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Przykładowy cennik usług BHP - 2020r. 

Szkolenia BHP - ceny są ustalane indywidualnie w zależności od ilości uczestników, kosztów dojazdu oraz wyboru 

rodzaju szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne – od 40zł/os 
Szkolenia okresowe na stanowiska robotnicze - od 40 zł/os 
Szkolenia okresowe na stanowiska administracyjno-biurowe/nauczyciele/pracownicy służby zdrowia od 35zł/os 
Szkolenia okresowe - Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – od 80zł./os 
Szkolenia specjalne bhp  tj. dla hakowych, sygnalistów, bezpiecznego użytkowania produktów zawierających azbest 
itp.– od 50zł/os 
 

Przy wartości zamówienia poniżej 150zł. cena ustalana jest indywidualnie. 
 

Na życzenie szkolenie może być rozszerzone o ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantoma. 

W programie szkolenia znajduje się problematyka PPOŻ zgodnie z założeniami szkoleń wg. Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej. 
Szkolenia są zwolnione z VAT. 

Instrukcje BHP - od 40 zł netto 

Ocena Ryzyka Zawodowego – od 150 zł netto (grupę stanowisk o podobnym profilu) 

Pełne postępowanie powypadkowe wraz z przygotowanie kart statystycznych GUS– od 300zł netto ( cena zależy od 
rodzaju wypadku, ilości osób i konieczności dojazdu do miejsca zdarzenia oddalonego od siedziby firmy) 

Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa firmy - od 300zł. netto 

Oznakowanie obiektu BHP i PPOŻ - od 150zł. netto 

Audyt BHP - od 500zł. netto 

 

Stały nadzór firm (Outsourcing BHP) 

Koszt usługi (opłata miesięczna) w zależności od branży wynosi od 5zł do 10 zł od osoby (minimum 250zł netto) 
Proponowany zakres usług w ramach nadzoru: 
• Prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP 
• Analizę stanu BHP w firmie 
• Ocenę ryzyka zawodowego 
• Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP 
• Udział w dochodzeniach powypadkowych 
• Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i PPOŻ 
• Przeprowadzanie kontroli w zakresie BHP 
• Opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących warunki BHP i PPOŻ oraz dokumentacji 
• Doradztwo i wsparcie w kontaktach z organami kontroli i nadzoru warunków pracy 
 

Do ceny usług należy doliczyć VAT 23% 

Wszystkie ceny podlegają negocjacji! 
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