Wiele usług. Jeden partner.

OCHRONA ŚRODOWISKA
katalog usług

Doradztwo i obsługa środowiskowa
Nieznajomość prawa czy błędna jego interpretacja, bądź co gorsza delegowanie zadań
specjalisty ds. ochrony środowiska na osobę, która nie ma świadomości konsekwencji
jakie niesie nieznajomość wszystkich wymagań prawnych to problemy z jakimi najczęściej
zmagają się przedsiębiorcy.
Aby zapobiec tego typu sytuacjom oferujemy rozwiązania, które:
● doprowadzą do rzetelnej i zgodnej z prawem dokumentacji środowiskowej,
● gwarantują elastyczne podejście do klienta,
● zmniejszają prawdopodobieństwo kar administracyjnych oraz kontroli, z uwagi na
poprawnie wykonane usługi,
● zapewniają efektywne zarządzanie środowiskiem,
● pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze związane z zatrudnieniem oraz
szkoleniami specjalisty.
Co zyskasz?

■ Gwarancję wykonania usługi przez doświadczoną i wyselekcjonowaną
kadrę specjalistów.
■ Pełną dyspozycyjność naszych konsultantów.
■ Terminowość i poprawność wykonywanych sprawozdań i dokumentacji,
co minimalizuje prawdopodobieństwo kar administracyjnych oraz kontroli.
■ Oszczędność czasu na dostosowanie zakładu do wymogów prawnych.
■ Profesjonalną reprezentację przedsiębiorcy przed organami administracji państwowej.
■ Optymalizację kosztów związaną z delegowaniem zadań firmie outsourcingowej.
■ Oszczędności związane z korzystaniem ze środowiska.

Doradztwo i obsługa środowiskowa
W czym możemy pomóc Twojej firmie?

■ Stały monitoring zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
■ Bieżące doradztwo w zakresie rozwiązań związanych ze zmniejszeniem
oddziaływania na środowisko.
■ Doradztwo i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z wymogami prawa ochrony środowiska.
■ Przeglądy/audity wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa
wraz z podaniem rozwiązań, które prowadzą do pełnej zgodności z prawem.
■ Udział naszych specjalistów podczas kontroli WIOŚ w zakładzie klienta,
współpraca z WIOŚ i UM.
■ Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym
karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
■ Opracowania środowiskowe:
● wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
● inwentaryzacje dendrologiczne,
● analizy akustyczne,
● analizy w zakresie śladu węglowego,
● analizy w zakresie oceny cyklu życia produktu,
● analizy zgodności rozwiązań organizacyjnych, techniczych oraz technologicznych
z konkluzjami BAT.
■ Dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza, wydanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki
odpadami, operaty wodnoprawne, dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń
zintegrowanych.
■ Sprawozdawczość środowiskowa.
■ Współpraca z organizacjami odzysku w zakresie opakowań, zużytego sprzętu,
jak również pośrednika w zakresie baterii i akumulatorów.
■ Organizowanie pomiarów.
■ Szkolenia.

Sprawozdawczość środowiskowa
Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że ciąży na nich obowiązek opłat za środowisko.
Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią swoich obowiązków, podlegają karze grzywny
sięgającej nawet kilkuset tysięcy złotych. Aby tego uniknąć, ważne jest, aby wszystkie
obowiązki sprawozdawcze wykonywane były rzetelnie, zgodnie z prawem ochrony
środowiska oraz zachowaniem odpowiednich terminów.
Z jakimi problemami zmagają się przedsiębiorcy?

■ Nieznajomość prawa, a tym samym brak świadomości co do wykonania
sprawozdań i raportów.
■ Błędne dane do sprawozdań, które skutkują wysokimi karami
oraz utraconym czasem na ich uzupełnienie lub korektę.
■ Brak sprawozdań i raportów uniemożliwia uzyskanie środków z funduszy na rozwój
przedsiębiorstwa.
Jakie sprawozdania przygotujemy Twojej firmie?

■ Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
oraz wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska.
■ Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych
do powietrza, wprowadzany do systemu KOBIZE.
■ Sprawozdanie PRTR.
■ Sporządzenie bilansu LZO.
■ Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, klasyfikacji odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
■ Karty ewidencji odpadów.
■ Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi.
■ Sprawozdania GUS.

Sprawozdawczość środowiskowa
Wsparcie w zakresie przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę
ozonową i niektórych gazów cieplarnianych

■ Prowadzenie rejestru CRO i nadzór and serwisem w zakresie przepisów
dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych
fluorowanych gazów cieplarnianych.
■ Opracowanie raportu dotyczącego wielkości śladu węglowego lub oceny cyklu życia
produktu na potrzeby raportowania niefinansowego, organizacji non-profit lub
realizacji założeń systemu zarządzania gazami cieplarnianymi.
Wsparcie w zakresie gospodarki opakowaniami

■ Prowadzenie ewidencji opakowań.
■ Opłata produktowa.
■ Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
z nich powstającymi.
■ Koordynacja współpracy z organizacją odzysku/izbą gospodarczą.
■ Konsultacje w zakresie VerpackG.
Pomoc w sferze gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym ZSEIE

■ Prowadzenie ewidencji.
■ Współpraca z organizacją odzysku.
■ Sporządzanie sprawozdań kwartalnych.
Spełnienie wymagań dotyczących zużytych baterii i akumulatorów

■ Prowadzenie ewidencji.
■ Współpraca z organizacją odzysku.
■ Sporządzanie sprawozdań kwartalnych.
Co zyskasz, zlecając nam wykonanie sprawozdań środowiskowych?

■ Rzetelnie wykonane sprawozdania, w wymaganym terminie.
■ Gwarancję dopełnienia obowiązków sprawozdawczych określonych prawem.
■ Sprawozdania wykonane na aktualnych wzorach sprawozdań określonych
rozporządzeniami.
■ Oszczędność czasu na sporządzanie sprawozdań.
■ Unikniesz kar za nierzetelnie wykonane sprawozdania i raporty.

Pomiary i badania środowiskowe
Pomiary i badania środowiskowe odgrywają istotną rolę w wielu inwestycjach czy
dokumentacjach opiniodawczych. Dzięki połączeniu wysoko wykwalifikowanej
kadry ze specjalistycznym sprzętem analityczno-pomiarowym oraz doświadczeniem,
współpracujących z nami laboratoriów, jesteśmy w stanie zapewnić wysoką wiarygodność
otrzymywanych sprawozdań.
Jakie pomiary są wykonywane?

■ Badania przeprowadza akredytowane laboratorium pomiarowe.
■ Sprawozdania z pomiarów poddawane są dodatkowej analizie, co pozwala na
uniknięcie kar podczas weryfikacji przez WIOŚ.
■ Wykonywane sprawozdania przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniami
wykonawczymi.
Jakie pomiary i badania środowiskowe możemy wykonać?

■ Badania i pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza
atmosferycznego.
■ Badania i pomiary hałasu w środku naturalnym.
■ Analizy fizyko-chemiczne ścieków przemysłowych.
■ Analizy osadów ściekowych, gruntów oraz odpadów.
■ Analizy fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne wód pitnych.
■ Badania odpadów.
■ Badania i pomiary dotyczące wskaźników do analizy śladu węglowego
■ Badania i pomiary dotyczące wskaźników środowiskowych do oceny cyklu życia
produktu

Audity środowiskowe
Audit środowiskowy to najlepsze rozwiązanie, aby przeprowadzić kompleksowy przegląd
zgodności przedsiębiorstwa w zakresie aktualnych wymagań prawnych krajowych
i międzynarodowych z ochrony środowiska. Tym samym audit potwierdzi, że działalność
prowadzona jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami lub wskaże, co ewentualnie
należy poprawić, by spełnić te wymogi.
Dlaczego warto przeprowadzić audit środowiskowy?

■ Kompleksowo zweryfikujesz spełnienie wymagań prawa ochrony środowiska
w Twojej firmie.
■ Zmniejszysz ryzyko kar administracyjnych oraz poniesienia strat wizerunkowych.
■ Podniesiesz świadomość firmy w zakresie zaangażowania środowiskowego.
■ Poprawisz swoje wyniki zrównoważonego rozwoju firmy.
Co uzyskasz w wyniku przeprowadzanego auditu?

■ Otrzymasz informacje o wymaganiach środowiskowych, które dotyczą
Twojego przedsiębiorstwa.
■ Dowiesz się w jakim zakresie spełniasz wymagania ochrony środowiska.
■ Uzyskasz wsparcie odnośnie możliwych działań zapobiegawczych
i korygujących.
■ Poprawisz swój wizerunek wśród potencjalnych i obecnych klientów firmy.
■ Dodatkowo uzyskasz informację o możliwych szkoleniach i warsztatach
w celu dalszego rozwoju.

Konsultacje środowiskowe
Nieznajomość prawa ochrony środowiska lub błędna jego interpretacja to dwa
najważniejsze wyzwania z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa. Bardzo często prowadzi to
do szukania rozwiązań na własną rękę, co może prowadzić do konsekwencji prawnych.
Skorzystanie z konsultacji, które realizowane są przez wyselekcjonowaną kadrę
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, daje pewność, że zaproponowane
rozwiązania oraz rozwiązania alternatywne będą zgodne z prawem.
Tematyka konsultacji środowiskowych

■ Konsultacje w zakresie gospodarki odpadami
■ Konsultacje w zakresie gospodarki opakowaniami
■ Konsultacje w zakresie gospodarki wodnościekowej
■ Konsultacje w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza
■ Konsultacje w zakresie wymagań rozporządzenia Reach i CLP
■ Konsultacje w zakresie zarządzeń pokontrolnych Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
■ Konsultacje w zakresie wymagań konkluzji BAT (zgodność rozwiązań organizacyjnych,
technicznych oraz technologicznych)
■ Konsultacje dotyczące ustalenia zakresu i formy analizy śladu węglowego
■ Konsultacje dotyczące ustalenia zakresu i formy oceny cyklu życia produktu
W jaki sposób odbywają się konsultacje środowiskowe?

Konsultacje z naszymi klientami odbywają się w dogodnej dla nich formie.
Oferujemy:
● konsultacje e-mailowe,
● konsultacje telefoniczne,
● spotkania osobiste.

Opracowywanie wniosków środowiskowych
Działalność zgodnie z wymogami prawnymi i uzyskanym pozwoleniem to przede
wszystkim niższe opłaty środowiskowe oraz nienaliczanie opłat podwyższonych za brak
wymaganych pozwoleń. Dodatkowo, jeśli dokumentację przygotowuje interdyscyplinarny
zespół, proces uzyskania prawomocnej decyzji przebiega dużo sprawniej.
Jeśli Twoja firma zmagała się dotychczas z:

● błędnym wykonaniem dokumentacji przez specjalistów etatowych,
● brakiem doświadczenia, czasu i wiedzy na temat dokumentacji środowiskowej,
● dokładną znajomością wymagań prawnych,
● utrudnionym kontaktem z urzędami, warto skorzystać ze wsparcia i zlecić wykonanie
dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych firmie zewnętrznej.
Co otrzymasz w ramach współpracy?

■ Szybką realizację zlecenia.
■ Rzetelnie wykonany wniosek, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.
■ Dyspozycyjny, interdyscyplinarny zespół.
■ Aktywny udział w trakcie trwania postępowania administracyjnego.
Wnioski środowiskowe, które możemy dla Ciebie przygotować:

● KIP – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,
● ROŚ – Raport Oddziaływania na Środowisko,
● OGO – Wniosek na wytwarzanie odpadów,
● Zezwolenie na przetwarzanie, zbieranie odpadów,
● SOP – Studium Ochrony Powietrza (pozwolenie na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza),
● Zgłoszenie instalacji powodującej emisje,
● PZI – pozwolenia zintegrowane, w tym ocena zgodności rozwiązań organizacyjnych,
technicznych oraz technologicznych z konkluzjami BAT,
● OWP – operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, na pobór wód
podziemnych, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
przemysłowych do ziemi.

Systemy zarządzania
Systemy zarządzania, które funkcjonują na podstawie międzynarodowych norm ISO
oraz polskich norm PN-N są jednymi z najbardziej znanych i skutecznych narzędzi
w zarządzaniu organizacjami.
Wdrożenie systemu zarządzania pozwala przede wszystkim zoptymalizować wewnętrzne
procesy, a w konsekwencji wpływa na pozycję firmy na rynku oraz poprawę jakości
obsługi klienta.
Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania

■ Uprządkowanie i optymalizacja procesów w organizacji.
■ Optymalizacja kosztów związanych z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem
pracy.
■ Ograniczenie zagrożeń, wypadków i awarii.
■ Wzrost skuteczności podejmowanych działań.
■ Budowanie wizerunku świadomej firmy.
■ Zwiększenie świadomości pracowników oraz motywacji do ciągłego doskonalenia
organizacji.
Co robimy?

Nasz zespół jest w stanie wesprzeć organizację we wdrożeniu wymagań norm poprzez:
● audit zerowy i weryfikację stanu obecnego,
● konsultacje,
● szkolenia w zakresie wymagań normy,
● szkolenia dla auditorów wewnętrznych,
● pełnienie funkcji pełnomocnika – odpowiedzialnego za system w organizacji,
● audity sprawdzające poziom wdrożenia przed auditem 3. strony,
● udział w audicie certyfikującym – na życzenie klienta.

Systemy zarządzania
System Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001:2015

■ Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań zgodności
dotyczących środowiska.
■ Identyfikacja sytuacji, warunków realizacji procesów i zachowań mogących skutkować
ryzykiem środowiskowym i ryzykiem biznesowym.
■ Poprawa oddziaływania na środowisko.
■ Integracja celów związanych z ochroną środowiska z celami biznesowymi.
System Zarządzania Energią według ISO 50001:2018

■ Podniesienie i ciągłe doskonalenie wyników efektywności energetycznej.
■ Alternatywa dla obowiązku realizacji auditu energetycznego, a przez to sposób na
uniknięcie dotkliwych kar.
■ Poprawa ekonomiki działania organizacji na skutek systemowego zarządzania energią.
■ Poprawa oddziaływania na środowisko.
Jesteśmy w stanie wspomóc naszych klientów we wdrażaniu również innych
systemów zarządzania, takich jak:
● ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością,
● IATF 16949:2016 Zarządzanie jakością w motoryzacji,
● ISO 45001:2018 Zarządzanie BHP,
● AS 9100 C,
● Norma lotnicza,
● ISO 13485 Wyroby medyczne,
● ISO/TS 22163 Branża kolejowa,
● ZKP 1090 i 3834 Normy techniczne,
● AQAP,
● PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem,
● ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji,
● system zarządzania organizacji wg wymogów konkluzji BAT.

Szkolenia
Szkolenia z ochrony środowiska dostarczają wiedzę oraz narzędzia w zakresie poruszania
się w wymaganiach środowiskowych. Dedykowane są nie tylko dla specjalistów, którzy na
co dzień zajmują się tą tematyką, ale także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą
działać zgodnie z prawem polskim i unijnym, przy poszanowaniu środowiska naturalnego.
Udział w szkoleniach poruszających tak szeroki zakres, jakim jest ochrona
środowiska, pozwala ustrzec się przed:
● niedostosowaniem przedsiębiorstwa do nagłych zmian w przepisach,
● niezgodnościami po kontroli organów nadzoru,
● błędami w sprawozdawczości,
● brakiem świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
Podczas szkolenia będziesz miał możliwość:
● zdobycia wiedzy niezbędnej do poruszania się w sferze ochrony środowiska,
● analizy danego zagadnienia od strony praktycznej,
● wymiany doświadczeń i kontaktu z innymi specjalistami.
Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

● obowiązki i wymagania prawne,
● gospodarkę odpadami,
● analizę emisji gazów i pyłów,
● naliczanie opłat oraz raportowanie do KOBIZE i PRTR,
● obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP,
● efektywność energetyczną.
Aktualny harmonogram szkoleń znajdziesz na stronie www.sqda.pl

Szkolenia
Co wyróżnia nasze szkolenia?

■ Szkolenia dostosowujemy do konkretnych oczekiwań i potrzeb klienta.
■ Materiały szkoleniowe opracowujemy przy uwzględnieniu specyfiki danej
branży czy też przedsiębiorstwa.
■ Trenerzy prowadzący szkolenia to praktycy, którzy dzielą się swoim wieloletnim
doświadczeniem.
■ Program szkoleń jest elastyczny, umożliwiamy jego dopasowanie do standardów
klienta.
■ Podczas szkoleń prowadzone są praktyczne warsztaty utrwalające zdobytą wiedzę.
Nasi trenerzy

Od 2006 roku szkolimy pracowników, zarówno małych, średnich, jak i dużych
przedsiębiorstw. Niezależnie od branży czy profilu działalności patrzymy na indywidualne
oczekiwania klienta. Stąd też trenerzy, którzy prowadzą nasze szkolenia, dedykowani
są konkretnym zagadnieniom, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń,
znajomości branży czy też specyficznych wymogów przedsiębiorstwa.

Forum Liderów Ochrony Środowiska
W 2013 roku firma SQD Alliance podjęła inicjatywę organizowania cyklicznych spotkań
praktyków i specjalistów ds. ochrony środowiska pod nazwą Forum Liderów Ochrony
Środowiska. Spotkania te organizowane są raz do roku i poruszają tematykę bieżących
problemów i zagadnień, jakie pojawiają się w branży ochrony środowiska.
Ideą FLOŚ jest promowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej.
Formuła Forum to dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami w gronie specjalistów
ds. ochrony środowiska. Jednocześnie jest to świetna okazja do promowania
własnych osiągnięć w ramach omawianych zagadnień istotnych z punktu widzenia
odpowiedzialnego zarządzania.
Forum Liderów Ochrony Środowiska cieszy się coraz większym zainteresowaniem
zarówno wśród małych, jak i dużych przedsiębiorstw, a także przedstawicieli
instytucji publicznych. Forum docenione zostało również przez media branżowe,
które chętnie obejmują je patronatem medialnym, dzięki czemu FLOŚ jest
inicjatywą o zasięgu ogólnopolskim.
Aktualne informacje na temat terminu, lokalizacji oraz programu FLOŚ
dostępne są na oficjalnej stronie www.forum-flos.pl.
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