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TYTUŁ: SZKOLENIA ŚRODOWISKOWE DLA FIRM DOFINANSOWANIA

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:

Szkolenia środowiskowe dla firm realizowane we współpracy z firmą EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i gospodarcze Sp. z o.o.
zapewniają firmom możliwość dostosowania działalności do przepisów o ochronie środowiska. Profesjonalne szkolenia ekologiczne z
zakresu ochrony środowiska dają firmie możliwość prawidłowego oraz terminowego rozliczania opłat środowiskowych, sporządzania
sprawozdań środowiskowych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń środowiskowych. Zmiany przepisów o ochronie środowiska stale
poszerzają katalog firm, które podlegają obowiązkowi wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz nakładają wymóg składania
sprawozdań środowiskowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń, a
aktualny stan wiedzy pozwala na realizację szkoleń w najwyższym standardzie i użyteczności. Doradcy środowiskowi stale monitorują
zmiany przepisów o ochronie środowiska, dzięki czemu przygotowują profesjonalne arkusze umożliwiające wyliczenie opłat
środowiskowych oraz opracowanie raportów środowiskowych zgodnie z wymogami prawa. Udział w szkoleniu zapewnia osobom
odpowiedzialnym za zarządzanie ochroną środowiska w firmie możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z
prowadzoną działalnością, w tym:
- wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza
- wprowadzeniem ścieków do wód lub ziemi
- poborem wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych
- wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz składowaniem odpadów
- emisją hałasu.

Zakres szkolenia oraz podejmowane w trakcie szkolenia zagadnienia nasi eksperci uzależnione są od potrzeb firmy, zakresu działalności
firmy oraz jej struktury organizacyjnej. Szczegółowych informacji nt. realizowanych szkoleń środowiskowych, obowiązków firm w
zakresie ochrony środowiska oraz aktualnych przepisów dotyczących konieczności wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska udzielą
Państwu nasi doradcy środowiskowi telefonicznie 85 744 44 60. Więcej informacji o ofercie szkoleniowej oraz usługach środowiskowych
realizowanych przez firmę EkoExpert prezentujemy na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl. Na stronie dostępne są praktyczne
informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania do usług szkoleniowych, usług środowiskowych oraz projektach realizowanych
przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej.


