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TYTUŁ: OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE FIRM OCHRONA ŚRODOWISKA

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i
Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi ekologicznej
firm i instytucji, w tym w szczególności opracowywaniu dokumentacji środowiskowej firm, przygotowywaniu wniosków o pozwolenia
środowiskowe: zintegrowane, sektorowe, rozliczaniu prowadzonej działalności: wyliczaniu wysokości opłat środowiskowych, opłat
produktowych, recyklingowych oraz pozyskiwaniu środków na realizację projektów ekologicznych. Firma EkoExpert w sposób
profesjonalny, merytorycznie i terminowo, dba o powierzone zadania z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, szkolenia
pracowników, doradztwa ekologicznego w zakresie poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania środków na poprawę
ekologicznego wizerunku firmy oraz ograniczenia negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Doradcy środowiskowi
z firmy EkoExpert posiadają rozległą wiedzę o planowaniu procesów produkcyjnych, zarządzaniu odpadami, zarządzaniu dokumentacją
środowiskową firmy, przygotowywaniu firmy do kontroli środowiskowej oraz możliwościach dostosowania prowadzonej działalności do
wymogów oraz przepisów ustawy o ochronie środowiska. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert opracowują kompleksowo
dokumentację firmy wraz z dostosowaniem posiadanej dokumentacji do aktualnych wymogów przewidzianych przepisami, monitorują
zmiany przepisów i na bieżąco dostosowują dokumentację stosownie do wprowadzanych zmian, przygotowują dokumentację
środowiskową wymaganą do przetargów oraz innych postępowań. Firma EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firmy, z
możliwością dostosowania zakresu współpracy do wymagań Klienta, możliwością negocjowania warunków współpracy. Współpraca z
firmą EkoExpert w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie pozwala na przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowe
wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie na ekspertów środowiskowych, którzy w sposób rzetelny i profesjonalny będą
wypełniać powierzone obowiązki sprawozdawcze i rozliczeniowe. Firma EkoExpert na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl prezentuje kompleksową ofertę usług środowiskowych świadczonych w ramach działalności, listę aktualnie
realizowanych szkoleń środowiskowych dla osób zarządzających dokumentacją środowiskową w firmie z możliwością zakupienia szkoleń
przez Internet, referencje od Klientów, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować oraz aktualne informacje dotyczące możliwości
dofinansowania działalności, pozyskiwania środków na realizację projektów proekologicznych, konkursów oraz innych aktywnych działań
na rzecz poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze związanym z ochroną środowiska. Do Państwa dyspozycji pozostają
doradcy środowiskowi, którzy udzielą wyczerpujących informacji dotyczących oferty firmy EkoExpert również telefonicznie pod numerem
85 744 44 60.


