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KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU: 
 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
- Szkolenia bhp wstępne i okresowe dla pracowników i kadry kierowniczej 

- Kurs pierwszej pomocy (dla wyznaczonych pracowników)  
- Ocena ergonomii stanowisk pracy (wytyczne w zmianie stanowisk pracy zgodne z normami)  
- Audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej  
- Regulamin w razie zaistnienia wypadku 

- Pełna dokumentacja powypadkowa  
- Regulamin pracy w firmie (opracowanie co rok) 

- Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w firmie  
- Rozporządzenia w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego 

- Rozporządzenie w sprawie prania i przechowywania odzieży roboczej  
- Reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych: PIP, PIS, PSP. 

- Oznakowanie firmy - znaki bezpieczeństwa.  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
- Kurs ochrony przeciwpożarowej. Próbna ewakuacja przeciwpożarowa firmy  
- Przeglądy okresowe gaśnic i hydrantów (w obiekcie firmy) 

- Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego ( dla budynków firmy ) 
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ KURSÓW 

ZAWODOWYCH (kierowca - operator wózków widłowych, budowlane, operator HDS, 

kasy fiskalne, magazynier, komputerowy,suwnice)  
PRZEGLĄDY GAŚNIC I POMIARY WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW 
 
Na podstawie umowy stałej współpracy w sposób profesjonalny zadbamy o 

bezpieczeństwo i higienę pracy w Państwa firmie. Obsługując 

 Państwa firmę w cenę miesięcznej opłaty wchodzi cała wyżej wymieniona oferta.  
PROMOCJA  

• szkolenie wstępne BHP – 70zł  
• szkolenia okresowe dla wszystkich stanowisk pracy BHP – 50zł  
• szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej – 50zł  
• szkolenia z ochrony przeciwpożarowej – 50zł  
• szkolenia wysokościowe dla osób odśnieżających dachy - 100zł 

 
W PRZYPADKU GRUP ZORGANIZOWANYCH MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI 

CEN!



KURSY ZAWODOWE 
 
 

 

 

 

OPERATOR WÓZKÓW 

JEZDNIOWYCH 

Cena: 390zł  

Uprawnienia na typy wózków: 

(Naładowne, Unoszące, Podnośnikowe, 

Ciągnikowe, Specjalne). Kurs trwa 35 

godz. w tym 10 godz. Praktyki. Osoba 

otrzymuje zezwolenie na kierowanie wózkami i 

uprawnienia do wymiany butli gazowej, zezwolenie w j. 

polskim, j. angielskim i j. niemieckim(unijny certyfikat). 

 

KURS OPERATORA ŻURAWI HDS Cena: 650zł  

trwa 40 godz. dydaktycznych i kończy się egzaminem 

państwowym przed komisją UDT. 

 

KURS OBSŁUGI SUWNIC 

Cena: 650zł  

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień 

operatora suwnic sterowanych z poziomu 

roboczego - IIS w tym bezprzewodowo lub suwnic 

specjalnych - IS. 

 

KURS OPERATORA PODESTÓW IP 

Cena: 650 zł 

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień 

operatora podestów IP 

 
OSOBY CHĘTNE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW TELEFONICZNIE- INTERNETOWO. 

PO ZEBRANIU GRUPY PRZYSTĄPIMY DO ORGANIZACJI KURSU. 
 
zgłoszenia: tel:(81)5661324, kom. 883632791, kom.502378842  

e-mail: szkolpol@poczta.onet.pl , www.szkolpol.pl 

tel:81
mailto:szkolpol@poczta.onet.pl


 


