Czym jest serwis EKOwiedza?

EKOwiedza

Internetowe narzêdzie, umo¿liwiaj¹ce œledzenie aktualnych zmian
i informacji dotycz¹cych prawa w ochronie œrodowiska oraz uzupe³nienie
bie¿¹cej wiedzy.

Zalety EKOwiedzy:
Dla kogo jest EKOwiedza?

praktyczny

Od wielu lat jest przydatnym w pracy narzêdziem dla specjalistów dzia³ów
ochrony œrodowiska, pracowników administracji publicznej oraz
kierowników i mened¿erów przedsiêbiorstw w ca³ej Polsce.

merytoryczny
kompleksowy
od ekspertów dla ekspertów
sprawdzony

Korzyœci dla Ciebie:
jesteœ na bie¿¹co informowany o zmianach w prawie – dziêki czemu
mo¿esz z odpowiednim wyprzedzeniem planowaæ zmiany
organizacyjne lub inwestycyjne podyktowane zmian¹ przepisów
nie przeoczysz nadchodz¹cych terminów realizacji obowi¹zków lub
wejœcia w ¿ycie istotnych zmian prawa
masz dostêp do unikalnej bazy ponad 850 interpretacji, która pomo¿e
rozwiaæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce stosowania prawa w niejasnych
przypadkach
otrzymujesz zbilansowan¹ informacjê o istocie nowych i zmienianych
aktów prawnych napisan¹ przystêpnym jêzykiem dziêki czemu
oszczêdzasz swój czas potrzebny na analizê zmian w prawie
uporz¹dkowana i czytelna forma dostarczanych informacji pisanych
przystêpnym jêzykiem

Masz pytania?
Zadzwoñ:

539 906 083

kontakt@ekowiedza.com

Napisz:

Wypróbuj serwis EKOwiedza
w pe³nej wersji przez miesi¹c

za darmo!
SprawdŸ:

http://ekowiedza.com

rozs¹dna cena

Wszystko czego potrzebuje Ekspert w ochronie œrodowiska
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W Serwisie EKOwiedza znajdziesz:
Aktualnoœci

!

EKOwiedza

Najnowsze informacje zwi¹zane z wywi¹zywaniem siê z obowi¹zków prawnych
z obszaru OŒ – dostarczaj¹ informacji o nowych aktach prawnych, ich projektach,
interpretacjach m.in. MŒ, GIOŒ, wyroki NSA, planach, strategiach, politykach,
poradnikach, wskazówkach itp.

Terminarz
obowi¹zków zak³adu

Informacje o terminie i sposobie realizacji nowych oraz cyklicznych obowi¹zków
zak³adu wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cego prawodawstwa polskiego oraz unijnego
w zakresie ochrony œrodowiska.

Alerty aktów prawnych
i obowi¹zków zak³adu

Przypomnienie o zbli¿aj¹cym siê terminie:
- wejœcia w ¿ycie aktu prawnego lub jego czêœci wraz z opisem najwa¿niejszych
zmian jakie wprowadza,
- realizacji obowi¹zku z zakresu ochrony œrodowiska wraz z praktycznymi wskazówkami
dotycz¹cymi sposobu jego realizacji.

Fiszki prawne

„Pigu³ki wiedzy” zawieraj¹ce zbilansowane informacje dotycz¹ce nowego albo
zmienionego przepisu prawnego w dziedzinie ochrony œrodowiska w prawodawstwie
polskim oraz unijnym. Przyporz¹dkowanie Fiszek do dzia³ów (m.in. powietrze,
odpady, substancje, op³aty, kary) u³atwia uzyskanie informacji z zakresu interesuj¹cej
dziedziny.

Zestawienie
aktów prawnych

Katalog obowi¹zuj¹cych aktów prawnych zwi¹zanych bezpoœrednio lub poœrednio
z ochron¹ œrodowiska wraz z ich kolejnymi zmianami, zawiera równie¿ akty prawne
Unii Europejskiej. Informuje o statusie prawnym poszczególnych aktów, terminie
obowi¹zywania wraz z podstaw¹ prawn¹ i linkiem do metryczki.

Rozporz¹dzenia i inne
akty wykonawcze

Wykaz aktów wykonawczych skatalogowany wed³ug artyku³ów ustaw z zakresu OŒ.
Zawiera informacje o rozporz¹dzeniach obecnie obowi¹zuj¹cych wraz z informacj¹
o aktach, które je poprzedza³y oraz planowanych do wydania w przysz³oœci, terminy
obowi¹zywania aktów, linki do metryczek aktów wykonawczych na etapie projektu
(dostêp do uzasadnieñ, uwag, wyjaœnieñ i opinii).

Ustawy
z Interpretacjami

Dostêp do 21 pe³nych tekstów ustaw z zakresu ochrony œrodowiska aktualizowanych
na bie¿¹co wraz z linkami umo¿liwiaj¹cymi p³ynne przenoszenie siê do
poszczególnych artyku³ów ustaw oraz z przyporz¹dkowanymi interpretacjami
przepisów.

Baza Interpretacji

Zbiór interpretacji przepisów (m.in. MŒ, GIOŒ, GDOŒ) oraz interpelacje poselskie
skatalogowane wed³ug artyku³ów ustaw z zakresu OŒ. Interpretacje s¹ podlinkowane
w odpowiednich miejscach w tekstach ustaw - co umo¿liwia zapoznanie siê
z interpretacj¹ w trakcie analizowania poszczególnych artyku³ów. Do bazy interpretacji
dodawane s¹ tak¿e wyjaœnienia uzyskane w wyniku prac realizowanych przez
konsultantów ATOMTERM S.A.

Suman zmian
w ustawach OŒ

Szczegó³owe zestawienie zmian wprowadzonych w ustawach z zakresu ochrony
œrodowiska z uwzglêdnieniem przepisów zmienionych, uchylonych i dodanych wraz
z informacj¹ o terminie obowi¹zywania zmiany oraz z uwagami dotycz¹cymi
przepisów przejœciowych.

Pojekty rozporz¹dzeñ

Zbiór informacji o projektach nowych i zmienianych rozporz¹dzeñ wraz z informacj¹
o aktualnym etapie legislacyjnym i linkiem do metryczki projektu.

Projektowane zmiany
w ustawach

Zestawienie informacji dotycz¹cych projektowanych zmian w obowi¹zuj¹cych
ustawach z zakresu ochrony œrodowiska wraz z informacj¹ o ich aktualnym etapie
legislacyjnym, planowanym terminie wejœcia w ¿ycie oraz istocie projektowanej
regulacji.

Atmoterm SA
ul. £angowskiego 4
45-031 Opole

Ka¿dy sukces rozpoczyna siê od rozmowy. Skontaktuj siê z nami!
tel. 539 906 083
e-mail: kontakt@ekowiedza.com

