
POLITIKA
INTEGROVANÉHO SYSTÉMU
ŘÍZENÍ A SYSTÉMU ŘÍZENÍ
ENERGIE



Společnost Extral Sp. z o.o. působí v oblasti navrhování a výroby hliníkových profilů a vyrábění. 

Naším cílem je dosažení spokojenosti Zákazníků a udržení odpovídající úrovně kvality v rozsahu 
poskytovaných služeb, ale i péče o životní prostředí a bezpečnost zaměstnanců a výrobků.

Díky integraci Systému řízení kvality založeného na základě normy EN ISO 9001:2015 se Systémem 
environmentálního řízení založeného na základě normy EN ISO 14001:2015 a Systémem řízení 
energie založeného na základě normy EN ISO 50001:2018 usilujeme o pevnost a spolehlivost ve 
vztazích se Zákazníky a pečujeme o blaho svých zaměstnanců a o životní prostředí, zlepšování ener-
getického výsledku a místní komunity.

Svých cílů dosahujeme:
- sblížením se se Zákazníkem za účelem poznání jeho očekávání a požadavků,
- budováním trvalých partnerství v dodavatelském řetězci služeb a prostředků pro výrobu hliníko-

vých profilů a vytvářením přidané hodnoty v Extralu v podobě vyrábění včetně subdodavatelů 
pro povrchové úpravy s cílem komplexně vyhovět potřebám Zákazníka,

- organizací práce a důslednou modernizací technického vybavení směřující ke zvýšení efektivity 
práce, zlepšení energetického výsledku a kvality výrobků při optimalizaci výrobních procesů a 
souvisejících nákladů,

- vhodnou a opakovatelnou kvalitou výrobků a zajištěním dostatečné bezpečnosti výrobků a 
minimalizaci rizika závad a chyb,

- neustálým zlepšováním všech procesů probíhajících ve společnosti za účelem dosažení odpoví-
dající účinnosti a efektivity činností,

- spoluprací s dodavateli, kteří zajišťují spolehlivost, pevnost a energetickou účinnost svých výrob-
ků a služeb a jsou citliví k otázkám ochrany životního prostředí, dodržování lidských práv a 
právních předpisů, 

- zajištěním dostupnosti informací o dosaženém energetickém výsledku, kvalitních, environmentál-
ních a energetických cílech v rámci organizace, 

- poskytováním zdrojů a prostředků nezbytných k dosažení stanovených cílů, 
- udržitelným využíváním zdrojů a systematickým zlepšováním parametrů zátěže životního 

prostředí způsobené výrobní činností: snižováním spotřeby energie a surovin, emisí znečišťujících 
látek do životního prostředí, znečišťováním vod a zvyšováním množství ekonomicky využívaných 
povýrobních odpadů a zlepšováním energetického výsledku díky systematickému zlepšování 
výrobní technologie, efektivity a účinnosti, modernizaci technického vybavení pro ochranu 
životního prostředí, zavádění technologií a proefektivních projektů, zvyšování množství recyklo-
vaných materiálů ve výrobě, ale i obhospodařování a podpoře využití odpadů vznikajících ve 
výrobním procesu,

- vytvořením bezpečných proenvironmentálních a proefektivních postojů a chování zaměstnanců 
neustálým zvyšováním jejich kvalifikace a jejich účastí a zapojením do aktivit pro ochranu život-
ního prostředí, neustálým zlepšováním energetického výsledku a spokojenosti Zákazníka, 
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- splněním požadavků platných právních předpisů a dalších požadavků týkajících se kvality, život-
ního prostředí, aspektů souvisejících s užíváním, účinností a spotřebou energie a dalších,

- zahrnutím do implementace požadavků Integrovaného systému řízení všech zaměstnanců v 
souladu s jejich povinnostmi, kompetencemi a odpovědností,

- neustálým zlepšováním a zdokonalením činností ve vztahu k životnímu prostředí, energetickému 
výsledku, bezpečnosti zaměstnanců a spokojenosti Zákazníka,

- podporou procesů nákupu a navrhování s ohledem na aspekty energetické účinnosti.

Jménem celého personálu prohlašuji, že tato Politika integrovaného systému řízení je chápána, 
implementována, ohlášena, udržována a bude neustále aktualizována na všech úrovních organizace 
ve společnosti, včetně společností spolupracujících s Extralem.

Jedním ze základních úkolů Systému řízení prostředí je průběžné sledování a přísný dohled nad 
identifikovanými environmentálními aspekty a minimalizace jejich negativních vlivů na životní 
prostředí.

Jedním ze základních úkolů Systému řízení energie je průběžné sledování energetického výsledku 
podniku a jeho zlepšování zaváděním vylepšení zvyšujících energetickou účinnost procesů.
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