Kokybės, aplinkosaugos ir DSS politika
Esminės uždarosios akcinės bendrovės „Empower-Fidelitas“ veiklos nuostatos, nekintančios nuo
bendrovės įsikūrimo 1997 metais, yra telekomunikacijų ir energetikos sektoriaus infrastruktūros
(telekomunikacinių bokštų ir elektros perdavimo linijų atramų) projektavimas, statyba ir priežiūra. Be
šios kasdienės misijos įmonė deda daug pastangų įgyvendindama lanksčią kainodarą, tobulindama
statybos metodus, diegdama šiuolaikines technologijas, daug investuodama į darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą, mokymą, saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimą.
Siekdami sustiprinti savo pozicijas rinkoje ir patenkinti klientų poreikius, įmonėje įdiegėme
integruotą Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001 bei OHSAS
18001 standartus. Vadovaudamiesi teisiniais aktais bei integruotos kokybės, aplinkosaugos ir DSS
procedūromis, bendrovėje nuolat atliekame vidinę kontrolę. Kokybės vadovo įsakymu yra sudaryta
vidaus auditorių grupė, kuri reguliariai atlieka vidaus auditus bendrovės padaliniuose.
Nepriekaištinga atliekamų darbų kokybė, švari aplinka bei sveiki ir saugūs darbuotojai –
mūsų įmonės veiklos prioritetai.
Mūsų įsipareigojimai:
• Laikytis kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų
reikalavimų,
• Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupant išteklius, bet ir
sudarant bei palaikant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais
aspektais,
• Nuolat kelti mūsų įmonės darbuotojų kvalifikaciją, diegti naujas technologijas ir darbo
organizavimo metodus.
• Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai
mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti
jos valdymo bei prevencines priemones.
• Pasirenkant tiekėjus ir subrangovus, pirmenybę teikti tiems, kurių veikla atitinka kokybės,
aplinkosaugos ir DSS standartų reikalavimus.
• Periodiškai analizuoti kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS vadybos sistemos efektyvumą, peržiūrėti
keliamus tikslus ir skirti išteklių jų įgyvendinimui.
• Reikalauti, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo darbo kokybę pagal pareigas ir
kompetenciją.
Didžiuojamės kiekvienu įmonės darbuotoju, kuris kokybišku ir sąžiningu darbu
prisideda prie šių kokybės tikslų siekimo ir kokybės politikos principų įgyvendinimo.

Vaclovas Kirkilis
UAB „Empower-Fidelitas“
Generalinis direktorius
2018-07-13

