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www.dalmed.eu 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

Firma DALMED wykonuje szkolenia i kursy zawodowe oraz prowadzi stały                                        
nadzór bhp i ppoż. dla firm i instytucji. 

*Organizujemy również kursy i szkolenia zawodowe dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. 

Fachowo pełniony  Nadzór  BHP i PPOŻ. oraz rzetelnie przeprowadzone szkolenia wpływają 
bardzo pozytywnie na wydajność Państwa pracowników. Ponadto zabezpieczają Państwa jako 
pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz przed koniecznością 
wypłaty odszkodowań za zaistniałe nieoczekiwane sytuacje w czasie trwania stosunku pracy. 

Od początku istnienia naszej firmy jakość usług jest dla nas najważniejsza. Wszystkie usługi 
realizowane są przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie.  

 
 

OFERUJEMY STAŁY NADZÓR  BHP i PPOŻ. 

DLA FIRM I INSTYTUCJI  

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem 

jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom 

spoza zakładu pracy ( Kodeks pracy Art. 237 pkt.11). 

Nasza oferta zawiera pełny pakiet usług, dopasowany 

do indywidualnych potrzeb klienta. Zajmujemy się 

wszystkimi szkoleniami bhp, ale również szkoleniami 

ppoż., pierwszej pomocy, badaniami środowiskowymi, 

szkoleniami zawodowymi i niezbędną dokumentacją. 

                    

                   PROWADZIMY SZKOLENIA 

I KURSY: 

BHP (wstępne / okresowe) 

Ochrony Przeciwpożarowej 

Medyczne, Administracyjne i Zawodowe 

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

Ratownictwa Taktycznego 

 

 

Działamy na zasadach outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządzania.              

Nasze oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, 

jego specyfiką, rodzajem i rozmiarem działalności. 

Jesteśmy organizatorami szkoleń i seminariów w formie tradycyjnej                                      

jak i za pomocą e-learningu. 

Zapraszamy do kontaktu! 

        tel. 534-037-242  

                 www.dalmed.eu  

           biurodalmed@gmail.com 

        biuro@dalmed.eu 

http://www.dalmed.eu/
http://www.dalmed.eu/
mailto:biurodalmed@gmail.com
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„DALMED” DORADZTWO - SZKOLENIA - OUTSOURCING 

                                   Adres do korespondencji: 

                   os. generała Władysława Sikorskiego 6/13 

                   28-100 Busko-Zdrój woj. świętokrzyskie 

                    www.dalmed.eu          TEL: 534-037-242

*OFERUJEMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA 

FIRM I INSTYTUCJI W ZAKRESIE: 

• STAŁEGO NADZORU BHP  

• STAŁEGO NADZORU MEDYCZNEGO  

• STAŁEGO NADZORU OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ  

• DOKUMENTACJI BHP I PPOŻ.  

*SZKOLENIA I USŁUGI BHP : 
• wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla 

wszystkich nowych pracowników, 

• okresowe BHP dla pracodawców oraz osób 

kierujących pracownikami, 

• okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-

technicznych, 

• okresowe BHP dla pracowników 

administracyjno-biurowych, 

• okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, 

• szkolenia z zakresu: Prawa Pracy, Kadr                   

i Ochrony Środowiska, 

• OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

• DOKUMENTACJE POWYPADKOWE  

*W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
• Szkolenia PPOŻ. 

• Plany Ewakuacyjne  

• Przeprowadzanie próbnych ewakuacji 

• Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego 

*W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ                                
I PROMOCJI ZDROWIA 

• Szkolenia dla młodych matek i kobiet w ciąży  

• Szkolenia z Dietetyki: 

o Szkolenie z zakresu zdrowego żywienia, 
o Szkolenie z zakresu prawidłowej diety u osób w różnych 

grupach wiekowych, 
o Szkolenie prawidłowego planowania procesu redukcji 

tkanki tłuszczowej. 

Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla: 
• Ośrodków Szkolenia Kierowców 

• Kadry Pedagogicznej / Pracowników Oświaty 

• Firm i Instytucji 

• Pierwsza Pomoc w stanach zagrożenia życia          

i zdrowia u Dzieci do 13r.ż. 

• Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy  

• Rozszerzony Kurs Pierwszej Pomocy  

• Szkolenia Aktualizujące z Pierwszej Pomocy 

*RATOWNICTWO TAKTYCZNE / CZERWONA 
TAKTYKA TCCC 

• Podstawowy kurs ratownictwa taktycznego dla 

funkcjonariuszy policji i straży miejskiej 

• Szkolenie podstawowe z zakresu ratownictwa 

taktycznego TCCC – TEMS  

• Szkolenie rozszerzone  z zakresu ratownictwa 

taktycznego TCCC – TEMS  

• Tactical Life Saver – Taktyczna Pomoc 

Rannemu 

• Tactical Emergency Medical Support  –  

zabezpieczenie medycznych działań 

taktycznych  

Zapraszamy również na „szkolenia i kursy”                         
 

• Operatorów wózków jezdniowych                             

z mechanicznym napędem podnoszenia 

(operator wózków widłowych) + UDT 

• Operator suwnicy - Szkolenie z zakresu obsługi 

suwnic ogólnego przeznaczenia + UDT 

• Kurs hakowego 

• Opiekun osób chorych i starszych  

• Specjalista ds. kadr  

• Rejestratorka medyczna  

• Sekretarka biurowa  

• Pracownik administracyjno - biurowy  

• Specjalista ds. szkoleń  

• Specjalista ds. marketingu  

• Przedstawiciel medyczny  

• Przedstawiciel handlowy  

• Kurs pedagogiczny dla wykładowców 

pozaszkolnych form kształcenia 

*ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ: 
 

• POKAZY RATOWNCTWA I OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ 

• SZKOLENIA WYJAZDOWE 

• DNI BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

W DALMED zawsze istnieje możliwość negocjacji cen oraz indywidualnego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb dotyczy                 
to np. szkoleń które często są organizowane dla większej liczby osób. Dla firm z nami współpracujących posiadamy specjalne rabaty                    
na usługi.  Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami zapraszamy do kontaktu w celu przekazania informacji 

handlowej zawierającej naszą ofertę. 


