
Ceny 

Nazwa szkolenia 

Liczba osób 

5-10 11-20 21-30 31-40 41-50 pow. 50 

cena za osobę (zł) 

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż 
ogólny) w dziedzinie bhp 

60 55 50 45 40 35 

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp 
dla pracodawców i innych osób 

kierujących pracownikami (kierownicy, 

majstrowie, brygadziści) 

130 120 110 100 90 80 

Szkolenie okresowe  w dziedzinie bhp 

dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych 

65 60 55 50 45 40 

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp 
dla pracowników inżynieryjno-

technicznych (projektanci, konstruktorzy 

maszyn i innych urządzeń technicznych, 

technolodzy i organizatorzy produkcji) 

130 120 110 100 90 70 

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp 
dla pracowników administracyjno-

biurowych i innych, których charakter 

pracy wiąże się z narażeniem na 

czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

uciążliwe lub niebezpieczne, albo z 
odpowiedzialnością w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

60 55 50 45 40 35 

Szkolenie dla pracodawców 

wykonujących zadania służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

cena ustalana indywidualnie 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy 

100 90 80 70 60 50 

Szkolenie z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej 
80 75 70 65 60 55 



Szkolenie z dobrych praktyk sanitarnych 
(HACCP) 

130 120 110 100 90 80 

Pomiar wydatku energetycznego (miernik MWE 1)                 
                                                

500zł/stanowisko 

Dokonanie analizy i sporządzenie oceny ryzyka zawodowego  

                                            
200zł/stanowisko 

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego od 350zł 

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego (wypadek ze 
skutkiem śmiertelnym) 

od 650zł 

Przeprowadzanie postępowanie wypadkowego (wypadek w drodze 
do i z pracy)                  

od 300zł 

Sporządzenie analizy bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
Zakładu                                         

od 650zł 

Sporządzenie norm przydziału odzieży roboczej i 

ochronnej                                                  
70zł/stanowisko 

Sporządzenie procesowej instrukcji 
bhp                                                                                    

90zł/stanowisko 

Sporządzenie stanowiskowej instrukcji 
bhp                                                                             

50zł/stanowisko 

Pozostała dokumentacja, według stawki 

godzinowej                                                               
70zł/godzina 

Kompleksowa obsługa bhp                          

                                                                              
od 500zł/miesiąc 

    

Sporządzenie instrukcji pożarowej dla budynku lub obiektu 
                                                   

od 1500zł 

Aktualizacja instrukcji pożarowej dla budynku lub 
obiektu                                                     

300zł 

Rozmieszczenie podręcznego sprzętu 

gaśniczego                                                                    
od 100zł 



Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych i p-poż. 

                                                                    
od 100zł 

Kompleksowa obsługa p-poż. od 250zł/miesiąc 

    

Szkolenie operatora wózków widłowych 
                                                                                 

500zł/osoba 

Szkolenie "Wymiana butli gazowych w wózkach widłowych" 200zł/osoba 

 


