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Najczęściej występujące 
problemy w zakładach 
produkcyjnych, stwierdzane 
podczas audytów oceniających 
zgodność z wymaganiami 
prawnymi
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NASI TRENERZY

Trener, konsultant, audytor 
oceny zgodności z wymaganiami 
prawnymi. Od 10 lat w EcoMS
Consulting. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w pracy w 
przemyśle, konsultingu i 
doradztwie. Audytor wiodący 
systemów zarządzania bhp wg 
PN-N-18001 / OHSAS 18001 oraz 
certyfikowany audytor 
wewnętrzny systemów ISO 9001 
i ISO 14001.

ecoms.pl

Grzegorz Brylonek
Audytor i trener
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Podejmuje się kompleksowej obsługi firm 
w zakresie zarządzania środowiskiem 
i bezpieczeństwem, w tym 
bezpieczeństwem podwykonawców.

Obsługujemy stale 400 firm, a w swoim 
portfolio mamy już ponad 1000 marek.

O nas

O NAS

Zarządzanie organizacją

ecoms.pl

http://www.akademiaecoms.pl/
http://www.akademiaecoms.pl/
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Poznaj 
nasze marki

O NAS

Identyfikacja wymagań prawnych 
i stały monitoring zmieniających się 
przepisów prawnych dotyczących 
działalności przedsiębiorstwa.

Identyfikacja wymagań prawa

Ocena ryzyka dla maszyn wraz 
z koncepcją bezpieczeństwa w celu 
zapewnienia, że maszyna spełnia 
wymagania. Dostosowanie maszyn 
i urządzeń zgodnie z zaleceniami 
wynikającymi z oceny ryzyka.

Ocena zgodności maszyn

Monitorowanie spełnienia wymagań 
BHP przez podwykonawców 
z wykorzystaniem nowoczesnego 
narzędzia internetowego 
oraz audytów on-site.

Bezpieczny podwykonawcaSzkolenia szyte na miarę, 
dotyczące ochrony środowiska, 
BHP, gospodarki chemicznej oraz 
doskonalące w zakresie systemów 
zarządzania wg norm ISO.

Rozwijanie kompetencji

akademiaecoms.pl

http://www.akademiaecoms.pl/
http://www.akademiaecoms.pl/
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Nasz zespół

Firmę tworzą osoby z wieloletnim 
doświadczeniem pracy w przemyśle 
i innych formach doradczych.
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Bezpieczeństwo  
w przemyśle II

Szkolenia szyte na miarę, dotyczące 
ochrony środowiska, BHP, 
gospodarki chemicznej oraz 
doskonalące w zakresie systemów 
zarządzania wg norm ISO.

bezpieczenstwowprzemysle.pl

SZKOLENIE

23-24.10
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Hydroakumulatory
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Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest 
posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, 
określono w tabeli nr. 1 rozporządzenia.

Kwalifikacje wózki
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Dziennik konserwacji

Wpis w dzienniku:

• odnotowanie wykonanych czynności i ich 
wyniku,

• imię i nazwisko,

• numer zaświadczenia kwalifikacyjnego,

• data przeglądu,

• stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy 
UTB, o ile ma to zastosowanie.

• Pomiary elektryczne
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Pole elektromagnetyczne
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Obiekty wielkopowierzchniowe
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Przepusty instalacyjne w ścianach pożarowych
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Gospodarka chemikaliami 
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Oznakowanie
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Zapraszam
do kontaktu

Grzegorz Brylonek
Audytor, trener

+48 600 451 053
Grzegorz.Brylonek@ecoms.pl


