
OBOWIĄZKI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYNIKAJĄCE Z OCHRONY 
ŚRODOWISKA W 2011 R.

Termin i miejsce szkolenia
1grudnia 2011 r. godz. 10.00 – 14.00
Cech Rzemiosł Różnych
ul. Kilińskiego 2
47-400 Racibórz

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących 
ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz sposobu ich realizacji, dzięki czemu unikną 
kar, dodatkowych opłat a nawet zamknięcia zakładu.
Uczestnicy zapoznają się także z procedurą ocen oddziaływania na środowisko, której znajomość jest 
niezbędna przy planowaniu wielu inwestycji w firmie, jak również poznają praktyczne podejście w odniesieniu 
do przepisów i procedur wynikających z prawa budowlanego.
Przedstawimy związane z planowaniem i przygotowaniem nowej inwestycji kluczowe kroki pozwalające na 
sprawną realizację planowanej budowy od momentu zakupu działki po rozpoczęcie działalności w nowym 
obiekcie. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:
Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się zagadnieniami 
związanymi z ochroną środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach jak również osób zajmujących się 
inwestycjami

Organizator szkolenia:

EKOUNIVERSA Sp. z o.o.
ul. Kośnego 16/6
45-056 Opole

Osoby prowadzące:
mgr  inż. Kamila Bytys
mgr  Anna Tarnawska
przedsiębiorcy i specjaliści z zakresu ochrony środowiska 

mgr inż. Maciej Ferenc
specjalista z zakresu procesu inwestycyjnego



Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

W trakcie szkolenia Uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) serwis kawowy,

Proszę o mailową informację zwrotną w przypadku chęci uczestnictwa państwa firmy w szkoleniu (decyduje 
kolejność zgłoszeń). 

EkoUniversa powstała  z  myślą  o  przedsiębiorstwach,  których  działalność  ma  lub  może  mieć  wpływ  na 
środowisko.  Wpływ  na  środowisko  rozumiemy,  jako  wprowadzanie  substancji  do  powietrza,  ziemi  i  wód, 
wytwarzanie odpadów, emisja hałasu i inny.  

EkoUniversa to  zespół  wyspecjalizowanych  konsultantów,  inżynierów  i  menadżerów  z  wieloletnim 
doświadczeniem w zarządzaniu środowiskiem. Doświadczenie pozwala nam mądrze zarządzać środowiskiem, 
ponieważ potrafimy stosować skomplikowane prawo w zakresie ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i w 
Unii Europejskiej, znamy technologie przemysłowe oraz rozumiemy wymagania rynku.

EkoUniversa pomoże  uregulować  sytuację  prawną  i  wskaże  jak  kompleksowo  i  sprawnie  zarządzać 
środowiskiem w przedsiębiorstwie, a to pozwoli na zapewnienie środków finansowych na działania celowe, 
rozpoznanie  ryzyk  środowiskowych  i  zoptymalizowanie  procesów  technologicznych,  które  pozwolą  na 
efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, pieniężnych i rzeczowych. 
Wobec powyższego proponujemy Państwu kompleksowe usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska, 
w tym:

 outsourcing – stała i efektywna realizacja procesów związanych z zarządzaniem ochroną 
środowiska w zakładzie,
 szkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska,
 raporty o oddziaływaniu na środowisko, 
 dokumentacje do wniosków o pozwolenia sektorowe:

 zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 pozwolenia wodno-prawne,

 dokumentacje do wniosków o pozwolenia zintegrowane,
 prowadzenie sprawozdawczości i naliczanie opłat środowiskowych, produktowych, 
opakowaniowych, wrakowych,
 wnioski o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla,
 przeglądy systemu monitorowania emisji CO2,
 roczne raporty emisji CO2,
 roczne sprawozdania z zakresu uwalniania i transferu zanieczyszczeń do środowiska (PRTR),
 audyty i przeglądy środowiskowe (due dilligence), BHP, inwestorskie i prywatyzacyjne,
 audyty energetyczne.

EkoUniversa – specjaliści w ochronie środowiska:
 indywidualnie podchodzimy do Państwa potrzeb,
 znajdziemy rozwiązanie każdego problemu,
 gwarantujemy zaangażowanie i profesjonalizm,
 współpracujemy z uznanymi ekspertami,

stale monitorujemy rynek, zmiany prawa, kierunki rozwoju gospodarki w celu odpowiedniego poszerzania 
wiedzy i aktualizowania oferty świadczonych usług.
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