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NIE PRZEPŁACAJCIE ZA USUGI BHP W SWOJEJ SZKOLE,FIRM A „SZKOLPOL” 
WYKONA TRZY RAZY WIĘCEJ ZA TAKIE SAMO WYNAGRODZENIE JAKIE OTRZYMUJE  

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA BHP 
 
ZAKRES USŁUG:  
BHP: 
- Szkolenia bhp dla pracodawców  
- Szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników na stanowiskach 
   (robotniczych, administracyjno biurowych i inżynieryjno-technicznych) 
- Programy szkoleń wstępnych , okresowych i stanowiskowych (dla szkoły) 
- Kurs pierwszej pomocy (dla wszystkich nauczycieli) 
- Regulamin w razie zaistnienia wypadku 
- Pełna dokumentacja powypadkowa 

 (prowadzenie rejestru wypadków i pisanie protokołów powypadkowych) 
- Regulamin pracy w szkole (opracowanie co rok) 
- Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w szkole 
- Rozporządzenia w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego 

(przydziały, ekwiwalenty, prowadzenie dokumentacji) 
- Rozporządzenie w sprawie prania i przechowywania odzieży roboczej 

(prowadzenie dokumentacji) 
PPOŻ:  
- Kurs ochrony przeciwpożarowej (dla wszystkich nauczycieli) 
- Próbna ewakuacja przeciwpożarowa szkoły 
- Przeglądy okresowe gaśnic i hydrantów (w obiekcie szkoły) 
- Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków szkoły 
POZOSTAŁE: 
- Protokoły  corocznej kontroli zapewnienia BHP w budynku  szkoły 
- Dokumentacje DTR maszyn i urządzeń 
- Instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń 
-  Prowadzenie książki  obiektu budowlanego 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZKÓŁ Z ZAKRESU BHP i PPO Ż 
Umowa o stałej  współpracy przygotowywana jest  indywidualnie, w zależności od potrzeb szkoły. W jej ramach 
realizujemy zagadnienia opisane powyżej, cena obsługi już od 150zł miesięcznie w zależności od liczby 
zatrudnianych pracowników.  Reprezentujemy szkołę podczas kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonujemy inne zadania zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.) 

     PROMOCYJNE CENY SZKOLE Ń 
− szkolenie wstępne BHP – 30zł od os. 
− szkolenia okresowe BHP – 30zł od os. 
− szkolenia z ochrony przeciwpożarowej – 30zł od os. 
− szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – 30zł od os. 
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