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Pakiet PREMIUM to wariant współpracy polegający na przejęciu zadań ochrony środowiska i
przeniesieniu odpowiedzialności za ich realizację na naszą ﬁrmę. Taka forma współpracy określana jest
często outsourcingiem obowiązków ochrony środowiska, (skrót z ang. outside-resource-using) – to
oznacza wydzielenie ze struktury organizacyjnej ﬁrm niektórych, realizowanych przez nie samodzielnie
zadań, i przekazanie ich do wykonania innym specjalistycznym podmiotom. Pracownicy w ﬁrmach z
którymi współpracujemy, nie są obciążeni wypełnianiem obowiązków i wymagań związanych z ochroną
środowiska, a w zamian mogą skupić się na podstawowej działalności swojej ﬁrmy. W związku z tym, że w
tym wariancie współpracy pracodawca nie ma potrzeby zatrudniania pracownika od spraw
środowiskowych, delegowania tego pracownika na cykliczne szkolenia czy zakupu specjalistycznego
oprogramowania do wykonywania zadań środowiskowych sprawia, że następuje obniżenie kosztów
pracodawcy. Firma ma również dostęp do specjalistów środowiskowych, którzy doradzają w różnych
aspektach przepisów prawa ochrony środowiska. Dostawca usługi outsourcingu, ze względu na
znajomość ﬁrmy z którą współpracuje, prowadzi analizę ryzyk środowiskowych dla klienta i zarządza
nimi na bieżąco, w celu minimalizacji wydatków ﬁnansowych ﬁrmy związanych ze zmianą przepisów
prawa. Jednocześnie w tym wariancie współpracy, ﬁrma ma pewność, że nie będzie musiała płacić kar w
razie kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, ze względu na przeniesienie odpowiedzialności na
usługodawcę.

Kto najczęściej wybiera ten pakiet współpracy?
Małe, średnie, duże ﬁrmy, które zdecydowały, że większość lub całość obowiązków ochrony środowiska
chcą zlecić na zewnątrz, aby skupić się na swojej podstawowej działalności, która jest kluczowa do
pozyskania przewagi konkurencyjnej w ich branży na rynku.

Od czego zaczynamy współpracę?
Po podpisaniu umowy, współpracę rozpoczynamy od audytu środowiskowego, który w przyszłości,
zgodnie z przyjętymi standardami, jest wykonywany cyklicznie. Na podstawie wyników z audytu
„otwarcia” szczegółowo deﬁniujemy zakres obowiązków, które przejmujemy do realizacji. Zakres
obowiązków środowiskowych uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności i sposobu
korzystania ze środowiska przez naszych klientów. Najczęściej nasi klienci powierzają nam do realizacji
następujące obowiązki wybrane z poniższego zestawienia:
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/PRZEJĘCIE ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA OBOWIĄZKI OCHRONY ŚRODOWISKA W FIRMIE/

1

monitorowanie stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie ochrony środowiska
oraz informowanie osób decyzyjnych o zmianach prawnych dotyczących działalności ﬁrmy;

2

wykonywanie dokumentacji środowiskowych do wydania pozwoleń/zezwoleń
związanych z wymaganiami przepisów ochrony środowiska;

3

reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych w zakresie ochrony
środowiska oraz w trakcie kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska;

4

korespondencja z organami administracyjnymi

5

monitoring realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących decyzji
i umów środowiskowych;

6

opracowanie dokumentacji specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska

7

naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

8

wykonywanie raportów i sprawozdań Kobize i PRTR

9

nadzór nad gospodarką odpadami wraz z realizacją wszystkich formalnych obowiązków
w tym wykonywanie ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

10

kierowanie systemem zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001

11

przeprowadzanie okresowej oceny zgodności w zakresie ochrony środowiska
oraz propozycje działań korygujących na potrzeby systemu zarządzania środowiskiem

12

wykonywanie pomiarów środowiskowych (przez ﬁrmy podwykonawcze) weryﬁkacja
wyników pomiarów i analiz, przygotowanie sprawozdań z pomiarów i analiz do urzędów

13

realizacja obowiązków handlu emisjami CO2

14

wdrażanie działań prośrodowiskowych w ﬁrm i promocja tych działań
na zewnątrz jako społeczna odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu

15

wykonywanie cyklicznych pełnych lub częściowych przeglądów (audytów) środowiskowych
w celu weryﬁkacji realizacji obowiązków ochrony środowiska w zakładzie zakończone
raportem podsumowującym
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16

prowadzenie procesu inwestycyjnego pod względem wymagań wynikających z ustawy
o ocenach oddziaływania na środowisko powiązanych z technicznym doradztwem
i realizacją obowiązków związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanych inwestycji

17

realizacja obowiązków związanych z centralnym rejestrem operatorów (CRO)
- klimatyzacje, urządzenia chłodnicze, systemy przeciwpożarowe.

18

prowadzenie rejestru substancji niebezpiecznych wykorzystywanych na zakładzie
wraz z prowadzeniem zestawienia kart charakterystyk tych substancji

Jednak należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie jest to lista zamknięta i jeżeli Państwa ﬁrma będzie mieć
potrzebę realizacji dodatkowych obowiązków, to zawsze istnieje możliwość rozszerzenia zakresu realizacji
zadań o nowe obowiązki.

Korzyści związane z wyborem tego pakietu:
1. Firma ma zrealizowane wszystkie przekazane nam obowiązki w ochronie środowiska w sposób
rzetelny i terminowy.
2. Firma przekazuje całość odpowiedzialności za właściwą i terminową realizację
ochrony środowiska, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

obowiązków

3. Firma jest przygotowana na nadchodzące zmiany w swojej działalności (rozbudowa, modernizacja
itp.), wymagające realizacji dodatkowych obowiązków ochrony środowiska, gdyż posiada doradcę w
sprawach środowiskowych.
4. Firma nie ponosi kosztów pracowniczych związanych z zatrudnieniem i szkoleniem swoich
pracowników, nie ma problemów związanych z nieobecnością pracowników wykonujących obowiązki
ochrony środowiska w okresach chorobowych czy urlopowych.
W celu przesłania nam Państwa zapytania w sprawie tego pakietu, prosimy o skorzystanie z formularza
kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania za pomocą poczty elektronicznej na adres:
biuro@ekocomplex.pl

45-759 Opole
ul. Tęczowa 22/106

508 520 534

biuro@ekocomplex.pl
www.ekocomplex.pl

