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Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zarządzanie problemami ochrony środowiska jest obecnie wysoce wyspecjalizowaną dziedziną,
wymagającą zaawansowanych narzędzi, interdyscyplinarnej wiedzy oraz odpowiedniego
doświadczenia i umiejętności.
Dlatego też zajmujemy się tylko i wyłącznie problematyką ochrony środowiska – robimy to, co
potrafimy najlepiej.
Naszym celem jest dostarczenie naszym Klientom takich usług szkoleniowych i doradczych, które
pozwolą prowadzić i rozwijać działalność biznesową, zapewniając zgodne z prawem korzystanie
z zasobów środowiska naturalnego.
Profesjonalne prowadzenie przez nas kontroli oddziaływań środowiskowych, podejmowanie działań
zapobiegawczych, doradztwo w zakresie środowiskowych uwarunkowań prac rozwojowych, tworzy
niezbędne warunki do szybkiego osiągania celów biznesowych.
W zależności od potrzeb Klientów proponujemy usługi o zróżnicowanym zakresie:
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Konsultacje i przeglądy
Wykonanie dokumentacjii opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń,zezwoleń
Opracowaniei wdrożenie kompleksowych rozwiązań zarządzania jakością, zarządzania
środowiskowego i bezpieczeństwem pracy
Usługi outsourcingu w zakresie ochrony środowiska
Opracowanie strategii rozwoju dla przedsięwzięć z obszaru ekobiznesu

Zagadnienia ochrony środowiska występują we wszystkich fazach cyklu projektu ,tj.: w fazie
przedinwestycyjnej, inwestycyjnej i eksploatacji.
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych
w zakresie ochrony środowiska.
Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość
merytoryczną szkoleń oraz ich sprawną organizację.
Nasze szkolenia prowadzą znani i cenieni eksperci, specjaliści o najwyższych kwalifikacjach
zawodowych.
Kładziemy nacisk na praktyczną przydatność szkoleń. Szkolenia są prowadzone w formie
interaktywnej, na każdym szkoleniu jest przewidziany czas na indywidualne konsultacje.
Szkolenia w zakresie przepisów prawnych umożliwiają poznanie najnowszych regulacji prawnych,
zmian przepisów, ich interpretacji, zastosowania przepisów w praktyce przedsiębiorstw i organów
administracji. Udział w warsztatach podnosi kwalifikacje i rozwija praktyczne umiejętności.
Oferujemy również doradztwo i usługi w zakresie ochrony środowiska.
Zapraszamy na nasze szkolenia, które wzbogacą Państwa wiedzę i profesjonalne umiejętności
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