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TYTUŁ: OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE FIRM SZKOLENIA EKOEXPERT

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. prowadzi działalność doradczą oraz szkoleniową z zakresu zarządzania
ochroną środowiska w firmie. Firma EkoExpoert jest certyfikowaną jednostką szkoleniową świadczącą usługi w ramach KSU (Krajowego
Systemu Usług) przy PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodną z
normą ISO 9001:2009, a także jest jednostką szkoleniowo-doradczą w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych). Firma EkoExpert
specjalizuje się w szkoleniach związanych z prawidłowym wyliczeniem wysokości opłat środowiskowych, prawidłowym sporządzaniem
raportów środowiskowych oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska w firmie oraz
wypełnianie obowiązków środowiskowych.
Obowiązki sprawozdawcze firm uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności oraz wpływu prowadzonej działalności na środowisko
naturalne oraz stopnia tego oddziaływania. Firma EkoExpert oferuje możliwość współpracy w zakresie monitorowania zmian przepisów o
ochronie środowiska oraz przygotowania oraz przeprowadzenia praktycznych szkoleń umożliwiających prawidłowe raportowania do
organów kontroli środowiskowej, prawidłowe rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przygotowanie firmy do kontroli
środowiskowej oraz bieżący nadzór nad dokumentacją środowiskową firmy. Firma EkoExpert realizuje szkolenia dofinansowane ze
środków finansowych Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala na realizację szkoleń przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, co
powoduje, że rzeczywisty koszt szkolenia dla przedsiębiorstwa jest dużo niższy, a korzyści wynikające ze zrealizowanego szkolenia
pozwolą firmie na dostosowanie działalności do przepisów o ochronie środowiska. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają
wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń środowiskowych, obsłudze ekologicznej firm oraz świadczeniu specjalistycznych usług
środowiskowych z zakresu dokumentacji środowiskowej, procedur środowiskowych oraz możliwości dofinansowania prowadzonej
działalności w celu dostosowania jej do wymogów ochrony środowiska. Poprawa ekologicznego wizerunku firmy wpływa w znaczący
sposób na rozwój firmy, poprawia ocenę ofert w przetargach, gdzie kluczowym elementem jest ochrona środowiska oraz ułatwia dostęp
do sektorów biznesu, w których wymogiem jest przestrzeganie procedur związanych z ochroną środowiska. Na stronie internetowej firmy
www.ekoexpert.com.pl mogą Państwo bezpłatnie wypełnić ankietę, umożliwiającą ocenę potrzeb środowiskowych w Państwa firmie,
pozwalającą stworzyć ofertę usług środowiskowych dopasowaną do wielkości przedsiębiorstwa, jego struktury organizacyjnej oraz
pozwalającą ocenić możliwość wypełniania obowiązków środowiskowych w ramach struktury organizacyjnej firmy oraz pozwalającą
przygotować propozycję szkoleń środowiskowych dedykowanych dla Państwa firmy. Doradcy środowiskowi chętnie zapoznają Państwa z
zakresem świadczonych usług oraz warunkami oraz możliwościami współpracy z firmą EkoExpert.


