SPECJALISTYCZNA FIRMA
EKSPERCKO-DORADCZO-SZKOLENIOWA

Nasze
specjalizacje

EKOLOGUS SP. Z O.O.
INSTNIEJE OD 1989’
działając w zakresie ochrony środowiska,
Systemów Zarządzania i BHP
Od początku naszej działalności prowadzimy doradztwo – outsourcing ekologiczny, przeglądy wymagań prawnych, szkolenia oraz wykonujemy specjalistyczne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska – wnioski o wydanie pozwoleń,
w tym pozwoleń zintegrowanych, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty OOŚ,
a w ostatnich latach również raporty początkowe dla instalacji IPPC.
Prowadzimy monitoring środowiska gruntowo-wodnego oraz działania zapobiegawcze i naprawcze przy zanieczyszczeniu środowiska substancjami ropopochodnymi, a jako uzupełnienie tej oferty prowadzimy sprzedaż zestawów awaryjnych,
sorbentów i środków technicznych do prewencji i usuwania wycieków.
Oferujemy kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu i doskonaleniu Systemów
Zarządzania: Jakością, Środowiskowego, BHP, Zarządzania Energetycznego oraz
Rozporządzenia REACH i CLP.
Nasze doświadczenie jest gwarancją jakości świadczonych przez nas usług,
a potwierdzają to liczne referencje i pozytywne opinie obsłużonych Klientów
dostępne na stronie: www.ekologus.pl

Zapraszamy do współpracy
Anna Buchta
Prezes Zarządu

Agata Jendrusiewicz
Prokurent
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

PO WIELU LATACH
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• Prowadzenie działań naprawczych po wystąpieniu zanieczyszczenia środowiska
• Dobór i zaopatrzenie przedsiębiorstw w zestawy awaryjne i środki do prewencji oraz postępowania
na wypadek niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, olejowych i chemicznych
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• Szkolenia z wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, Systemów Zarządzania, BHP oraz wielu innych zagadnień
• Rozwój kompetencji menedżerskich i interpersonalnych
• Szkolenia instruktażowe z prewencji przed awarią w zakładzie i zanieczyszczeniem środowiska
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Zarządzanie procesami ochrony środowiska
Opracowania specjalistycznych dokumentacji, raportów i wniosków
Obsługa prawna z zakresu ochrony środowiska we współpracy z renomowaną kancelarią prawną
Opracowanie zgłoszenia zakładu jako zwiększonego/dużego ryzyka
Przeglądy spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska

Przeglądy, doskonalenie, wdrożenia i audyty Systemów Zarządzania
Audyty i przeglądy energetyczne
Przeglądy spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska
EKO-Przegląd

• Pozyskiwanie funduszy na inwestycje i rozwój

Doradztwo i specjalistyczne
opracowania
Opracowanie dokumentacji dla instalacji IPPC
•

Wniosek o wydanie lub aktualizacja pozwolenia zintegrowanego
Wykonujemy wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz aktualizacje
dla instalacji IPPC, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 1069).
Jesteśmy autorem kilkuset wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych
wykonanych dla instalacji z grupy największych zakładów przemysłowych w Polsce.

MAMY 100% SKUTECZNOŚĆ W UZYSKANIU POZWOLEŃ
ZINTEGROWANYCH W OPARCIU O WYKONANE WNIOSKI.

•

Raport początkowy
Wykonujemy raporty początkowe dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wód gruntowych w oparciu o przepisy Prawa Ochrony Środowiska dla instalacji
objętych obowiązkiem pozwolenia zintegrowanego.
Jako uzupełnienie oferty wykonujemy badania środowiska gruntowo-wodnego
(więcej na str 6).

Gospodarki odpadami

Ochrony powietrza

Gospodarki wodno-ściekowej

Raporty OOŚ
i karty
informacyjne
przedsięwzięcia

wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
i przetwarzanie odpadów.

wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
lub zgłoszenia instalacji nie
wymagających pozwolenia.

operaty wodno-prawne będące podstawą
do uzyskania pozwoleń m.in. na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód, wprowadzanie ścieków do cieku lub gruntu
oraz wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Dla nowych inwestycji opracowujemy
Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
(KIP) oraz raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
(ROŚ), które stanowią dokumentacje
w procesie inwestycyjnym, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opracowanie wniosków o wydanie
pozwoleń z obszaru:
Doradztwo
prawno-eksperckie
w zakresie wymagań
ochorony środowiska
Zespół naszych ekspertów we
współpracy z renomowaną
kancelarią prawną proponuje
Państwu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania w gąszczu
zmieniających się przepisów
prawnych z zakresu ochrony
środowiska, pomocy w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji
problemowych i podczas realizacji wszelkich projektów inwestycyjnych.

Pozostałe opracowania

Ponad to oferujemy wsparcie
przy reprezentowaniu Klienta
i dyskusji przed organem przy
wydawaniu pozwoleń, odwołaniach i sprawach spornych.

ZAPEWNIMY PAŃSTWU PROFESJONALNE WYKONANIE DOKUMENTACJI,
JAK RÓWNIEŻ OBSŁUGĘ POWYKONAWCZĄ PODCZAS
PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH.
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Doradztwo i specjalistyczne opracowania

www.ekologus.pl

•

OPRACOWANIA DLA ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU
WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ - zgłoszenia programu zapobiegania awariom,
raporty o bezpieczeństwie zakładu, wewnętrze plany operacyjno-ratownicze.

•

Sprawozdania o korzystaniu ze środowiska.

•

Wprowadzanie do bazy KOBIZE rocznych raportów o emisji.

•

Dokumentacje hydrogeologiczne i hydrologiczne.

•

Oceny oddziaływania na zdrowie dla planowanych lub istniejących przedsięwzięć.

•

Programy ochrony środowiska, prognozy oddziaływania na środowisko.

•

Inne dokumentacje wg potrzeb.

Specjalistyczne opracowania
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Monitoring
środowiskowy

Badania
środowiska pracy
Oferujemy wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy
niezbędnych do opracowania oceny ryzyka zdrowotnego z zakresu:

Wykonujemy kompleksowe pomiary:
1. Emisji pyłów i gazów do powietrza w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•

pyłu metodą grawimetryczną,
gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2,
związków organicznych z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej,
związków nieorganicznych,
lotnych związków organicznych (LZO) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID,
pyłów o frakcjach PM2,5 - PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego,
metali ciężkich.

2. Poziomu hałasu (przemysłowego) w środowisku

Wykonujemy kompleksowe badania i analizy:
1. Ziemi, gleby i wód podziemnych (m.in. do Raportów Początkowych lub podczas remediacji)
•

pobór i analizy gleb i wód podziemnych wykonywane na potrzeby określenia zanieczyszczenia.

2. Wody i ścieków
•
•

analizy wód i ścieków wykonywane na potrzeby realizacji zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową,
regulowane w pozwoleniach wodno prawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych,
prowadzenie monitoringu wód i ścieków realizowanego na potrzeby konieczności przekazywania wyników pomiarów
jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

PROWADZIMY
AKREDYTOWANE
POBORY PRÓB GLEBY,
ZIEMI, WÓD
PODZIEMNYCH,
A TAKŻE ODPADÓW
ANALIZY
WYKONUJEMY
W AKREDYTOWANYM
LABORATORIUM

3. Odpadów i kompostu
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Monitoring środowiskowy

www.ekologus.pl

•
•
•
•
•
•
•

zapylenia (pył całkowity i respirabilny),
stężenia substancji szkodliwych,
natężenia hałasu,
drgań mechanicznych,
natężenia oświetlenia,
wydatku energetycznego,
pomiar pół elektromagnetycznych (PEM).

REACH
i CLP
Oferujemy wsparcie w:
•
•
•
•
•
•

(późnej) rejestracji wstępnej / właściwej substancji,
notyfikacji substancji SVHC zawartych w wyrobach,
przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej,
przygotowaniu klasyfikacji produktu,
opracowaniu zawartości etykiet,
przygotowaniu karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Badania środowiska pracy | REACH i CPL
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Systemy
Zarządzania
1. Przegląd istniejącej dokumentacji pod kątem spełniania wymagań normy
Na podstawie uzyskanych informacji i przeglądu dokumentacji Klienta, sporządzamy raport zawierający wnioski, zalecenia i propozycje planu dostosowania Systemu do aktualnych wymagań norm. Raport
ten może posłużyć jako materiał m.in. do szkoleń i tworzenia dokumentacji systemowej.

2. Doskonalenie i rozwój
Rekomendujemy obszary wymagające doskonalenia i podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych oraz pomagamy Klientowi osiągnąć cele wyznaczone w ramach polityki jakości.

OFERUJEMY WSPARCIE
DLA SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA

3. Szkolenia personelu
Prowadzimy warsztaty szkoleniowo-wdrożeniowe dla Kadry Zarządzającej, Auditorów Wewnętrznych i nowych pracowników (certyfikujące na Auditorów Wewnętrznych).

4. Wdrożenia
Możemy wdrożyć system, przeszkolić personel i przygotować zakład pod certyfikację dla:
•
•
•
•
•
•

Systemu Zarządzania Jakością - ISO 9001
Systemu Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - ISO 45001 (PN-N-18001) i OHSAS
Systemu Zarządzania Energią - ISO 50001
Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium - ISO 17025
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności - HACCP

5. Audyt
Celem audytu jest zawsze pomoc Klientowi poprzez obiektywną ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie
umożliwiając stwierdzenie i skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości.
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Systemy Zarządzania

EKO-Przegląd
Zarządzający firmą odpowiada prawnie za
przestrzeganie wymogów stawianych przez
prawo ochrony środowiska. Na nim spoczywa również obowiązek monitoringu oraz
wywiązywania się z warunków posiadanych
w decyzjach, pozwoleniach oraz dbałość
o ich aktualizację, gdy są istotne zmiany lub
inwestycje.
Spojrzenie na Zakład przez ekspertów firmy zewnętrznej pozwoli dostrzec to, czego samemu już
się nie widzi oraz zlokalizować ewentualne niezgodności z wymaganiami prawnymi i technicznymi.
Celem EKO-Przeglądu jest pomoc w określeniu,
które wymagania prawne mają zastosowanie wobec
Państwa zakładu oraz weryfikacja wypełnianych
przez przedsiębiorstwo obowiązków wynikających
z przepisów ochrony środowiska i decyzji uzyskanych w zakresie prowadzonej działalności.
Raport podsumowujący EKO-Przegląd stanowi tabelaryczne zestawienie przepisów prawnych i innych
wymagań dotyczących Zakładu, jak one są spełniane
oraz zalecenia i uwagi naszego Eksperta. Po zaprezentowaniu raportu Zarządowi odpowiedzialnemu
za rozwój i ochronę środowiska, może on służyć weryfikacji dotychczasowych działań w tym obszarze
oraz zaplanowaniu nowych (niezbędnych) inwestycji.

www.ekologus.pl

EKO-Przegląd obejmuje:
Wizję lokalną
na terenie zakładu

Przegląd i analizę dokumentacji, pozwoleń
oraz danych udostępnionych przez zakład

Identyfikację właściwych wymagań prawnych wobec zakładu
w zakresie ochrony środowiska,
m.in. w obszarze gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,
ochrony powietrza czy ochrony środowiska przed hałasem.

Identyfikację obowiązków i sprawdzenie spełniania przez zakład wymagań
określonych przepisami ochrony środowiska oraz decyzjami administracyjnym.

EKO-Przegląd
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Rekultywacje
i remediacje
Wykonujemy kompleksowe usługi i działania obejmujące
cały proces oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego
z substancji ropopochodnych:
•
•
•
•
•

Rozpoznanie zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wód gruntowych.
Analizy fizykochemiczne gleby, ziemi i wód gruntowych
w akredytowanym laboratorium.
Opracowanie Harmonogramu działań Naprawczych – projekt
rekultywacji/remediacji.
Prowadzenie procesu rekultywacji/remediacji terenu
zanieczyszczonego ropopochodnymi metodą in-situ.
Monitorowanie i raport z przebiegu procesu
rekultywacji/remediacji.

Prowadzimy akcje ratownicze, działania zapobiegawcze
i naprawcze przy skażeniu (nowym lub historycznym)
substancjami ropopochodnymi:
•

Gleby, ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.

PONADTO PROWADZIMY ODWIERTY GEOLOGICZNE
I AKREDYTOWANE POBORY GLEBY,
ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH ORAZ ODPADÓW.
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Rekultywacje i remediacje

Sprzedaż
sorbentów

Proces rekultywacji / remediacji
polega na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych
terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez bytową lub
gospodarczą działalność człowieka oraz klęski żywiołowe.

Sprzedaż sorbentów, zestawów awaryjnych i innych środków technicznych:
•

Do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych - olejów, emulsji i innych substancji chemicznych

•

Do zabezpieczania stanowisk pracy i prewencji na wypadek niekontrolowanych wycieków ropopochodnych przy maszynach wewnątrz budynków, w miejscach magazynowania oraz na powierzchniach utwardzonych, a także na wodzie.

Doradztwo i pomoc w doborze odpowiednich produktów
•

Komponujemy zestawy indywidualne według potrzeb Klienta.

•

Prowadzimy szkolenia instruktażowe z zakresu działania i zastosowania środków sorpcyjnych.

Oferowany asortyment

Sorbenty są stosowane do bezpiecznego usuwania wycieków
ropopochodnych i mają za zadanie w maksymalnie krótkim czasie
wchłonąć jak największą objętość
rozlanej substancji minimalizując
straty ekologiczne.

Sorbenty hydrofobowe (olejowe)
zbierają ropopochodne, oleje, tłuszcze;
nie chłoną wody

Preparaty odtłuszczające
oczyszczają powierzchnie
zabrudzone substancjami olejowymi

Sorbenty uniwersalne (przemysłowe)
szybko oczyszczają podłoża
z emulsji olejowo-wodnych

Środki techniczne
produkty uszczelniające i pomagające
w zapobieganiu lub usuwaniu wycieków

Sorbenty chemiczne
pochłaniają chemikalia, w tym
agresywne kwasy i zasady (do 96%)

Zestawy awaryjne
zestaw produktów niezbędnych
do prewencji i usuwania awarii/wycieku

Oczyszczamy tereny po starych stacjach paliw.

Sorbenty w postaci sypkiej - likwidują mniejsze rozlewiska na większej powierzchni (magazyn, jezdnia, hala).

Badamy teren pod nowe inwestycje.

Sorbenty w postaci tekstylnej (m.in. maty w listkach lub w rolkach, poduszki, rękawy) - najczęściej stosowane
w celu szybkiego zaabsorbowania rozlanej cieczy i łatwego zebrania materiału z podłoża lub z cieku wodnego.

www.ekologus.pl

Sprzedaż sorbentów
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Szkolenia
zamknięte i indywidualne
Dedykowane szkolenia zamknięte
•
•
•
•
•
•

Organizujemy szkolenia dla dowolnej grupy pracowników danej instytucji przedsiębiorstwa.
Bazowy program szkoleń opracowujemy według wymagań Klienta wynikających
z wcześniej przeprowadzonej analizy potrzeb.
Forma zajęć (warsztaty, wykłady, case-study) dopasowywana jest indywidualnie
do każdego zlecenia.
Miejsce i czas prowadzenia zajęć ustalamy z Klientem.
Stawiamy na jakość usługi, komfort pracy trenera/wykładowcy i uczestników oraz
sprzyjające warunki do budowania relacji i nauki.
Przy ustalaniu ceny szkolenia bierzemy pod uwagę realną liczbę uczestników,
czas szkolenia, lokalizację i indywidualne wymagania Klienta.
Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Szkolenia indywidualne (konsulting / coaching)
•
•
•
•

Przeprowadzimy szkolenie nawet dla 1 osoby w formie rozmowy lub konsultacji
(pytania - odpowiedź).
Omawiamy zakres zagadnień wskazanych przez Klienta - dane poufne, problematyczne.
Mają za zadanie pomóc w rozwiązaniu wątpliwości, a także wesprzeć
przy wypełnianiu określonych dokumentów (np. KOBiZE, sprawozdawczość).
Szkolenia indywidualne są najbardziej efektywną formą podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.

Firma Ekologus Sp. z o.o.
jest jednym z założycieli
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także certyfikowanym konsultantem do spraw rozwoju
organizacji (Advisio).
Jesteśmy w rejestrze
instytucji
szkoleniowych WUP w Katowicach - nr ewidencyjny
2.24/00053.

SZKOLENIA
NADAJĄCE
PAŃSTWOWE
UPRAWNIENIA

Szkolenia zamknięte i indywidualne

Wspieramy instytucje w zakresie realizacji szkoleń uzupełniających wiedzę
i podnoszących kwalifikacje pracowników z zakresu:
Ochrony środowiska
m.in. ochrona powietrza, gospodarka odpadami i opakowaniami, gospodarka
wodno-ściekowa, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, REACH i CLP,
ratownictwo chemiczne i postępowanie na wypadek awarii w środowisku.
Systemów zarządzania - Jakością, Środowiskiem, BHP i Energią
ogólne wymagania norm, szkolenia na Auditorów Wewnętrznych, warsztaty doskonalące.

do eksploatacji „E” i dozoru
„D” urządzeń, instalacji i sieci
elektrycznych, energetycznych,
cieplnych oraz gazowych
określonych w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r.
(Dz.U. Nr 89 poz. 828
z późn. zmianami).

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ
SZKOLENIOWĄ OD 1994’
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Szkolenia
otwarte i certyfikowane

Ofertujemy również

www.ekologus.pl

Kompetencji menedżerskich i umiejętności interpersonalnych
m.in. zarządzanie relacjami z Klientem, Lean manufacturing, Marketing
(głównie w social mediach), zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem,
asertywność, komunikacja, sztuka wystąpień publicznych.
KAŻDE Z POWYŻSZYCH ZAGADNIEŃ MOŻE BYĆ TEMATEM SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Prowadzimy szkolenia certyfikowane na:
•

Auditora Systemu Zarządzania Środowiskowego / Energią,

•

Auditora Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość, Środowisko, BHP),

•

Specjalistę ds. Ochrony Środowiska (Kompendium Wiedzy z Ochrony Środowiska),

•

Kierownika Składowiska Odpadów,

•

Specjalista ds. REACH i CLP.

Szkolenia otwarte i certyfikowane
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Fundusze
na inwestycje i rozwój
Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji na pozyskanie dofinansowań z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy Unii Europejskiej dla projektów dotyczących inwestycji, modernizacji
lub działań marketingowo-rozwojowych związanych z ochroną środowiska, poprzez:

Doradztwo

Kompleksowe opracowanie
wniosków o dofinansowanie

Opracowanie części środowiskowej
(efekt ekologiczny) wniosku o dotację

Nadzór i koordynowanie
realizowanych projektów

Od 2002 roku jesteśmy na liście akredytowanych wykonawców usług PARP jako
doradca dla sektora MŚP w zakresie doradztwa dla firm przy opracowaniu dokumentacji na wdrażanie nowych systemów
zarządzania, systemów informatycznych,
myśli technicznych i technologicznych
współfinansowanych z funduszy UE.
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Fundusze na inwestycje i rozwój

Podsumowanie działalności
f irmy Ekologus

od 1994

od 2015

2016
2001-2004
1989

1994

powstanie spółki cywilnej
ATMOTERM z siedzibą
w Bielsku-Białej

zmiana nazwy firmy na Ekologus
i otworzenie działu szkoleń
w zakresie ochrony środowiska i BHP

1998
rozpoczęcie prac
rekultywacyjnych

prowadzenie Biura w Wiedniu w celu
rozwoju kontaktów gospodarczych,
wymiany doświadczeń w zakresie
rozwiązań technicznych
w Polsce i Austrii

2011
powstanie działu szkoleń
menedżerskich i interpersonalnych NKiR (Nowoczesne
Kształcenie i Rozwój)

uruchomienie obsługi zakładów
w zakresie pomiarów środowiska
pracy oraz opracowani
dokumentacji dla zakładów
o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej

1993

1995

2001

2006

2015

2017

przekształcenie w jednoosobową
firmę o nazwie EKOTERM

uruchomienie działu
sorbentów

przekształcenie się
w Ekologus Sp. z o.o.

powstanie
Grupy Ekologus

dołączenie do Grupy
Hamilton S.A. (zmiana logo)

ciągłe doskonalenie oferty
w oparciu o bieżące
potrzeby rynku

Wykonaliśmy ponad 7500 dokumentacji różnego typu
w zakresie ochrony środowiska, między innymi dla największych zakładów przemysłowych w naszym kraju.
Przeprowadziliśmy ponad 1400 szkoleń otwartych i zamkniętych, w których wzięło udział ponad 15.000 osób
reprezentujących zakłady przemysłowe, administrację
i samorządy oraz instytucje naukowe.
Zrealizowaliśmy ponad 200 projektów remediacji.

www.ekologus.pl

Stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie, dlatego aktualizujemy naszą ofertę o najnowsze potrzeby rynku wynikające z co raz częściej zmieniających się przepisów prawnych.
Podejmując z nami współpracę, będziecie Państwo obsługiwani przez naszych ekspertów, którzy dzięki swojemu
doświadczeniu oraz wysokiej jakości świadczonych usług,
będą Państwa doskonałym wsparciem w biznesie i ochronie środowiska.

Podsumowanie działalności firmy Ekologus
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Referencje

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.
„(…) Firma „Ekologus” Sp. z o.o. w pełni spełnia nasze
oczekiwania w zakresie jakości i terminowości świadczonych usług. Podczas współpracy nasze przedsiębiorstwo
spotkało się z personelem o wysokich kwalifikacjach,
a wszelkie projekty realizowane były z pełnym zaangażowaniem.
Z całą pewnością możemy polecić firmę „Ekologus”
Sp. z o.o. jako partnera godnego polecania.”

Zakład Metalurgiczny
„WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
„Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. od 2005 roku. (…)
Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z wymaganiami prawa, rzetelnie i przejrzyście, a przeprowadzone
szkolenie pomogło nam usystematyzować wymagania
środowiskowe ciążące na naszej Spółce.
Zaangażowanie i kompetencje wszystkich pracowników
oraz pomoc w kontaktach z organami administracji państwowej stanowią gwarancję dobrej i skutecznej współpracy. Wysoki poziom merytoryczny kadry i świadczonych usług, kultura osobista całego zespołu oraz
stała gotowość do doradztwa zarówno technicznego, jak
i prawnego z zakresu ochrony środowiska, utwierdzają
w przekonaniu o słuszności wyboru firmy Ekologus
Sp. z o.o. do realizacji w/w zagadnień.”
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Referencje

Nemak Poland Sp. z o.o.

DB Schenker Rail Polska S.A.

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp.j.

Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.

APA Zalewski Bubak

„Nemak Poland Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus
Sp. z o.o. (…) od 2003 roku. W tym czasie korzystaliśmy
m.in. z usług firmy w obszarze przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych.

„Firma „Ekologus” Sp. z o.o. (…) prowadziła w okresie od
01.03.2004 r do 30.09.2010 r. prace związane z likwidacją skutków środowiskowych wypadku kolejowego
w miejscowości Mnich gm. Chybie. (…)

„Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j. współpracuje z firmą
Ekologus Sp. z o.o. (...) od wielu lat w zakresie obsługi
eksperckiej z zakresu ochrony środowiska. (…)

„Od wielu już lat Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. korzysta z usług firmy „Ekologus” Sp. z o.o. w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska (…).

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W/w analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego została zaakceptowana przez Śląski Urząd Marszałkowski. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy polecić usługi firmy Ekologus Sp. z o.o.”

Wyrażamy pozytywną opinię dotyczącą wykonanych
przez „Ekologus” Sp. z o.o. Prac. W naszej opinii „Ekologus” Sp. z o.o. Jest firmą w pełni profesjonalną i godną
zaufania, gwarantującą wysoki poziom świadczonych
usług.”

W trakcie realizacji ww. dokumentacji współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali
się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby. Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, kompleksowo i terminowo. Biorąc pod uwagę
dotychczasową współpracę możemy z całą pewnością
polecić usługi Ekologus Sp. z o.o., jako godnego zaufania
partnera w zakresie ochrony środowiska.”

W trakcie każdorazowego korzystania z usług firmy
„Ekologus” Sp. z o.o. nasze przedsiębiorstwo spotkało się
z personelem o wysokich kwalifikacjach, a kompetencja
i rzetelność pracy, jaką reprezentowali pracownicy rekomendowanej firmy, zawsze owocowała terminowością
wykonywanych usług i bezproblemowym uzyskaniem,
wymaganych prawem, stosownych decyzji i pozwoleń.”

„APA Zalewski Bubak podjęła współpracę z firmą Ekologus Sp. z o.o. (…) w 2013 roku. W tym czasie korzystaliśmy
z usług firmy w obszarze zagadnień związanych z Prawem ochrony środowiska. Spółka opracowała na nasze
zlecenie następującą dokumentację: kartę informacyjną przedsięwzięcia (…).

www.ekologus.pl

Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Na podstawie w/w opracowań zostały wydane decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę dotychczasową
współpracę możemy polecić usługi firmy Ekologus
Sp. z o.o.”

Referencje
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Korzyści
i gwarancje

Zaufali nam

Gwarancja wysokich kompetencji naszych ekspertów
Od 1989 roku wykonaliśmy wiele opracowań z różnych dziedzin ochrony środowiska, dla różnych branż, stykaliśmy się i rozwiązywaliśmy wiele problematycznych sytuacji. Zebrane doświadczenie pozwala nam na szybką, a przy tym profesjonalną i rzetelną
realizację zleceń zgodną z aktualnymi wymogami prawa.
Zmniejszenie wydatków
Korzystając z naszych usług doradczych będą Państwo w stanie uniknąć zagrożenia nałożenia na firmę ewentualnych kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych z dziedziny ochrony środowiska, a przy stałej współpracy, będą Państwo w stanie ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika, który musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę
w zakresie zmieniających się przepisów prawnych z ochrony środowiska.
Kompleksowa obsługa i wsparcie w urzędach
Prowadzimy kompleksową obsługę postępowania inwestycyjnego do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a podczas rekultywacji/remediacji jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas trwania prac, aż do uzyskania pozytywnej decyzji zamknięcia projektu. Uczestniczymy i prowadzimy uzgodnienia w imieniu Inwestora przed organem administracji
wydającym odpowiednie pozwolenie.
Oszczędność czasu i pieniędzy (remediacje/rekultywacje i sorbenty)
Nasze autorskie rozwiązania stanowią alternatywę dla skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć dostępnych na rynku.
Gwarantujemy całkowicie bezpieczne, ekologiczne i co najważniejsze skuteczne w działaniu rozwiązania. Produkty sorpcyjne
z naszej oferty są wysokiej jakości i spełniają Europejskie normy ekologiczne, cechuje je duża wydajność, wygoda i prostota użytkowania. Oznacza to mniej sorbentu potrzebnego do użycia przy usunięciu awarii, a tym samym mniej odpadu do utylizacji.
Realna wiedza szkoleniowa od specjalistów
Starannie wybieramy naszych wykładowców pod kątem ich kompetencji, tj. komunikatywności oraz bardzo dobrej znajomości
tematu z danej dziedziny nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Nasze szkolenia mają realnie poprawić wiedzę i umiejętności przydatne
w pracy.
Wysoki standard i jakość obsługi szkoleń
Zapewniamy uczestnikom wykłady w salach szkoleniowych o podwyższonym standardzie, przerwy kawowe i obiad (dla korzystających z noclegu dodatkowo kolację i śniadanie), komplet materiałów drukowanych, imienne zaświadczenie o uczestnictwie
lub certyfikat (po zdaniu egzaminu), organizację czasu wolnego podczas kilkudniowych szkoleń.
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www.ekologus.pl

Zaufali nam
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Ekologus Sp. z o.o.
ul. Jaskółcza 29
43-309 Bielsko-Biała

Telefon
tel.: 33 496 03 00
tel.: 33 496 03 15
tel.: 33 496 03 22
Sekretariat - Sorbenty
kom: +48 600 314 300
Zakład Badań i Ekspertyz
kom: +48 602 758 757
Dział Szkoleń
kom: +48 606 914 909

E-mail
ekologus@ekologus.pl

NIP: 547-19-40-780
REGON: 072720333
KRS: 0000030618
Kapitał zakładowy: 310.000 zł

Zapraszamy na naszą stronę

www.ekologus.pl

