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ZLECENIE SZKOLEŃ  W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO 
 

  

1. Zleceniodawca przesyła do Ośrodka Szkoleniowego wypełnione zlecenie.  

2. Ośrodek na wskazany adres e-mailowy przesyła pocztą elektroniczną materiał szkoleniowy  

w formie prezentacji multimedialnej oraz test egzaminacyjny. 

3. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z materiałem szkoleniowym i rozwiązują test egzaminacyjny. 

4. Zleceniodawca lub uczestnicy szkolenia rozwiązane testy odsyłają do Ośrodka na adres mailowy 

szkolenia@consultrix.pl  

5. Testy egzaminacyjne sprawdza komisja egzaminacyjna i na podstawie protokołu egzaminacyjnego 

wystawiane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

6. Zaświadczenia przesyłane są do Zleceniodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 

Lp.  RODZAJ SZKOLENIA Cena za os. 

1. Szkolenie WSTĘPNE metodą samokształcenia kierowanego 50,00 zł 
 

2.  Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 
140,00 zł* 

3.  Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych 

4.  Szkolenie okresowe dla służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 350,00 zł 

5.  Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych 

47,00 zł* 

6.  Szkolenie okresowe dla nauczycieli 

7.  Szkolenie okresowe dla farmaceutów 

8.  Szkolenie okresowe dla personelu medycznego 

9.  Szkolenie okresowe dla bibliotekarzy 

10.  Szkolenie okresowe dla weterynarzy 
 

11.  Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp 600,00 zł 

12.  Szkolenie dla Nowowybranych Społecznych Inspektorów Pracy 300,00 zł 

13.  Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 250,00 zł 

14.  Metodyka instruktażu stanowiskowego 100,00 zł 

15.  Bezpieczne wykonywanie prac na wysokości 150,00 zł 

16.  Bezpieczne użytkowanie gazów medycznych 130,00 zł 

17.  Szkolenie w zakresie wdrażania systemu HACCP 90,00 zł 

18.  Hakowy 150,00 zł 

19.  Sygnalista 150,00 zł 

* przy zgłoszeniu grupy 10 osób i więcej udzielony zostaje rabat w wysokości 5%. 
 

Lp.  PAKIETY (2 w 1) Cena za os. 

20.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  

+ metodyka instruktażu stanowiskowego  

195,00 zł 

21.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 

+ szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej   

22.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 

+ szkolenie przeciwpożarowe i ewakuacja pracowników 

23.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 

+ szkolenie dla osób kierujących pracownikami mających kontakt z azbestem 

24.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  

+ szkolenie w zakresie wdrażania systemu HACCP 
 

 

 

 

mailto:szkolenia@consultrix.pl


 
   

                 ………………………………. 
                        Miejscowość, data 

  

 
 

 

 

………………………………….                          …………………………………………. 

                  Nabywca                                                                                               Odbiorca, gdy dot. Innego podmiotu niż nabywca 
 

Lp.  Zlecam szkolenie w formie samokształcenia kierowanego: Ilość osób 

1. Szkolenie WSTĘPNE metodą samokształcenia kierowanego ……… os. 
 

2.  Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ……… os. 

3.  Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych ……… os. 

4.  Szkolenie okresowe dla służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby ……… os. 

5.  Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych ……… os. 

6.  Szkolenie okresowe dla nauczycieli ……… os. 

7.  Szkolenie okresowe dla farmaceutów ……… os. 

8.  Szkolenie okresowe dla personelu medycznego ……… os. 

9.  Szkolenie okresowe dla bibliotekarzy ……… os. 

10.  Szkolenie okresowe dla weterynarzy ……… os. 
 

11.  Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp ……… os. 

12.  Szkolenie dla Nowowybranych Społecznych Inspektorów Pracy ……… os. 

13.  Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy ……… os. 

14.  Metodyka instruktażu stanowiskowego ……… os. 

15.  Bezpieczne wykonywanie prac na wysokości ……… os. 

16.  Bezpieczne użytkowanie gazów medycznych ……… os. 

17.  Szkolenie w zakresie wdrażania systemu HACCP ……… os. 

18.  Hakowy ……… os. 

19.  Sygnalista ……… os. 
 

Lp.  PAKIETY (2 w 1) Ilość osób 

20.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  

+ metodyka instruktażu stanowiskowego  
……… os. 

21.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 

+ szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej   
……… os. 

22.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  

+ szkolenie przeciwpożarowe i ewakuacja pracowników 
……… os. 

23.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 

+ szkolenie dla osób kierujących pracownikami mających kontakt z azbestem 
……… os. 

24.  
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  

+  szkolenie w zakresie wdrażania systemu HACCP 
……… os. 

 

Należność w kwocie.................................................................................... + koszt przesyłki                                                                          

                                                                                      (podać kwotę: cena wybranego szkolenia x ilość osób) 
 

4,80 zł priorytet/ 6,80 zł polecony ekonomiczny /8,80 zł polecony priorytet   (niepotrzebne skreślić)  

przekażemy przelewem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury. 

Przedsiębiorstwo nasze jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. Posiadamy numer NIP: ...................................... i 

prowadzimy działalność na podstawie wpisu do KRS nr ………………… / wpisu do CEIDG  prowadzonego 

przez Ministra Właściwego ds. gospodarki. 
 

LP. IMIĘ I NAZWISKO RODZAJ SZKOLENIA  

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 
OSOBA DO KONTAKTU: ……………………………………………….………….           TEL.:………………………...…….……………………....        

 

E-MAIL:……………..……………………………………… 

                  

          …................................................................ 
                                                                                                                     (podpis Właściciela, Prezesa, Dyrektora)  


