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Polityka środowiskowa EXTRAL jest realizowana za pomocą wdrożonego i ciągle udoskonalonego 
systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Posiadając świadome poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troskę 
o jego ochronę stosujemy w firmie przyjazne dla środowiska sposoby działania, przy zachowaniu odpo-
wiedniej jakości realizowanych usług oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi 
w zakresie ochrony środowiska.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników, zarząd oraz pełnomocników. 
EXTRAL wymaga również przestrzegania standardów zachowania określonych w polityce 
przez kontrahentów.

Celem firmy EXTRAL jest:
- dbanie o środowisko naturalne i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
- rozwój ekonomiczny, który jest równoważny z rozwojem ekologicznym,
- prowadzenie w firmie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedniego monitoringu spraw 

związanych z minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko.

Głównymi kierunkami naszej strategii są następujące działania:
- podejmowanie działań w celu poprawy efektów naszej działalności środowiskowej,
- doskonalenie naszych procesów produkcyjnych w celu spełnienia obowiązujących wymagań 

prawnych dotyczących ochrony środowiska,
- korzystanie w sposób efektywny z zasobów naturalnych oraz ograniczenie emisji,
- monitorowanie zużycia surowców i ciągła ich optymalizacja, w celu ograniczenia ilości surowca
- i stosowania materiałów z recyklingu,
- prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej działalności związanej z gospodarką odpadami i ciągłe 

ich ograniczanie,
- promowanie działań dotyczących odpowiednich postaw związanych z odpowiedzialnością ekolo-

giczną,
- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników poprzez systematyczne 

szkolenia,
- podążanie za postępem w nauce i technice w celu korzystania ze zdobyczy w tych dziedzinach      

w zakresie wprowadzania zmian, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
- stosowanie rozwiązań i urządzeń ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko oraz skupianie 

naszych działań na zapobieganiu nadmiernym powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów,
- prowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości i ograniczenia zużycia wody,
- szkolenia pracowników dotyczące odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami.
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Zarząd EXTRAL  zapewnia niezbędne zasoby do spełnienia wymagań wynikający z polityki środowi-
skowej. Wszyscy pracownicy firmy EXTRAL dokładają wszelkich starań, aby zm     inimalizować nega-
tywny wpływ na środowisko wynikający z prowadzonej przez EXTRAL działalności.

Polityka środowiskowa jest znana i zaakceptowana przez wszystkich pracowników. Wdrożona polityka 
jest powszechnie dostępna i w miarą konieczności aktualizowana do zmieniających się 
sytuacji i wymagań.


