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ograniczoną odpowiedzialnością
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Ochrona Pracy Spółka z o. o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością małe przedsiębiorstwo

NIP

5512508655

REGON

120548883

Dane adresowe
dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
województwo: małopolskie, powiat: wadowicki

Dane kontaktowe
Email

sekretariat@ochronapracy.com

Telefon

+48 33 873 17
26

Strona internetowa

www.ochronapracy.com

Fax

+48 33 873 17
26

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
W ramach przedsiębiorstwa spółki działa Ośrodek Kształcenia ustawicznego realizujący od blisko
dwudziestu lat szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkolenia okresowe) dla
wszystkich grup zawodowych oraz rodzajów prowadzonej działalności.
1) Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są równiez realizowane na rzecz jednostek

publicznych - jednostek budżetowych, jednostek samorządowych, przedszkoli, szkół, uczelni.
Realizowane są szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w zakresie
zarządzania personelem, także szkolenia umożliwiające tym osobom realiozację szkoleń wstępnych
bhp dla swoich pracowników. realizowane są szkolenia prawne: szkolenia z zakresu prawnej
ochrony pracy dla pracodawców, szkolenia z odpowiedzialności prawnej pracodawców, szkolenia z
odpowiedzialności prawnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.
2) Ośrodek realizuje równiez szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w tym szkolenia z zakresu
certyﬁkowanej pierwszej pomocy dające uprawnienia ratownika systemu pierwszej pomocy. Obecnie
Ośrodek realizuje szkolenia z pierwszej pomocy skierowane do szkół w ramach nałożonego
obecnym stanem prawnym obowiązku uzupełnienia tych szkoleń przez wszystkich pracowników
szkół.
3) Ośrodek realizuje szkolenia z ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto w ramach działalności Spółka Ochrona Pracy Spółka z o. o. świadczy usługo w zakresie
obejmującym rzeczoznawstwo , doradztwo (konsulting) organizacyjno-ekonomiczny obejmujący
prawna ochronę pracy, prawo pracy, zarządzanie przedsiębiorstwem, pierwszą pomoc, oraz
techniczne bezpieczeństwo pracy.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Ośrodek działający w ramach przedsiębiorstwa posiada:
1) akredytację Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz wpis do Rejestru szkół i Placówek Oświatowych
(RSPO) ;
2) Certyﬁkat Urzędu Dozoru Technicznego o wdrożeniu i stosowaniu w przedsiębiorstwie Spółki
Ochrona Pracy Sp. z o. o. systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO 9001:2009 w
zakresie: komisje energetyczne, szkolenia specjalistyczne, rzeczoznawstwo, doradztwo (konsulting)
organizacyjno-ekonomiczny.
3) Certyﬁkat Urzędu Dozoru technicznego o wdrożeniu i stosowaniu w przedsiębiorstwie Spółki
Ochrona Pracy Spółka z o. o. systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO
9001:2015 w zakresie: szkolenia specjalistyczne i zawodowe, rzeczoznawstwo, usługi - obsługa
komisji energetycznych.

