
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Organizator:
Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik
tel. +48 32 739 18 30
fax +48 32 739 18 29

Rybnik, 23-24 kwietnia 2020 r.

"Kolej na olej" - szkolenie dla branży kolejowej

Akredytowane Laboratorium 
Analiz Olejowych w Ecol Sp. z o.o.

spełniające wymagania normy 

PN-EN ISO 17025 
certyfikowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji
pod numerem AB 1564 

Laboratorium Chemiczne Ecol 
uznane przez 
Urząd Dozoru Technicznego
jako spełniające normę

PN-EN ISO/EC 17025

TEMATYKA SZKOLENIA:

• raporty z diagnostyki olejowej - interpretacja wyników 
w korelacji z budową lokomotywy

• podstawy trybologii i smarowania
• pobór reprezentatywnych próbek
• diagnostyka olejowa maszyn - badanie oleju 

silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hydraulicznego

• dobre praktyki smarownicze - pielęgnacja oleju, filtracja, 
zarządzanie warsztatem smarownika

Laboratorium Analiz Olejowych 
Ecol Sp. z o.o w Rybniku

www.laskowo.pl

ul. Raciborska 62,
Hotel Spa LASKOWO

47-430 Jankowice

MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie:

Nocleg:

nasze certyfikaty i wyróżnienia

Przedsiębiorca należy 
do systemu 

Zielonego Punktu 
tworzonego przez 
Rekopol i wspiera 

rozwój zbiórki 
selektywnej odpadów 

w Polsce

FS 534337 EMS 534333 OHS 544208



KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
e-mail: warsztaty@ecol.com.pl
http://szkolenia.ecol.com.pl

Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik

tel. +48 32 739 18 30
fax +48 32 739 18 29

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

9:30 - 11:00 – I sesja szkoleniowa – tematyka: podstawy trybologii i smarowania, pobór 
reprezentatywnych próbek

13:15 - 14:15 – lunch

8:30 - 9:00 – przyjazd uczestników do Laboratorium Analiz Olejowych w Rybniku

11:15 - 13:00 – II sesja szkoleniowa – tematyka: diagnostyka olejowa maszyn - badanie oleju 
silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hydraulicznego

19:00 – kolacja w Hotelu Spa LASKOWO

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

11:15 - 12:00  – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu szkolenia oraz miejsca realizacji.

7:30 - 9:00 – śniadanie w hotelu

14:30 - 17:00 – III sesja szkoleniowa – tematyka: raporty z diagnostyki olejowej - interpretacja 
wyników w korelacji z budową lokomotywy

9:30 - 11:00 – IV sesja szkoleniowa – tematyka:  dobre praktyki smarownicze - pielęgnacja oleju, 
filtracja, zarządzanie warsztatem smarownika 

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

"Kolej na olej" - szkolenie dla branży kolejowej
Rybnik, 23-24 kwietnia 2020 r.



Rybnik, 23-24 kwietnia 2020 r.

"Kolej na olej" - szkolenie dla branży kolejowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Dane firmy, płatnika faktury VAT

TAK NIE

Dane osoby zgłaszanej na szkolenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Podmiejskiej 71A, 
44-207 Rybnik, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 roku, poz. 922 z późn. 
z m . ) ,  w  c e l u  u c ze st n i c t wa  w  sz ko l e n i u  ,  Ry b n i k , " Ko l e j  n a  o l e j "  -  sz ko l e n i e  d l a  b ra n ży  ko l e j owe j
23-24.04.2020 r. Administratorem danych jest Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 71A, 44-207 Rybnik. Dane nie będą 
przekazywane zewnętrznym odbiorcom w żadnej formie, za wyjątkiem przypadku, w którym niezbędne jest to do 
zorganizowania noclegu dla uczestnika szkolenia. Dane są przetwarzane przez okres trzech lat. Zgoda jest dobrowolna, jednakże 
niezbędna do uczestnictwa w ww. szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu szkolenia oraz miejsca realizacji. 

Ceny uczestnictwa zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, konsultacje, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie oraz nocleg.

data

data

podpis osoby zgłaszającej na szkolenie

podpis uczestnika szkolenia

pieczęć firmowa

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
warsztaty@ecol.com.pl lub faksem na numer: +48 32 739 18 29
WAŻNE: Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

imię i nazwisko stanowisko

e-mail
pokój jednoosobowypokój dwuosobowy

60 zł netto / osobę
Dopłata do noclegu w pokoju jednoosobowym:Cena uczestnictwa w szkoleniu z noclegiem w pokoju 

dwuosobowym: 
890 zł netto / osobę

nazwa

kod pocztowy miejscowość / poczta ulica i numer lokalu

adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

telefon fax e-mail

NIP
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