrównoważonego rozwoju wprowadziło Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach norm UNE-EN-ISO 
9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 50001:2018 oraz UNE-EN ISO 14006:2020 i zobowiązuje się do wdrożenia 
odpowiednich mechanizmów w celu zapewnienia, aby organizacja znała, rozumiała i stosowała w praktyce niniejszą 
Politykę, a także aby była ona poddana przeglądom i udostępniana publicznie.

Zaangażowanie w spełnienie wymagań klientów
Zaspokajanie wymagań klientów, starając się 
przerastać ich oczekiwania, 
Przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych 
i regulacyjnych. Przestrzegać podjętych zobowiązań 
dotyczących jakości dostarczanego produktu lub 
usługi, środowiska, eko-projektu, efektywności 
energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii. 
Przestrzeganie innych wymagań, do których firma 
przystąpiła dobrowolnie (Plastics 2030 – Dobrowolne 
zobowiązania, OCS...).

Przeglądu Celów
Firma ustanawia roczne cele zgodnie z niniejszą 
Polityką, która jest corocznie weryfikowana przez 
Zarząd, oraz zapewnia niezbędne zasoby do ich 
realizacji.

Europejskie porozumienie w sprawie gospodarki 
cyrkulacyjnej
Organizacja gwarantuje utrzymanie podjętych 
zobowiązań w ramach przystąpienia do Europejskiego 
Porozumienia na rzecz Circular economy poprzez 
trzy kierunki działania: zwiększone wykorzystanie 
materiałów z recyklingu, eko-projektowanie produktów, 
rozwój OCS i zwiększenie efektywności wykorzystania 
zasobów.

Zaangażowanie pracowników
Tworzymy odpowiedniego środowiska pracy dla 
pracowników, aby byli zaangażowani w osiąganie 
Celów i zadań organizacji w zakresie jakości, 
środowiska i efektywności energetycznej.

Ciągłe doskonalenie
Organizacja zaplanowała działania mające na celu 
zapobieganie i poprawę jakości, ochrony środowiska 
i wydajności energetycznej. Ustanowiono działąnia 
dążące do ciągłego doskonalenia skuteczności 
Systemu Zarządzania, budowanie relacji z naszymi 
klientami poprzez poprawę wyników środowiskowych 
i energetycznych, ekoprojektowanie naszych 
produktów, zwiększanie konkurencyjności naszych 
produktów i usług, a także naszego prestiżu na rynku.

Projektowanie i zamawianie produktów i usług
Promowanie projektowanie w trosce o zachowanie 
parametrów energooszczędnych produktów i usług 
w celu poprawy efektywności środowiskowej i 
energetycznej.

Komunikacja i szkolenia
Organizacja promuje szkolenia i zwiększanie 
świadomości naszych pracowników, informując ich o 
podjętych zobowiązaniach i wykorzystaniu narzędzi 
zarządzania, tak aby stali się zaangażowaną i czynną 
częścią systemu. Jednym z naszych celów jest płynna 
komunikaja ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, 
zapewniając dostępność wymaganych informacji.


