UAB,,ROFOLIS"
KOKYBES, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJU SAUGOS IR
SVEIKATOS POLITIKA
UAB ,,Rofolis(. - tai nuo 2000 m. statybos versle sekingai dirbanti atestuota statybos otganizacija.
Pagrindine organizacijos veiklos kryptis - ypatingq statiniq bendrieji ir specialieji statybos darbai,
nekilnojamqjq kult[ros paveldo vertybiq tvarkybos, konservavimo, restauravimo, atk[rimo darbai,
rekonstrukcija ir remontas. Muziejiniq eksponatq konservavimo, restauravimo ir atkiirimo darbai.
Kilnojamqjq kult[ros vertybiq konservavimo, restauravimo, atkiirimo darbai. Ypatingq statiniq ir
nekilnojamqjq kult[ros paveldo verfybiq tyrimo ir projektavimo darbai. Statinio statybos technine prieZi[ra.
UAB ,,Rofolis" privalumai - kokybes garantija, operatyvus darbq atlikimo terminai, patrauklios
mokejimo s4lygos. Glaudus organizacijos bendradarbiavimas su architektais, konstruktoriais leidLia taikyti
paZangiausias technologijas bei naudoti naujausias statybos ir apdailos medZiagas. Organizacljos personalo
patirtis, auk5ta kvalifikacija bei platus tiekejq tinklas, sudaro s4lygas ivairiems musq uZsakovq.planams ir
idejoms igyvendinti.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UZDUOTYS
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Tapti Siuolaiki3kai modernia, pajegia konkuruoti ir stabiliai ekonomi5kai statybos rinkoje augandia
organizacija.
Numat5rti uZsakovq poreikius ir l[kesdius, jq igvendinimui pateikti racionalius inZinerinius
sprendimus.

Tobulinti veiklos procesus, statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos poZilriu paZangias
technines naujoves ir darbo metodus.
Siekti nuolatinio kokybes, aplinkos apsaugos bei darbuotojq saugos ir sveikatos veiksmingumo
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gerinimo,

Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdy,ti profesing izikq, vykdyti nelaimingq atsitikimq,
avarijq ir profesiniq ligq prevencij4.
Valdyti ir maLinti organizacijos veiklos neigiam4 poveiki aplinkai, vykdyti tar5os prevencij4,
taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius i5teklius, pagal galimybes maZinti emisijas i
atmosfer4, skatinti susidarandiq atliekq antrini panaudojim4.
UZtikrinti Lietuvos Respublikos teises aktq ir kitq isipareigojimq vykdym4.

Sistemingai kelti visq lygiq darbuotojq kvalifikacij4, skatinti klrybing iniciatyv4 ir s4moningum4,
ugdyti darbuotojq asmening atsakomybg uZ atliekamq darbq kokybg, saug4 ir sveikat4 bei aplinkos
apsaug?.

UZtikrinti tinkamas ir saugias darbo s4lygas bei socialines garantijas'
NumatSrti ir skirti i5teklius, reikalingus kokybes, aplinkos apsaugos, darbuotojq saugos ir sveikatos
vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

apsaugos, darbuotojq saugos

ir

ir nuolat tobulina

integruotq kokybes, aplinkos
sveikatos vadybos sistem4, atitinkandi4 standartq ISO 9001, ISO 14001 ir

Siq siekiq igyvendinimui UAB ,,Rofoliso' idiege
OHSAS 18001 reikalavimus.

UAB ,rRofolis" politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos
pavedimu supaZindinti su Sia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet
perZilrima, kad i5liktq nuolat tinkama.
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