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TYTUŁ: TERMINARZ ŚRODOWISKOWY 2019 DORADZTWO 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:

Współpraca z firmą EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. umożliwia sprawne rozliczanie prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie oraz realizację projektów o charakterze ekologicznym, mających na
celu poprawę wizerunku firmy, poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na
środowisko oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Firma EkoExpert prezentuje elastyczne podejście do współpracy z Klientem, a
Klienci mają do wyboru kilka możliwości współpracy w zależności od zakresu obowiązków, które zostaną powierzone doradcom
środowiskowym z EkoExpert. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert może obejmować kompleksową opiekę doradców
środowiskowych lub może być prowadzona zadaniowo, w zależności od uzgodnionych warunków współpracy. Eksperci środowiskowi
wykonują wstępną ocenę potrzeb środowiskowych firmy na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego i w oparciu o
przeprowadzony audyt przygotowują ofertę współpracy dostosowaną do oczekiwań Klienta i potrzeb środowiskowych firmy.
Decyzja o nawiązaniu współpracy w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie pozwala na przekazanie wypełniania obowiązków
związanych z prowadzoną działalnością firmie EkoExpert, tym samym powierzając firmie EkoExpert odpowiedzialność za prawidłowe
oraz terminowe przekazywanie raportów środowiskowych, wnoszenie opłat środowiskowych, przygotowanie firmy do kontroli
środowiskowej oraz reprezentowanie firmy w trakcie kontroli środowiskowej. Eksperci od ochrony środowiska z EkoExpert stale
monitorują zmiany przepisów dotyczących obowiązków firm, które należy wypełnić w związku z prowadzoną działalnością, a na ich
podstawie dostosowują zakres działań podejmowanych na rzecz Klienta. Doradcy z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie
w obsłudze ekologicznej firm i instytucji, posiadają liczne rekomendacje oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje swoich ekspertów
środowiskowych. Firma EkoExpert jest wiodącą firmą doradczą w regionie i może pochwalić się licznym gronem zadowolonych ze
współpracy Klientów. W związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń środowiskowych, przekazywaniem dokumentacji środowiskowej
oraz wnoszeniem opłat za środowisko zachęcamy do zapoznania się z terminami na złożenie właściwych sprawozdań. Na firmowej
stronie www.ekoexpert.com.pl dostępny jest terminarz środowiskowy, który zawiera obowiązujące w 2019r. terminy na złożenie
sprawozdań środowiskowych, listę podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań oraz wykaz dokumentów, które należy
dostarczyć do właściwych jednostek administracji publicznej zajmujących się środowiskiem. Eksperci środowiskowi z EkoExpert chętnie
udzielą informacji telefonicznie pod numerem 85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres biuro@ekoexpert.com.pl


