


KIM JESTEŚMY

Od 15 lat jesteśmy niekwestionowanym liderem w branży zarządzania 

ochroną środowiska.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obecności na rynku, zapewniamy 

naszym Klientom aktualną i wszechstronną wiedzę z zakresu ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planowania przes-

trzennego.

Działamy na terenie całej Polski i podejmujemy się nawet najbardziej 

skomplikowanych projektów dla czołowych firm w kraju.

Nie boimy się wyzwań, dążąc za każdym razem do rozwiązań     

korzystnych dla naszych Klientów.

Wyróżnia nas interdyscyplinarny zespół specjalistów,                 

pasjonatów swojego zawodu oraz indywidualne                            

podejście i pełne zaangażowanie                                                             

w prowadzone projekty.











Jako członkowie stowarzyszeń i klastrów,

duży nacisk kładziemy na promowanie świadomości ekologicznej

i wspieranie innowacyjnych inicjatyw

Eko-Auto – Polskie Stowarzyszenie

Stacji Demontażu Pojazdów

– założyciele i członkowie

Polskie Forum ISO 9000

- członkowie

PPNT

- członkowie

Waste Klaster

- członkowie

Polskie Stowarzyszenie

Naukowe Recyklingu

- członkowie



NIE TYLKO BIZNES

•   szkoły podstawowe   •

•   fundacje, m. in. Złotowianka   •

•   listy do Mikołaja   •

•  wspieranie społeczności lokalnych w konfliktach środowiskowych    •





KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

W ZAKRESIE OCHRONY

ŚRODOWISKA

STAŁA WSPÓŁPRACA

- ewidencja odpadów i sprawozdawczość

- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- audyty środowiskowe

- zgłoszenia instalacji

- KOBIZE

- obecność na kontrolach WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego

a także reprezentowanie Klienta



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

W ZAKRESIE OCHRONY

ŚRODOWISKA

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

- raporty oddziaływania na środowisko

- karty informacyjne przedsięwzięć

- inwentaryzacje przyrodnicze

DECYZJE ODPADOWE

- pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

- inwentaryzacje dendrologiczne

- ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologiczne

OPERATY WODNOPRAWNE

POZWOLENIA NA EMISJĘ

I ZGŁOSZENIA INSTALACJI





PROFESJONALNE

USŁUGI DORADCZE

Programy Ochrony Środowiska

Raporty z Programów Ochrony Środowiska

Programy usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją

wyłącznie ze spisu z natury

Inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Programy Ograniczania Niskiej Emisji



Projekty do planów zaopatrzenia w ciepło,

paliwa gazowe i energię elektryczną

Prognozy oddziaływania na środowisko

i strategiczne oceny

Programy Rewitalizacji

Operaty Uzdrowiskowe

Operaty Wodnoprawne

Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi

PROFESJONALNE

USŁUGI DORADCZE



WYKONANE PROJEKTY

dla Jednostek Samorządów Terytorialnych

Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia

sektorowe, audyty środowiskowe

Raporty oddziaływania na środowisko,

Karty informacyjne przedsięwięcia

Programy usuwania wyrobów zawierających

azbest, wraz z inwentaryzacją

Programy ochrony środowiska, Plany gospodarki

odpadami, Plany gospodarki niskoemisyjnej,

Projekty założeń do planów zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe





ZASTOSOWANIE WIEDZY

W PRAKTYCE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

- szkolenia wstępne i okresowe wszystkich grup pracowniczych

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

- szkolenia ppoż

- doradztwo w świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bhp

- opracowanie oceny ryzyka zawodowego

- opracowanie dokumentacji powypadkowej

KONFERENCJE I WYJAZDY STUDYJNE

- targi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami

- spotkania branżowe / regionalne

- zagraniczne wyjazdy studyjne

- konferencje dla stacji demontażu pojazdów



WIZYTA WE WŁOSZECH
17-19 marca 2015 r.
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wrzesień 2015 r.



WIZYTA NA SŁOWACJI
wrzesień 2015 r.



WIZYTA NA SŁOWACJI
wrzesień 2015 r.



WIZYTA W SZWECJI
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ZASTOSOWANIE WIEDZY

W PRAKTYCE

SZKOLENIA TEMATYCZNE

- gospodarka odpadami

- obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

- opłata produktowa

- szkolenia dla stacji demontażu pojazdów i punktów skupu złomu

- obowiązki wynikające z ustaw, np. o ZSEiE

Z uwagi na ogromne zainteresowanie,

powstała strona www.abcekologii.pl







Bądź na bieżąco z organizowanymi

przez nas szkoleniami

Śledź www.abcekologii.pl



PROFESJONALIZM

TO CIĄGŁE DOSKONALENIE

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
- uprawnienia do wykonywania auditów
środowiskowych

W cyklu szkoleń zdobywamy wiedzę 
dotyczącą pozyskiwania środków
dla naszych Klientów z funduszy unijnych

STAROSTWA POWIATOWE – szkolenia w zakresie azbestu
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE – szkolenia w zakresie sprawozdawczości
KLASTER – cykliczne szkolenia tematyczne



ECOKALENDARZ

Wszystkie obowiązki w zakresie środowiska

w jednym miejscu

INTERAKTYWNE ROZWIĄZANIE

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Aktualna wiedza w oparciu

o nowelizacje przepisów







Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy

do współpracy

i naszego biura

w Poznaniu


