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Firma Ocean Sense pomaga realizować inwestycje w zgodzie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami
oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
Pomagamy naszym klientom uzyskać wymagane pozwolenia i decyzje środowiskowe oraz oferujemy
wsparcie w minimalizowaniu negatywnego wpływu realizowanych przedsięwzięć na środowisko.
Opracowujemy operaty środowiskowe w oparciu o obowiązujące rozporządzenia. Wykonujemy raporty,
monitoringi i inwentaryzacje oraz prowadzimy nadzory przyrodnicze.
Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji i monitoringu obszarów prac offshoreowych z udziałem wykwalifikowanych obserwatorów ssaków morskich (ang. Marine Mammal
Observers) i gatunków chronionych (ang. Protected Species Observers), zgodnie z międzynarodowymi
regulacjami JNCC, jednak z powodzeniem realizujemy również wszelkie przedsięwzięcia lądowe.
Dysponujemy zespołem specjalistów - biologów i ekologów, w którego skład wchodzą obserwatorzy
(MMO, MMSO i PSO) z międzynarodowym doświadczeniem, między innymi na wodach Zatoki
Meksykańskiej, Morza Północnego, Morza Grenlandzkiego, Madagaskaru oraz Morza Bałtyckiego.
Nasi specjaliści posiadają wymienione certyfikaty:








Marine Mammal Observer Training Course approved by JNCC
Protected Species Observer Training Course approved by BOEM/BSEE
Helicopter Underwater Escape and “Esc. Apparatus” Training
Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training
Passive Acoustic Monitoring Mitigation Training
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, med., p.poż., bezp.)
Międzynarodowe morskie świadectwa zdrowia

Jesteśmy współautorami projektu zbioru wytycznych dotyczących ochrony ssaków morskich
w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni.
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Świadczymy usługi z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony środowiska, w tym:
• Nadzory i ekspertyzy przyrodnicze
• Inwentaryzacje przyrodnicze
• Monitoringi przyrodnicze
• Prowadzenie czynności związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• Raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
• Karty informacyjne przedsięwzięć
• Doradztwo i usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska
• Kompleksowe badania wszystkich elementów biotycznych ekosystemu
• Usługi przyrodniczo - ekologiczne z zakresu certyfikacji BREEAM
• Opracowania wytycznych i metodologii dla instytucji rządowych oraz przedsięwzięć komercyjnych
Wybierając wsparcie firmy Ocean Sense mają Państwo gwarancję korzystania z usług ekspertów
gotowych podjąć się nawet najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań w każdych warunkach,
gdyż osoby te realizują nie tylko Wasze cele - jako naszych klientów, ale również swoją prawdziwą pasję
– pasję do morza.

W celu szerszego poznania naszej oferty, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.oceansense.eu
bądź do bezpośredniego kontaktu
Maciej Fojcik
600 413 885
maciejfojcik@oceansense.eu
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