
                                             CENNIK USŁUG NDN-BHP - WYSTAWIAMY FAKTURY VAT  ( SZKOLENIA BHP ZWOLNIONE Z PODATKU VAT ) 

                                                                                                                       STACJONARNE                                                                                                            E-LEARNING 

 

1. Szkolenie  wstępne    BHP                 1-5 osób – 40 ZŁ. /  6-10 osób – 35 ZŁ.  / powyżej  10 osób  - 30 zł.                                                                    20 zł. 

2. Szkolenie  okresowe  BHP                 1-5 osób – 60 ZŁ. /  6-10 osób – 55 ZŁ.  / powyżej  10  osób - 50 zł.                                                                    40 zł. 

(stanowiska administracyjno- biurowe ważne do  6 lat) 

3. Szkolenie okresowe   BHP                 1-5 osób - 100 zł./ 6-10 osób –  80 zł.  /  powyżej 10 osób  -  70 zł.                                                                      60 zł. 

(pracodawcy i osoby kierujące pracownikami ważne do 5 lat)  

4. Szkolenie okresowe   BHP                 1-5 osób – 80 zł. /6-10 osób – 70 zł.    /   powyżej 10 osób -  60 zł.                                                                       50 zł.  

( stanowiska inżynieryjno – techniczne ważne do 5 lat) 

5. Szkolenie okresowe   BHP                1-5 osób -  80 zł. / 6-10 osób – 70 zł.   /   powyżej  10 osób   60 zł.                                                                        50 zł. 

( stanowiska robotnicze ważne do 3 lat, stanowiska szczególnie niebezpieczne ważne do 1 roku )                                                        

6. Szkolenie okresowe   BHP                1-5  osób –200 zł./ 6-10 osób –150 zł./  powyżej   10 osób   120 zł.                                                                     100 zł. 

( dla pracowników wykonujących zadania służby BHP ważne do 5 lat ) 

7. Szkolenie okresowe   BHP               1-5 osób – 300 zł./ 6-10 osób – 250 zł./ powyżej   10 osób   200 zł.                                                                     150 zł. 

(  dla pracowników służby BHP ważne do 5 lat ) 

8. Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego                                     od 100 zł.           ( metoda oceny RZ  do uzgodnienia ) 

9. Ocena Wydatku Energetycznego                                                     od   50 zł.            ( metoda oceny WE do uzgodnienia )     

10. Udział w dochodzeniu wypadku przy pracy                                   od  300 zł.           ( komplet dokumentacji ) 

11. Udział w dochodzeniu wypadku w drodze/i z pracy                     od  200 zł.          ( komplet dokumentacji ) 

12. Opracowanie instrukcji BHP użytkowania maszyn i urządzeń    od    20 zł.   

13. Opracowanie instrukcji BHP dla stanowiska pracy                       od    50 zł.      

14. Badanie przyczyn zachorowań na chorobę zawodową – pełna dokumentacja    (  do uzgodnienia indywidualnie )     

15.  Przeprowadzanie i sporządzanie okresowych analiz BHP                                        (  do uzgodnienia indywidualnie ) 

16. Kompleksowa obsługa w dziedzinie BHP dla firm i instytucji                                   (  do uzgodnienia indywidualnie ) 

17. Pozostałe usługi nie wymienione powyżej do uzgodnienia z klientem 

18. Usługi w dziedzinie P. POŻ.  ( legalizacja gaśnic, instrukcję , analizy itd. ) – do uzgodnienia każdorazowo 

 

 


