
BHP Ekspert

Katalog usług szkoleniowych:

1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz. Cena PLN/os.*)
1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56
1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP 64 1120
1.3 Szkolenie okresowe BHP pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby 32 840
1.4 Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 240
1.5 Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych 16 210
1.6 Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych 8 112
1.7 Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 98
1.8 Szkolenie doskonalące w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 8 210
1.9 Szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy 16-24 560
1.10 Szkolenie członków Komisji BHP 16-24 448
1.11 Szkolenie koordynatorów ds. BHP 8-16 406
1.12 BHP w Unii Europejskiej 8-16 238
1.13 Regulacje prawne z zakresu prawnej ochrony pracy - nowelizacja 8 224
1.14 Kodeks pracy w praktyce 16-24 532
1.15 Obowiązki pracodawców i specjalistów BHP po nowelizacji Prawa pracy 16-24 532
1.16 Czas pracy 8 406
1.17 Wynagrodzenie i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy 8 252

1.18 Odpowiedzialność pracodawców i osób kierujących pracownikami za naruszenie praw i dóbr osobistych pracownika 8 252

1.19 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 245
1.20 Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 8-16 210
1.21 Szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania robót w głębokich wykopach 8 224
1.22 Szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na wysokości 8 224
1.23 Ocena ryzyka zawodowego dla służb BHP - szkolenie podstawowe 16-24 630
1.24 Ocena ryzyka zawodowego - warsztaty 16-24 630
1.25 Zarządzanie ryzykiem zawodowym 8-16 406

1.26 Szkolenie w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń szkodliwymi czynnikami (mutagenne, biologiczne, rakotwórcze) w 
środowisku pracy 8 252

1.27 Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy - metody ich badań i ocena ryzyka zawodowego 8-24 252
1.28 Mikroklimat środowiska pracy i ocena tempa metabolizmu 8-16 252

1.29 Nowoczesne metody pracy służb BHP w oparciu o programy komputerowe i serwis informatyczny - praktyczne zajęcia 8-24 560

1.30 Analiza stanu BHP w zakładzie pracy 8-24 406
1.31 Eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami BHP - minimalne wymagania, znak CE 8-24 406

1.32 Znowelizowana dyrektywa maszynowa i postanowienia dyrektywy narzędziowej - nowe obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn 8-16 406

1.33 Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem - ATEX 8 406
1.34 Najnowsze wymagania unijne i krajowe dotyczące substancji chemicznych - REACH 8-16 406

1.35 Gospodarowanie substancjami i preparatami chemicznymi - składowanie, oznakowanie, transport, karty charakterystyk 
itp 8 238

1.36 Wypadki przy pracy - postępowanie, dokumentowanie 8-16 406
1.37 Wypadki i choroby zawodowe - analiza i koszty 8 406

1.38 Ergonomia pracy - kształtowanie warunków pracy z uwzględnieniem czynników ergonomicznych w projektowaniu, 
organizacji pracy, ocenie maszyn i urządzeń 8-16 252

1.39 Ergonomia pracy - człowiek w procesie pracy - psychologia, socjologia i fizjologia pracy. Kryteria i metody fizycznego 
obciążenia statycznego i dynamicznego 8-16 252

1.40 Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym 8-16 252
1.41 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18000 (OHSAS) 8-24 350
1.42 Pełnomocnik / Auditor wewnętrzny ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8-24 350
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* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA UDT

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach firmy przy grupie 
15-osobowej

Operator cięgników (wciągarki i wciągniki)
2.1 Kat. II W - wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 32 650,00+ egzamin UDT
2.2 Kat. I W - wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny 36 650,00+ egzamin UDT

2.3 Kat. II S - suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz II W 32 650,00+ egzamin UDT
2.4 Kat. I S - suwnice sterowane z kabiny oraz I W i II S 48 650,00 + egzamin UDT

Operator żurawi
2.5 Kat. II Ż - stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne (HDS) 32 650,00 + egzamin UDT
2.6 Kat. I Ż - wieżowe, szynowe 82 4500,00+ egzamin UDT

Operator podestów ruchomych
2.7 Kat. II P - wiszące, mostowe, stacjonarne 32 650,00 + egzamin UDT
2.8 Kat. I P - ruchome przejezdne (przewoźne, samojezdne) 40 650,00 + egzamin UDT
2.9 Operator układnic kat. I U 32 650,00 + egzamin UDT
2.10 Operator dźwignic linotorowych kat. I L 32 650,00 + egzamin UDT
2.11 Operator wyciągów towarowych kat. I WT 32 650,00 + egzamin UDT
2.12 Kat. II D - dźwigi budowlane z obsługą (towarowe i towarowo-osobowe) 40 650,00 + egzamin UDT
2.13 Kat. I D - dźwigi towarowe z obsługą i szpitalne 40 650,00 + egzamin UDT
2.14 Szkolenie osób zatrudnionych na stanowisku hakowego 8 210

2.15 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (naładowne, podnośnikowe kat. I, II, III WJO, unoszące, 
ciągnikowe, specjalne) 59

845,00 (w przypadku 
podnośnikowych cena 

powiększona o egzamin UDT)

2.16 Bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia 8 140
2.17 Kierowca wózków jezdniowych unoszących (sterowanych z poziomu roboczego) 13 406

2.18 Konserwator dźwignic i przenośników (ciągniki, suwnice, żurawie, podesty ruchome) w zakresie wyposażenia 
mechanicznego i elektrycznego kat. M i E (IV, III, II, I) 40-60 975,00 + egzamin UDT

2.19 Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. I WJK) 48 975,00 + egzamin UDT

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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3. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

3.1 Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 24 700
3.2 Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 16 560
3.3 Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 8 420
3.4 Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 8 420
3.5 Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas 16 462
3.6 Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach 8 350
3.7 Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w klasie 1 5 280
3.8 Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w klasie 7 5 280

3.9 Szkolenie doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - przygotowanie do 
egzaminu 32 2520

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 

4. RATOWNICTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

4.1 Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej - kurs podstawowy 90 2100
4.2 Zarządzanie kryzysowe 24 672
4.3 Szkolenie uzupełniające z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej 24 672
4.4 Szkolenie dla służb ratowniczych w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka 40 1190
4.5 Przeciwpożarowe pogotowia halowe 40 1190
4.6 Sekcje ratownictwa chemicznego 40 1190
4.7 Szkolenie z zakresu pracy w ubraniach gazoszczelnych 24 812
4.8 Szkolenie z zakresu pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych 24 812
4.9 Zajęcia praktyczne i pokazy gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym w zakładach pracy 8 392
4.10 Postępowanie na wypadek pożaru i innego zagrożenia 8 252
4.11 Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 8 252
4.12 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi 8 392
4.13 Zarządzanie ryzykiem pożarowym w obiektach 8 252
4.14 Audity bezpieczeństwa pożarowego - ocena zagrożenia pożarowego (listy kontrolne zagrożeń) 8 392

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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5. PEDAGOGIKA

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

5.1 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia 80 1120
5.2 Szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego 8-16 210
5.3 Kurs dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 36 770

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 

6. POZOSTAŁE SZKOLENIA

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

6.1 Seminarium: Powiatowa Rada Zatrudnienia wobec nowych wyzwań rynku pracy, wpływ EFS na działania Powiatowego 
Urzędu Pracy 16 504

6.2 Model CAF 2006 w doskonaleniu procesów jednostek administracji publicznej 8-16 406
6.3 Proces w systemie zarządzania jednostką administracji publicznej 8-16 406
6.4 Ochrona informacji niejawnych 8-16 406
6.5 Szkolenie w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt 8 168

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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7. SZKOLENIA ZAWODOWE

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz. Cena * (zł/os)

Grupa 1 - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
7.1 - kurs podstawowy z egzaminem 16 630
7.2 - weryfikacja uprawnień - konsultacje i przygotowanie do egzaminu 6 340,00 w tym egzamin

Grupa 2 - urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe lub płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
7.3 - kurs podstawowy 16 630
7.4 - weryfikacja uprawnień - konsultacje i przygotowanie do egzaminu 6 340,00 w tym egzamin

Grupa 3 - sieci, urządzenia i instalacje gazowe służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywania paliwa gazowego
7.5 - kurs podstawowy 16 630
7.6 - weryfikacja uprawnień - konsultacje i przygotowanie do egzaminu 6 340,00 w tym egzamin

ENERGETYKA — pomiary elektryczne
7.7 - pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej, natężenia oświetlenia 16 560

ENERGETYKA — odnawialne źródła energii
Wykorzystanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE)

7.8 - podstawowe, specjalistyczne 24 1540
7.9 - uzupełniające 16 1120
7.10 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce 16 1120
7.11 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w strategii rozwoju powiatów i gmin 16 1120

ENERGETYKA — zawodowe 0
7.12 Szkolenie dla osób zatrudnionych przy napełnianiu butli skroplonym gazem 16 560

7.13 Szkolenie dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem 
skroplonym (LPG) 21 784

7.14 Szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji stacji paliw płynnych 21 784
7.15 Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 20 784
7.16 Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne 8 252
7.17 Obsługa i eksploatacja instalacji i butli do gazów medycznych 8 210
7.18 Palacz kotłów CO 32 840
7.19 Bezpieczna obsługa i eksploatacja autoklawów, destylarek i komór dezynfekcyjnych 8 210
7.20 Szkolenie doskonalące w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych 8 350
7.21 Szkolenie kandydatów do obsługi pieców przemysłowych 16 420
7.22 Szkolenie kandydatów do obsługi pieców piekarniczych 16 420
7.23 Electrical safety - bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia 8 490

ENERGETYKA — inne
7.24 Nowe wymagania dla służb energetycznych po nowelizacji przepisów prawnych 16 1120
7.25 Proces inwestycyjny w energetyce z wykorzystaniem inwestycji w środkach obcych 16 1120

7.26 Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych w energetyce - praktyczne aspekty wypełniania obowiązków 
informacyjnych przez spółki giełdowe 16 1120

7.27 Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania spółek kapitałowych w energetyce 16 1120
7.28 Szkolenie doskonalące przewodniczących, członków oraz kandydatów do komisji kwalifikacyjnych URE 16 840

SPAWALNICZE
7.29 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną 165 1960
7.30 131 - spawanie w osłonie gazów ochronnych metodą MIG 165 1960
7.31 135 - spawanie w osłonie gazu ochronnego elektrodą topliwą metodą MAG 165 1960
7.32 141 - spawanie w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą metodą TIG 165 2520
7.33 311 - spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe 165 1960
7.34 Szkolenie w zakresie przedłużenia i potwierdzenia ważności uprawnień spawalniczych 8 560
7.35 Szkolenie dla upalaczy gazami technicznymi i cięcie plazmą materiałów stalowych 83 980

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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8. KURSY INFORMATYCZNE

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

8.1 Podstawy obsługi komputera 70 1400
8.2 Przedsiębiorczość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 80 1400
8.3 Projektowanie stron www z elementami marketingu 140 3080
8.4 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do budżetowania w projektach 100 1960
8.5 Excel dla początkujących 16 590
8.6 Excel dla zawansowanych 16 590
8.7 Excel dla księgowych i finansistów 16 590

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 

9. POZOSTAŁE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

9.1 Kurs bezpiecznej eksploatacji pilarek spalinowych do drewna i wykaszarek 32 910
9.2 Kurs bezpiecznej eksploatacji traków 48 840
9.3 Szkolenie dla hakowych obsługujących urządzenia do manipulacji kontenerami 8 700
9.4 Bezpieczna obsługa młotów udarowych 8 350
9.5 Bezpieczna obsługa szlifierek kątowych 8 350
9.6 Bezpieczna obsługa pił do cięcia betonu i stali 8 350
9.7 Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 144 3080
9.8 Bezpieczne użytkowanie rusztowań 8 350
9.9 Szkolenie zawodowe w zakresie klasyfikacji złomu 16 420
9.10 Szkolenie doskonalące na stanowisku wulkanizator taśm gumowych 24 630
9.11 Szkolenie doskonalące w zakresie wykonywania prac posadzkarskich (układanie płytek glazurowanych, gresu) 42 910
9.12 Układanie kostki brukowej 22 1680
9.13 Oczyszczalnie ścieków - obsługa i eksploatacja 32 980
9.14 Stacje uzdatniania wody - obsługa i eksploatacja 64 1680
9.15 Obsługa instalacji do chlorowania wody 8 560
9.16 Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 14 238

9.17 Kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością - minimum sanitarne 8 140

9.18 System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP 8 245
9.19 Kurs pracowników działu sprzedaży z obsługą kas fiskalnych + minimum sanitarne 104 1680
9.20 Profesjonalna obsługa gości z elementami marketingu 100 2800
9.21 Kelner z elementami protokołu dyplomatycznego 70 1400
9.22 Szkolenie w zakresie bukieciarstwa i aranżacji roślinnych 100-150 1540
9.23 Barman 64 1260
9.24 Opiekun osób starszych i niedołężnych 136 1260
9.25 Kurs udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom 8-24 196

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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10. SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

10.1 Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych. Praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki 
giełdowe 16 840

10.2 Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania i organizacji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce 
akcyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem udziału akcjonariuszy indywidualnych) 8 406

10.3 Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania i organizacji obrad zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy w spółkach kapitałowych 8 406

10.4 Odpowiedzialność korporacyjna i publiczna zarządu i członków zarządu w spółkach kapitałowych 8 406
10.5 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji korporacyjnej w spółkach kapitałowych - warsztaty 16 812
10.6 Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym - outsourcing 8-16 406
10.7 Źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie 8-16 406
10.8 Jak zabezpieczyć i skutecznie windykować należności - aspekty prawne i praktyczne 8-16 406
10.9 Prawne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji spółek prawa handlowego 16-24 812

10.10 Stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym 16 812
10.11 Efektywne zarządzanie firmą i pracownikami 8-16 406
10.12 Profesjonalne zarządzanie szkoleniami 16-24 812
10.13 Zarządzanie projektami 16-24 812
10.14 Zarządzanie procesowe 16-24 812
10.15 Zarządzanie innowacyjne 16-24 812
10.16 Systemy oceny pracowników jako element zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 16-24 812
10.17 Zarządzanie czasem pracy 8-16 406
10.18 Zarządzanie ryzykiem w procesie 16-24 812
10.19 Nowoczesne systemy zarządzania produkcją 16-24 812
10.20 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 16-24 812
10.21 Zintegrowany system zarządzania 16-24 812
10.22 System zarządzania jakością w organizacji 16-24 812
10.23 System Zarządzania Jakością ISO 9001 8-24 350
10.24 Pełnomocnik / Auditor wewnętrzny ds. zarządzania jakością 8-24 350
10.25 System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 8-24 350
10.26 Pełnomocnik / Auditor wewnętrzny ds. zarządzania środowiskiem 8-24 350
10.27 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18000 (OHSAS) 8-24 350
10.28 Pełnomocnik / Auditor wewnętrzny ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8-24 350
10.29 Budowanie efektywnych zespołów 16-24 812
10.30 Kierowanie zespołem 16-24 812
10.31 Motywowanie pracowników 16-24 812
10.32 Komunikacja i konflikty w firmie 16-24 812
10.33 Ścieżki kariery zawodowej 8 700
10.34 Stres i wypalenie zawodowe - specyfika i techniki radzenia sobie z nim 16 812
10.35 Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów 16 812
10.36 Techniki komunikacyjne, negocjacyjne 16-24 812
10.37 Marketing strategiczny, zaawansowane techniki sprzedaży 16-24 812
10.38 Ocena pracowników i planowane ścieżki kariery 16 812
10.39 Merchandising - potęga i sztuka ekspozycji produktów 16 812
10.40 Public relation 16 812
10.41 Narzędzia oddziaływania podprogowego - manipulacje 16 812
10.42 Ocena pracownika - system oceny okresowej 16 812
10.43 Kierowanie i delegowanie zadań 16 812
10.44 Szybkie czytanie i techniki pamięciowe 24 854
10.45 Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami pracowników - metoda konstruktywnej konfrontacji 16 490
10.46 Psychologia reklamy i marketingu 12 406
10.47 Komunikacja interpersonalna 12 406
10.48 Trening asertywności czyli podnoszenie własnej skuteczności 12 406

8

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


10.49 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i pracoholizmowi 12 350
10.50 Motywowanie siebie i innych 8 266
10.51 Zarządzanie sobą w czasie 8 266
10.52 Rekrutacja pracowników 16 490
10.53 Prezentacje i wystąpienia publiczne 16 490
10.54 Ceny transferowe w praktyce - sporządzanie dokumentacji podatkowych 20 812
10.55 Analiza FMEA procesów produkcyjnych 16-24 812
10.56 Zrównoważona karta wyników jako metoda wdrażania strategii w firmie 16-24 812
10.57 Prawne i finansowe aspekty nabywania nieruchomości na cele przemysłowe 16-24 812
10.58 Przetargi, ich procedura (scenariusz przetargów) i dokumenty 16 812
10.59 Studium kosztorysowania robót inwestycyjno-remontowych 48 1260

10.60 Studium praktycznych i nowoczesnych metod prowadzenia gospodarki inwestycyjno-remontowej ze wspomaganiem 
komputerowym i diagnozowaniem stanu maszyn i urządzeń 64-96 1680

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 

11. FINANSE

Nr szkolenia Temat szkolenia Ilość godz.

Cena* (zł/ osoba) cena 
orientacyjna przyjęta dla 
szkolenia otwartego w 

siedzibach oddziałów przy 
grupie 20-osobowej

11.1 Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa - praktyczny sposób wykonania 8-16 350
11.2 Elementy rachunkowości i finansów w spółkach prawa handlowego; podstawy rachunkowości firmy 8-16 350
11.3 Metody wyceny wartości podmiotów gospodarczych 8-16 350
11.4 Podstawowe zasady obrotu papierami wartościowymi 8-16 490
11.5 Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw 8-16 350
11.6 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 16-24 672
11.7 Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013 wraz z praktyczną nauką sporządzania wniosków 8-16 350
11.8 Dotacje unijne na poprawę warunków pracy 24 812

* podane ceny są cenami netto, do cen szkoleń, które w świetle obowiązujących przepisów nie są zwolnione z podatku VAT należy doliczyć 23% VAT
Proponowane ceny podlegają negocjacjom i są uwarunkowane: ilością uczestników, miejscem szkolenia, realizacją programu szkolenia, cateringiem itp. 
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12. Szkolenia wyjazdowe:
PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Nr szkolenia Temat szkolenia Cena*) (zł/ osoba)

12.1 Bezpieczeństwo pracy w energetyce 1690
12.2 „Analiza wymagań" przed kontrolą nadzoru nad warunkami pracy 1690
12.3 Rola służby bhp w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy 1690
12.4 Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp i osób wykonujacych zadania tej słuzby 1690
12.5 Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujacych pracownikami 1690
12.6 Szkolenie społecznych inspektorów pracy i członków komisji bhp 1690

12.7 Auditor wewnętrzny, pełnomocnik systemu zarządzania bhp wg BS OHSAS 18001:2007/PN-N-18001:2004 - zajęcia 
warsztatowe 1690

12.8 Opis i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej 1290
12.9 Bezpieczeństwo pracy w energetyce po nowelizacji przepisów 1290

*) cena szkolenia obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem,
- w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym lub innym do pojedynczego wykorzystania dodatkowa opłata wynosi 200,00 zł.
 - do ceny szkolenia: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 należy dodać podatek VAT 23%
Istnieje możliwość negocjacji cen oraz organizacji szkoleń wg programu sugerowanego przez firmę .
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