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członek
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 przestrzennego.

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 nieustannie rozwijająca się firma  

jesteśmy członkami stowarzyszeń i klastrów, 

duży nacisk kładziemy na promowanie  

świadomości ekologicznej i wspieranie  

innowacyjnych inicjatyw. 

Katarzyna Walkowiak, członek Zarządu
Z ochroną środowiska związana od wielu lat. Autorka  

i współautorka ponad 400 raportów oceny oddziaływania 

na środowisko, programów ochrony środowiska i planów 

gospodarki odpadami.  Dzięki jej zaangażowaniu  

i olbrzymiej wiedzy, doświadczenie i profesjonalizm  

stały się znakiem rozpoznawczym firmy. Prywatnie  

miłośniczka zwierząt i pasjonat przyrody.

Jakub Smakulski, członek Zarządu

Wieloletni praktyk, autor licznych artykułów  

w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to 

dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. 

Współpracę z klientami opiera zawsze na przejrzystych 

regułach biznesowych. Wyznacza innowacyjne kierunki 

działania i dba o nieustanny rozwój. Wolny czas spędza 

aktywnie uprawiając sporty zespołowe.

 każdego, kto planuje inwestycje mającą 

wpływ na środowisko

 jednostek administracji publicznej

 stacji demontażu pojazdów  

oraz punktów skupu złomu

 przedsiębiorstw produkcyjnych

PRACUJEMY DLA:

ZAUFAJ SPECJALISTOM!



Zapewniamy profesjonalne doradztwo i outsourcing w zakresie ochrony środowiska. Ekolog sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi doradcze jednostkom samorządu terytorialnego.  

W ramach naszych działań  tworzymy dokumentację środowiskową,   

strategiczno-planistyczną wraz z konsultacjami i badaniami społecznymi.

LEGENDA

●	 Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia sektorowe, 
audyty środowiskowe

●	 Raporty oddziaływania na środowisko,  
Karty informacyjne przedsięwzięcia

●	 Programy usuwania i inwentaryzacji wyrobów  
zawierających azbest

●	 Programy ochrony środowiska, Plany gospodarki 
odpadami, Plany gospodarki niskoemisyjnej,  
Projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe

 ewidencja odpadów i sprawozdawczość,

 naliczanie opłat za gospodarcze  

korzystanie ze środowiska, 

 audyty środowiskowe, 

 zgłoszenia instalacji, 

 KOBIZE, 

 obecność na kontrolach WIOŚ i Urzędu 

Marszałkowskiego i reprezentowanie 

klienta, 

 i inne.

 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

 i inne. 

 raporty oddziaływania na środowisko, 

 inwentaryzacje przyrodnicze, 

 karty informacyjne przedsięwzięć.

 pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

 obsługa stacji demontażu pojazdów  

i punktów skupu złomu

 wsparcie przedsiębiorstw w obrocie odpadami 

STAŁA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

 nasze szkolenia są źródłem aktualnej

 wiedzy, 

 prowadzą je wieloletni praktycy  

z bogatym doświadczeniem,

 dopasowujemy zakres i treści szkoleń do 

indywidualnych potrzeb naszych klientów,

 kładziemy nacisk na praktyczny aspekt 

zastosowania przekazywanej wiedzy.

CO NAS WYRÓŻNIA

Powierzając firmie Ekolog usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy  

zyskujecie Państwo pewność, że Wasza firma spełnia najwyższe standardy w zakresie  

ochrony pracowniczej.

 szkolenia wstępne i okresowe  

wszystkich grup pracowniczych,

 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej,

 szkolenia ppoż,

 doradztwo w świetle obowiązujących 

przepisów prawnych dotyczących BHP,

 opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,

 opracowywanie dokumentacji  

powypadkowej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Z ZAKRESU BHP I PPOŻ

Dzięki konferencjom i wyjazdom studyjnym zapewniamy naszym klientom unikatowe  

połączenie: pozyskanie nowej wiedzy,  poznawanie innych podmiotów funkcjonujących 

w branży, korzystanie z dobrych praktyk.

 targi ochrony środowiska  

i gospodarowania odpadami,

 spotkania branżowe/regionalne,

 zagraniczne wyjazdy studyjne,

 konferencje dla stacji demontażu  

pojazdów.

KONFERENCJE WYJAZDY STUDYJNE

Tematyka naszych szkoleń jest nieustannie dopasowywana do Państwa potrzeb  

oraz aktualnych trendów na rynku.

 gospodarka odpadami,

 obowiązki przedsiębiorców w zakresie 

ochrony środowiska,

 prawidłowa sprawozdawczość,

 opłata produktowa,

 szkolenia dla stacji demontażu pojazdów 

i punktów skupu złomu,

 obowiązki wynikające z ustaw  

np. o ZSEiE,

 inne, w zależności od potrzeb klienta.

SZKOLENIA TEMATYCZNE

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

OPERATY WODNOPRAWNE

POZWOLENIA NA EMISJĘ I ZGŁOSZENIA INSTALACJI

DECYZJE ODPADOWE

KONSULTING W ZAKRESIE RECYKLINGU
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