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ŚRODOWISKA 



HISTORIA

• Firma Ekolog istnieje od 2001 roku. 

Była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej 
w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz planowania przestrzennego.

www.ekolog.pl



ROZWÓJ

• Zdobycie akredytacji POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

• systematyczny rozwój,

• poszerzanie zakresu oferowanych usług,

• podejmowanie współpracy z wykwalifikowaną kadrą,

• wspieranie programów stażowych. 

www.ekolog.pl



DZIAŁANIA

• nasi pracownicy prowadzą również badania naukowe 

w tematyce ochrony środowiska i procedur 

administracyjnych  

• jesteśmy członkami stowarzyszeń i innych organizacji 

zajmujących się problematyką ochrony środowiska 

i recyklingu m.in.:



DZIAŁANIA



DZIAŁY

• KONSULTINGU I OBSŁUGI

• PROJEKTÓW

• SZKOLEŃ

• HANDLU I MARKETINGU



KONSULTING I OBSŁUGA 

• ewidencja,

• roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji,  

• zbiorcze zestawienie o odpadach, 

• OPAK,

• KOBIZE

• pozyskiwanie funduszy na inwestycje oraz na budowę 

nowych Stacji Demontażu Pojazdów,

• nadzór nad prawidłowością dokumentów dotyczących obrotu 

odpadami (kartami przekazania odpadów),

• poszukiwanie i sprawdzanie wiarygodności odbiorców 

odpadów,

• doradztwo we wszelkich sprawach związanych z ochroną 

środowiska,

• obsługa podmiotów gospodarczych.



STACJE OBSŁUGIWANE PRZEZ EKOLOG



PROJEKTY 

• raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 

wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

• decyzje odpadowe, 

• operaty wodnoprawne, 

• pomiary i analizy,

• pozwolenia zintegrowane, 

• KIP, 

• audyty środowiskowe, 

• obecność na kontrolach, 

• współtworzenie ustaw, zgłaszanie sugestii i wątpliwości 

dotyczących obowiązujących przepisów.  



REFERENCJE FIRMY

„Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy farmy wiatrowej 

Wielbrandowo o mocy 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zamówienie zostało zrealizowane w wymaganym terminie, z 

należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.”

„Operat Ochrony Powietrza w celu uzyskania pozwolenia na 

emisję gazów i płynów do powietrza-instalacja do przetopu 

frezu mas bitumicznych. Projekt został wykonany zgodnie z 

umową, profesjonalnie i z odpowiednią starannością, a 

pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o. wykazali się fachowością 

i wiedzą, dzięki czemu udało się sprawnie zakończyć 

procedury administracyjne.”

„Z prawdziwą przyjemnością możemy polecić wszystkim 

zainteresowanym firmę Ekolog jako solidnego i 

odpowiedzialnego kontrahenta. Specjaliści pracujący w tej 

firmie wykazują się pełną fachowością i terminowością 

świadczonych usług. W pełni kontrolują zmiany zachodzące w 

branży i z wyprzedzeniem proponują korzystne rozwiązania. 

Charakteryzują się rzetelnym podejściem do wymagań 

stawianych przez nas. Zagwarantowali też konkurencyjne ceny.



PROJEKTY - JST

• Programy Ochrony Środowiska i raporty z tych 

programów, 

• prognozy oddziaływania na środowisko, 

• Programy Usuwania Azbestu, 

• inwentaryzacje, 

• Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, 

• projekty do planów zaopatrzenia w ciepło, paliwa 

gazowe i energię elektryczną, 

• analizy gospodarki odpadami,

• Programy Rewitalizacji, 

• operaty uzdrowiskowe.



PROJEKTY WYKONANE DLA JST 



REFERENCJE OD GMIN 

„Inwentaryzacja przyrody ożywionej nieruchomości przeznaczonych

pod inwestycję w celu zdiagnozowania występowania gatunków

chronionych flory, fauny oraz grzybów lub ich braku. Współpraca

w przedmiocie umowy przebiegała bez zastrzeżeń, zgodnie

z obowiązującym prawem i zapisami zawartymi w umowie.”

„Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest, Raport z in-

wentaryzacji azbestu. Prace wykonane zostały w oparciu o pos-

tanowienia umowy zawartej pomiędzy stronami oraz obowiązujące

w przedmiotowym zakresie przepisy prawa. Niniejszym poświadcza

się, że prace przeprowadzone zostały terminowo co pozwala na

wystawienie firmie Ekolog Sp. z o.o. pozytywnej ceny za prze-

prowadzone prace.”

„Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa

wybiegu dla słoni. Podczas wykonywania opracowania pracownicy

Ekolog w Poznaniu wykazali się profesjonalnym podejściem do

nietypowego tematu, terminowością oraz elastycznością w działaniu.

Uważamy, że spółka Ekolog w Poznaniu jest godna polecenia jako

wykonawca wysokiej jakości usług w zakresie ochrony

środowiska.”

Urząd Skarbowy 
Poznań-Nowe 

Miasto



REFERENCJE OD GMIN 

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

Bełchatowskiego za lata 2012-2013 z uwzględnieniem 2011 roku.

Dokumentacja została wykonana w sposób rzetelny i terminowo.

Zrealizowane zamówienie świadczy o wiarygodności, fachowości

i profesjonalizmie Wykonawcy.”

„Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych przydomowych

oczyszczalni ścieków i zbiorników na gnojowicę na terenie Gminy

Olesno. Usługi świadczone były rzetelnie, fachowo, zgodnie

z warunkami określonymi w umowie zawartej między stronami

oraz obowiązującymi przepisami.”

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina na lata

2015-2018 perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko. Dokumentacja została wykonana w sposób rzetelny.

Zrealizowane zamówienie świadczy o fachowości Wykonawcy.”



SZKOLENIA

• BHP,

• wyjazdy studyjne,

• konferencje,

• szkolenia tematyczne. 

• nawiązywanie kontaktów handlowych,

• ustalanie warunków współpracy.

HANDEL



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPARACY

Roma Ziółkowska 


