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30 lat doświadczeń w doradztwie technicznym
i środowiskowym dla przemysłu i infrastruktury
Możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem
udziału w projektach z niemal wszystkich gałęzi
przemysłu
Z uwagi na naszą nadmorską lokalizację,
uczestniczyliśmy w licznych projektach w strefie
morskiej i przybrzeżnej
GRUPA TECHNOLOGICZNA ASE

• od 2017 roku działamy w ramach Grupy
Technologicznej ASE

• świadczymy pełny zakres usług w zakresie
bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego
• od wczesnego etapu, przez cały cykl życia obiektu
technicznego lub inwestycji
EKO-KONSULT Sp. z o.o. | www.ekokonsult.pl

ZAKRES USŁUG
KONSULTING ŚRODOWISKOWY Inwestycje i procedury
PROCES Analiza zagrożeń i ryzyka
ATEX Analizy przeciwwybuchowe
PPOŻ Analizy przeciwpożarowe dla zakładów i instalacji
SEVESO Przeciwdziałanie poważnym awariom

SIL Bezpieczeństwo funkcjonalne
ENERGIA Bezpieczna, czysta, tania
AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Specjalistyczne szkolenia
EKO-KONSULT Sp. z o.o. | www.ekokonsult.pl

„Ekspert na godziny” w ramach umowy ramowej.
W ramach Stałej Współpracy z Ekspertami,
rozliczanej godzinowo, proponujemy m.in.:
•

Pomoc w rozwiązywaniu problemów o
charakterze jednorazowym

•

Uczestnictwo w spotkaniach, jako Państwa
reprezentant z wybranej dziedziny

•

Dokonanie wizji lokalnej okiem eksperta

•

Sporządzenie wybranych opinii, doradztwo

STAŁA WSPÓŁPRACA Z EKSPERTAMI

EKO-KONSULT Sp. z o.o. | www.ekokonsult.pl

WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I
PRAKTYKA
w realizacji projektów z niemal wszystkich gałęzi
przemysłu i infrastruktury:

✓ Magazynowanie i przesył gazu ziemnego (na lądzie i na morzu)
✓ Przemysł rafineryjny i petrochemiczny, chemiczny oraz magazynowanie
i przesył ropy naftowej oraz produktów naftowych

✓ Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego na morzu
✓ Wydobywanie kopalin na lądzie oraz przerób kopalin
✓ Elektroenergetyka
✓ Terminale portowe i drogi wodne

✓ Autostrady i drogi, linie kolejowe, lotniska
✓ Gospodarka odpadami
✓ Gospodarka wodno-ściekowa oraz ochrona przeciwpowodziowa
✓ Inwestycje biurowe i mieszkaniowe
✓ Branża spożywcza

OCHRONA ŚRODOWISKA
W procesie inwestycyjnym
✓ Procedury zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowych

✓ Analizy lokalizacyjne
✓ Badania środowiskowe

W przedsiębiorstwie
✓ Postępowanie w obszarze pozwoleń zintegrowanych
✓ Analizy porealizacyjne

✓ Raporty o oddziaływaniu na środowisko

✓ Przeglądy ekologiczne

✓ Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP)

✓ Programy dostosowawcze

✓ Konsultacje społeczne
✓ Audyty wodne
EKO-KONSULT Sp. z o.o. | http://ekokonsult.pl

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Bezpieczeństwo w przemyśle
✓ Analiza bezpieczeństwa pożarowego
✓ Opracowanie scenariuszy pożarowych
✓ Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej
✓ Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
✓ Koordynacja projektu w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego

EKO-KONSULT Sp. z o.o. | http://ekokonsult.pl

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE
Analizy zagrożeń i ryzyka
✓

PHA: wstępna analiza zagrożeń

✓

HAZID: identyfikacja zagrożeń

✓

HAZOP: analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych

✓

LOPA: analiza warstw zabezpieczeń

✓

FTA: analiza drzew niezdatności

✓

RBD: analiza bloków niezawodności

✓

FTA: analiza drzew niezdatności

✓

FMEA /FMECA: analiza rodzajów, skutków i uszkodzeń krytycznych

EKO-KONSULT Sp. z o.o. | http://ekokonsult.pl

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE
Ochrona przeciwwybuchowa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

EKO-KONSULT Sp. z o.o. | http://ekokonsult.pl

Ocena Zagrożenia Wybuchem
Klasyfikacja Stref Zagrożenia Wybuchem
Analiza Ryzyka Wybuchu
Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
Doradztwo w zakresie certyfikacji urządzeń ATEX
Ocena zagrożenia zapłonem dla maszyn
Dobór systemów ochrony przeciwwybuchowej
Instrukcja Ochrony przed elektrycznością statyczną
Audyt ATEX
Instrukcja Eksploatacji Urządzeń elektrycznych i
nieelektrycznych w Strefach Ex

BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE
Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym
✓

Nadzór nad realizacją wszystkich etapów cyklu życia bezpieczeństwa
wg wymagań PN-EN 61511:2017

✓

Wyznaczanie i weryfikacja poziomów SIL

✓

Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa SRS dla systemu SIS

✓

Audyty bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego

EKO-KONSULT Sp. z o.o. | http://ekokonsult.pl

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Certyfikowane szkolenia
✓ Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
✓ Bezpieczeństwo procesowe
✓ Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
✓ Bezpieczeństwo funkcjonalne

✓ Ochrona środowiska
IECEx rekomenduje Akademię Bezpieczeństwa ASE, nadając jej
tytuł IECEx Recognised Training Provider. Międzynarodowy
organ weryfikujący uznaje, iż podczas szkolenia w Akademii
Bezpieczeństwa ASE uczestnikowi zostanie przekazana wiedza
w zakresie niezbędnym do uzyskania IECEx Certificate of
Personnel Competence.

EKO-KONSULT Sp. z o.o. | http://ekokonsult.pl

ASE TECHNOLOGY GROUP

DOKUMENTACJA
ŚRODOWISKOWA
Referencje

Opinie i analizy
Opinia w sprawie lokalizacji morskiego terminalu LNG w Porcie Północnym, 2006 r.
Opinia w sprawie możliwości rozbudowy Bazy manipulacyjnej PERN w Gdańsku Stogach
(Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku) 2008 r.
Analiza zagrożeń procesu przygotowania inwestycji terminala CNG w obrębie wód
morskich Zatoki Gdańskiej, wraz z gazociągiem łączącym z PMG „Kosakowo” i Rafinerią
grupy LOTOS” (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) 2010 r.
Opinia w sprawie zakresu i terminu realizacji obowiązków dostosowawczych
w przedmiocie systemów zabezpieczeń przed wyciekami i sygnalizacji wycieków w
odniesieniu do istniejących zbiorników paliw na terenie baz PERN S.A. oraz skutków
prawnych i możliwości sankcji prawnych z tytułu uchybienia tym obowiązkom 2009 r.
Opinia nt: Gazociąg podmorski PMG „Kosakowo” – SRP LOTOS z boją rozładunkową na
Zatoce Puckiej – uwarunkowania realizacji projektu Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo
S.A.Sp.
2015
r. | www.ekokonsult.pl
EKO-KONSULT
z o.o.

Dokumentacja środowiskowa dla
projektów w strefie przybrzeżnej:
Studium uwarunkowań prawnych i środowiskowych
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw
Płynnych „Naftoport” (lata 90-te)
Opracowanie
dokumentacji
środowiskowej
dla
rozbudowy terminala kontenerowego DCT, DCT 2 oraz
współuczestnictwo w dokumentacji dla DCT3 (2013 r.,
2018 r.)
Przygotowywanie dokumentacji środowiskowej na
potrzeby modernizacji elementów infrastruktury
przeładunkowej i przesyłowej w Naftoporcie w Gdańsku
(2019 r.)
EKO-KONSULT Sp. z o.o. | www.ekokonsult.pl

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia rozbudowy
Terminala Naftowego PERN w Gdańsku, (Przedsiębiorstwo
Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. w Płocku (PERN), 2017 r.

Analiza porealizacyjna podmorskiego gazociągu z budowli
hydrotechnicznej Baltic Beta do Władysławowa, ENERGOBALTIC
Sp. z o.o., 2017 r.
Uczestnictwo w „Koncepcji zagospodarowania Portu Centralnego
w Gdańsku” pod kątem analizy aspektów środowiskowych i
proceduralnych, 2019 r.
Prace związane z lokalizacją FSRU na Zatoce Gdańskiej na rzecz
Gaz-Sytemu.
Współpraca z PGE EJ 1 przy opracowywaniu dokumentacji
lokalizacyjnej
dla
pierwszej
elektrowni jądrowej w Polsce.
EKO-KONSULT Sp.
z o.o.
| www.ekokonsult.pl

Dokumentacja środowiskowa dla
morskich farm wiatrowych
Raport o oddziaływaniu na środowisko Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica
Klient:
Data:
Inwestor:
Etap:

MEWO S.A., Maritime Institute in Gdańsk
08.2016 - 11.2017
GK PGE
2020 Decyzja środowiskowa

Raport o oddziaływaniu na środowisko Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power
Klient :
Data: :
Inwestor:
Etap:

MEWO S.A.,
03. 2020 – obecnie
PKN Orlen
W trakcie realizacji

Analiza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych dla morskich
farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III oraz dla infrastruktury przesyłowej
energii elektrycznej
Klient:
Data:

CDM Smith
04. 2020

Dokumentacja środowiskowa dotycząca wydobycia ropy
naftowej i gazu ziemnego ze złóż na polskim obszarze morskim
Raport o oddziaływaniu na środowisko projektu „Wydobycie ropy naftowej i
towarzyszącego jej gazu ziemnego ze złoża B3 na polskim obszarze morskim”
Klient: LOTOS PETROBALTIC S.A.
Data 8.2014-06.2016

Raport oceny oddziaływania na środowisko eksploatacji gazu ziemnego ze złóż
B4 i B6 na polskim obszarze morskim
Klient: Baltic Gas Sp. z o.o.
Data: 08.2014 - 03.2014

Raport oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Wydobycie ropy
naftowej i współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8 na polskim obszarze
morskim”
Klient: LOTOS Petrobaltic S.A.
Data: 08.2014 - 06.2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. “Budowa drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską

Klient: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa
Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku
Data: 02.2017 - 05.2018

Infrastruktura przesyłowa na styku
morskich wód i lądu
Raport o oddziaływaniu na środowisko gazociągu wysokiego
ciśnienia PMG „Kosakowo” - boja rozładunkowa na Zatoce
Puckiej. Koordynacja inwentaryzacji przyrodniczej na lądzie i na
morzu (PGNiG) 2014 r.
Raport o oddziaływaniu na środowisko gazociągu wysokiego
ciśnienia Zatoka Pucka - SRP LOTOS w Gdańsku wraz z boją
rozładunkową na Zatoce Puckiej + koordynacja inwentaryzacji
przyrodniczej na lądzie i na morzu (PGNiG) 2015 r.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
dotyczącego budowy gazociągu dystrybucyjnego DN500/300
relacji Kosakowo-Władysławowo, Cal Energy Resources Poland
Sp. z o.o. 2018 r.
Raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczący budowy
gazociągu o średnicy do DN300 z wybrzeża we Władysławowie
do zakładu uzdatniania gazu oraz budowy zakładu uzdatniania
gazu we Władysławowie,, Cal Energy Resources Poland Sp. z o.o.
2019 r.

GRUPA TECHNOLOGICZNA ASE

BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWWYBUCHOWE
W PROJEKTACH
MORSKICH
Referencje

Analizy HAZOP
Dla projektu „Rozbudowa pojemności magazynowej
zbiorników na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie”
PKN ORLEN 2019 r.
Dla projektu „modernizacji układu kontroli szczelności
złącz elektrycznych pomp LNG” PLNG S.A. 2019 r.
Dla projektu „modernizacji układu kontroli szczelności
złącz elektrycznych pomp LNG” PLNG 2019 r.
Park zbiorników oleju lekkiego w terminalu AB
Klaipedos Nafta) 2016 r.

Studium promieniowania cieplnego i dyspersji
gazu dla spalania ciągłego i awaryjnego
pochodni zrzutowej gazu na morskiej platformie
wydobywczej ropy naftowej
Klient: B8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Baltic spółka komandytowo-akcyjna
Data: 2020

Analiza ryzyka wybuchu i instrukcji eksploatacji
dla morskiej platformy wydobywczej ropy

Klient: B8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Baltic spółka komandytowo-akcyjna
Data: 2014

Grupa Lotos S.A.: Konsultacje merytoryczne przy
opracowaniu wewnętrznej procedury HAZOP dla
Grupy LOTOS S.A. /2020/
Z.T. Kruszwica S.A. (Grupa Bunge): Analiza HAZOP dla
instalacji rafinacji oleju rzepakowego wyższej klasy
jakościowej /2020/
Budimex S.A.: Analiza HAZOP wpływu modernizacji
drogi spalin na kotły czterech bloków energetycznych
w elektrowni Łaziska /2020/
PKN Orlen S.A.: Analiza HAZOP dla instalacji
Ekstrakcji, Paraksylenu, DRWIII, Reformingu V,
Komponowania Olejów, Komponowania Benzyn w
Płocku /2019/
Rafako S.A.: Analiza HAZOP dla projektu nowego
bloku energentycznego LOMBOK CFSPP FTP-2 (2X50
MW) w Indonezji /2019/

Bezpieczeństwo funkcjonalne
Gas Storage Poland: nadzory nad testami okresowymi SIS dla
Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno (KPMG
MOGILNO) i kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo
(KPMG KOSAKOWO) / 2019 ÷ 2020/
UAB TEC Industry: Analiza określenia wymagań SIL oraz
przygotowanie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa SRS wraz z
procedurami testów okresowych w ramach projektu modernizacji
układów produkcji i magazynowania asfaltów w Orlen Litwa /2020/
Grupa Azoty S.A.: Analiza określenia wymagań SIL dla instalacji
wytwórni wodoru /2019/
Anwil S.A.: Określenie wymagań SIL i weryfikacje ich spełnienia dla
przyrządowych funkcji bezpieczeństwa implementowanych w
systemie zabezpieczeń instalacji P21 (Wydział Chlorku Winylu) oraz
A12 (syntezy amoniaku) we Włocławku /2019/

Bezpieczeństwo wybuchowe
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
dla instalacji nawęglania, 2020
Teknos-Oliva Gdynia, Opracowanie Dokumentu
Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla zakładu produkcyjnego w
Gdyni, 2020
TAMEH Zakład Wytwarzania Kraków, Opracowanie
Dokumentu Zabezpieczenia Przed wybuchem dla zakładu w
Krakowie, 2020
Fortum Zabrze – Instrukcja eksploatacji urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym oraz Instrukcja ochrony przed
elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem
dla Elektrociepłowni Fortum Zabrze, 2020

Bezpieczeństwo pożarowe
Biprotech Sp. z o.o. - Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie
do produkcji związków krzemoorganicznych do
funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych” realizowanej dla
Synthos S.A. w Oświęcimiu, 2017 r.
PBG oil and gas sp. z o.o. - Wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej inwestycji: Zagospodarowanie Złoża
„Radoszyn” realizowanej dla Polskiego Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze, 2017 r.
PDH Polska S.A. - Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej realizacji prac projektowych pn. „Budowa Instalacji
do produkcji propylenu metodą PDH”, 2016 r.

Szkolenia Akademii
Bezpieczeństwa
ATEX - Technika przeciwwybuchowa

Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych
Systemy detekcji wodoru
Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem

Wprowadzenie w technologie wodorowe
Ocena zagrożenia wybuchem wodoru, wprowadzenie do klasyfikacji
stref zagrożenia wybuchem
Dobór i montaż urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w
atmosferach gazowych wodorowych
Ochrona odgromowa i przepięciowa w strefach zagrożonych
wybuchem

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w
atmosferach gazowych i pyłowych

Lider Zmian
Społeczność liderów !

Lider Zmian zawiera kilka ogólnodostępnych grup tematycznych
Każda z tych grup połączona jest z zasobami, a więc trwałymi publikacjami związanymi konkretną grupą

Ty wybierasz, do której grupy dołączysz!
W Newsroomie przekazujemy sobie posty z najnowszymi informacjami, zdarzeniami,
decyzjami, które mogą zainteresować społeczność Liderów Zmian.
✓ W pozostałych grupach staramy się publikować informacje, które są związane z jej
charakterem.
✓ W zakładce Zasoby znajdziesz zgromadzone i uporządkowane materiały: artykuły,
podcasty, filmy z różnych tematów i dziedzin.
✓ W zakładce Wydarzenia - linki do ciekawych szkoleń, webinarów lub spotkań.

Lider Zmian - Społeczność, miejsce spotkań i wymiany wiedzy

Dedykowane grupy dyskusyjne:
1. Newsroom
2. Technologie wodorowe
3. Nowe technologie
4. Zmiany i trendy
5. Lider Ex

Dziękuję za uwagę
Zapraszam do współpracy!

KONTAKT:
Katarzyna Rachwalska
+48 500 005 902
krachwalska@ekokonsult.pl
ekspertyzy@ekokonsult.pl

