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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE OPINIE EKSPERTYZY 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:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od ponad 15 lat zapewnia
firmom kompleksową obsługę ekologiczną: doradztwo środowiskowe, doradztwo biznesowe,
opracowania dokumentów środowiskowych, zarządzanie ochroną środowiska w firmie,
przygotowanie firmy do kontroli środowiskowej, wdrożenie procedur mających ograniczyć wpływ
prowadzonej działalności na środowisko oraz dostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska. Obsługę ekologiczną firm w
EkoExpert zapewniają doświadczeni eksperci środowiskowi, którzy stosują najlepsze praktyki dla zapewnienia firmie kompleksowego
wsparcia merytorycznego, realizacji usług środowiskowych, sporządzania dokumentacji środowiskowej zgodnie z przepisami oraz
terminowego przekazywania sprawozdań środowiskowych, raportów środowiskowych, dokumentów rozliczeniowych, wniosków o
pozwolenia środowiskowe, zintegrowane i sektorowe. Specjaliści do spraw zarządzania ochroną środowiska w firmie realizują
kompleksowe usługi środowiskowe pozwalające na ograniczenie kosztów związanych z ochroną środowiska, dostosowaniem prowadzonej
działalności do wymagań prawnych, organizacyjnych i rozliczeniowych oraz monitorowaniem zmian w zakresie zarządzania ochroną
środowiska w firmie. Firma EkoExpert stosuje sprawdzone metody zarządzania dokumentacją środowiskową, zarządzania procesami w
firmie, zarządzania wiedzą dla zapewnienia klientom najwyższej jakości współpracy ekologicznej oraz ograniczenia ryzyka negatywnych
konsekwencji wynikających z niedostosowania działalności do przepisów ochrony środowiska. Obowiązki środowiskowe firm wynikają z
rodzaju prowadzonej działalności, zakresu oddziaływania na środowisko, zdolności firmy do zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków: ewidencyjnych, sprawozdawczych, aplikacyjnych, rozliczeniowych we własnym zakresie. Współpraca ekologiczna z firmą
EkoExpert pozwala na outsourcing usług środowiskowych, a tym samym powierzenie odpowiedzialności za prawidłową realizację polityki
ochrony środowiska doświadczonym ekspertom. Zakres wymaganych obowiązków środowiskowych w firmie wynika z Ustawy Prawo
Ochrony Środowiska a zakres realizacji tego obowiązku możliwy jest w oparciu o przeprowadzony audyt środowiskowy w firmie. Firma
EkoExpert oferuje bezpłatne przygotowanie dedykowanej oferty współpracy ekologicznej na podstawie ankiety dostępnej za
pośrednictwem formularza na stronie www.ekoexpert.com.pl lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres biuro@ekoexpert.com.pl
Zachęcamy do umówienia spotkania, w trakcie którego doradca środowiskowy będzie mógł ocenić potrzeby środowiskowe firmy oraz
dostosować ofertę usług środowiskowych oraz zakres oferty do Państwa wymagań. Kontakt telefoniczny z doradcą środowiskowym pod
numerem 85 744 44 60.


