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Szkolenia oraz usługi BHP i PPOŻ



O nas

BHPlink to profesjonalny dostawca usług z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Misją firmy jest 

zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta skierowanej 

na jego indywidualne potrzeby oraz dostosowanie 

rozwiązań do dynamicznie zmieniających się 

uwarunkowań technologicznych

i biznesowych. 

W BHPlink staramy się wykorzystać potencjał, jaki niesie 

ze sobą wieloletnie doświadczenie w branży oraz świeże 

spojrzenie młodego pokolenia na pojawiające się 

problemy. 
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Nasze usługi

W naszej działalności każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się, jak najlepiej 

zrozumieć jego potrzeby, dlatego nasza oferta skierowana jest zarówno dla małych, jak i 

dużych przedsiębiorstw

Szkolenia

BHP

Usługi BHP

Usługi PPOŻ

(Przeciwpożarowe)

Doradztwo

Oferujemy szkolenia BHP online lub w siedzibie Państwa firmy.
Zapewniamy fachowość, punktualność oraz merytoryczność szkolenia
dostosowaną do profilu Państwa działalności.

Świadczymy usługi w zakresie BHP sprawując stały nadzór nad warunkami
pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) lub etatowa. Wykonujemy
wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów.

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm pod kątem ochrony
przeciwpożarowej. Opracowujemy dokumentację przeciwpożarową,
przeprowadzamy audyty, szkolenia PPOŻ i z Pierwszej Pomocy oraz
wykonujemy wszelkie prace z zakresu ochrony ppoż.

Doradzamy pracodawcom w kwestiach związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy, a także z bezpieczeństwem pożarowym. Prowadzimy
działania doradczo-kontrolne oraz konsultacje związane z wdrożeniem
systemu zarządzania BHP
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Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP i PPOŻ w formie zdalnej - online lub w siedzibie Państwa 

firmy. Zapewniamy fachowość, punktualność oraz merytoryczność szkolenia 

dostosowaną do profilu Państwa działalności. Szkolenia z pierwszej 

pomocy prowadzi zawodowy ratownik medyczny.

Online Stacjonarne

Wstępne (Ogólne)

Okresowe (Wszystkie stanowiska)

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Przeciwpożarowe (PPOŻ)

Wstępne (Ogólne)

Okresowe (Wszystkie stanowiska)

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
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Usługi BHP

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie BHP dla firm, sprawując 

stały nadzór nad warunkami pracy oraz pełną obsługę dokumentacji. 

Współpracujemy jako służba zewnętrzna (outsourcing) lub etatowa. 

Wykonujemy wszelkie czynności wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa.

Świadczymy usługi

Nadzór merytoryczny BHP i PPOŻ

Ocena Ryzyka Zawodowego

Obsługa dokumentacji BHP

Sporządzanie instrukcji i rejestrów

Postępowanie powypadkowe

Audyt BHP
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Usługi PPOŻ

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm pod kątem ochrony 

przeciwpożarowej. Opracowujemy dokumentację 

przeciwpożarową, przeprowadzamy szkolenia, audyty budynków, 

oraz wykonujemy wszelkie prace z zakresu ochrony PPOŻ.

Świadczymy usługi

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenia PPOŻ

Plany ewakuacyjne

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Wyposażenie obiektów w gaśnice
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Doradztwo BHP i PPOŻ

Doradzamy pracodawcom w kwestiach związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także z bezpieczeństwem 

pożarowym. Prowadzimy działania doradczo-kontrolne oraz 

konsultacje związane z wdrożeniem systemu zarządzania BHP

Doradzamy w kwestiach

Prawo BHP i PPOŻ

Prawo pracy

Dokumentacja

System zarządzania BHP
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Szkolenia Pierwsza Pomoc

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z Pierwszej Pomocy 

przedmedycznej, prowadzone przez zawodowych Ratowników 

Medycznych, na co dzień pracujących w pogotowiu ratunkowym.

Stawiamy na minimum teorii i maksimum praktyki – ćwiczenia.

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Zawodowi Ratownicy Medyczni

Fantom

Defibrylator (AED)

Ćwiczenia praktyczne

Imienny Certyfikat
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Biznesowe argumenty za:

✓ Uczciwość i etyka na pierwszym miejscu w rozmowach z Klientem 

✓ 100% polski kapitał 

✓ Szybki czas realizacji zamówień 

✓ Kompleksowe portfolio usług pokrywające potrzeby Klientów 

✓ Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań

✓ Elastyczne formy współpracy

✓ Kompetencje potwierdzone pełną certyfikacją

Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
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Wybrani klienci

Wśród Naszych Klientów znajdują się firmy z wielu różnorodnych branży
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Kontakt

733 180 586

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych 

usług BHP i PPOŻ

JESTEŚMY DOKŁADNI, PUNKTUALNI, ELASTYCZNI, INNOWACYJNI

biuro@bhplink.pl
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