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TYTUŁ: OBSŁUGA EKOLOGICZNA DECYZJE ŚRODOWISKOWE EKOEXPERT

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Obsługa ekologiczna firm prowadzona przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia firmom
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem i na podstawie aktualnych przepisów dotyczących ochrony
środowiska w formie dostosowanej do potrzeb i oczekiwań firmy. Firma EkoExpert realizuje zadania z zakresu sprawozdawczości,
rozliczeń prowadzonej działalności z tytułu korzystania ze środowiska, pomaga w uzyskaniu stosownych zaświadczeń, pozwoleń
środowiskowych, decyzji środowiskowych, analiz środowiskowych inwestycji, raportów oceny środowiskowej. Współpraca ekologiczna z
firmą EkoExpert umożliwia powierzenie wypełniania obowiązków środowiskowych wykwalifikowanym ekspertom środowiskowym, którzy
posiadają odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie pozwalające przejąć odpowiedzialność za prawidłowe oraz terminowe
wypełnianie obowiązków rejestracyjnych, zgłoszeniowych oraz sprawozdawczych. Dodatkową korzyścią ze współpracy z firmą EkoExpert
jest możliwość reprezentowania Państwa firmy przez naszych ekspertów środowiskowych w trakcie kontroli środowiskowej oraz
przygotowanie przez nich firmy do kontroli: przeprowadzenie audytu środowiskowego, uzupełnienie brakującej dokumentacji, wdrożenie
procedur środowiskowych w firmie, przygotowanie dokumentacji do kontroli środowiskowej. Doradcy środowiskowi z EkoExpert
posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu powierzonych zadań z zakresu ochrony środowiska, a firma EkoExpert otrzymała
liczne rekomendacje od firm współpracujących. Firma EkoExpert jest liderem branży usług ekologicznych i od ponad 10 lat z
powodzeniem rozwija ofertę dostępnych usług środowiskowych, uzupełniając ofertę świadczonych usług środowiskowych o nowe
zagadnienia oraz dostosowując ofertę środowiskową firmy do zmieniających się przepisów dotyczących obowiązków środowiskowych
firm.
Doradcy środowiskowi korzystając ze zdobytego w ciągu wielu lat doświadczenia realizują również szkolenia środowiskowe dla firm.
Zakres szkoleń środowiskowych oferowanych przez firmę EkoExpert obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z wypełnianiem
obowiązków sprawozdawczych przez firmy, w tym wyliczaniem i wnoszeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat
produktowych. Szkolenia ekologiczne obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, a ich zakres jest dopasowany do
potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Firma EkoExpert w swojej ofercie posiada kompleksowe rozwiązania dostosowane do zmieniających się
przepisów o ochronie środowiska oraz stale poszerzanego katalogu obowiązków firm w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Oferta
firmy EkoExpert dostępna jest na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl. Wyczerpujących informacji o ofercie firmy EkoExpert,
zakresie współpracy oraz dostępnych formach współpracy udzielą doradcy środowiskowi z EkoExpert telefonicznie pod numerem 85 744
44 60 oraz w biurze przy ul. Młynowej 17/1 w Białymstoku.


