
 

 

SZKOLENIE BHP ON-LINE 

szkolenia-jazowska.pl 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? 

 

Masz dwie możliwości: 

1) Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub napisz e-mail jakiego szkolenia lub szkoleń 

potrzebujesz, a ja wyślę Ci link z hasłem dostępu do materiałów szkoleniowych.  

2) Dokonaj zakupu szkolenia za pośrednictwem mojej strony. Dostęp do materiałów 

otrzymasz od razu po dokonaniu zakupów. Dokładny opis ze zdjęciami 

poszczególnych etapów zamówienia znajdziesz poniżej. 

Po zalogowaniu do wygodnej platformy 

szkoleniowej będziesz mógł zapoznać się 

z materiałami, a także je pobrać. Otrzymasz: 

- filmy szkoleniowe, 

- prezentacje,  

- e-booki. 

 

Osoby nowozatrudnione (szkolenie wstępne bhp) potwierdzają udział w szkoleniu 

podpisując się na dokumentacji szkolenia wstępnego bhp – w tym przypadku nie 

wypełniają one testu. 

W przypadku szkoleń okresowych bhp zostaniesz poproszony o wypełnienie testu. 

Można to zrobić elektronicznie na mojej stronie lub wypełnić dokument tekstowy.  

Najpierw otrzymasz skany dokumentów. Następnie wyślę je na wskazany adres przesyłką 

poleconą priorytetową.  
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Poniżej znajdziesz opis krok po kroku jak dokonać zakupu szkolenia poprzez moją 

stronę. 

 

KROK 1 

Wybierz interesujące Cię szkolenie.  

Wszystkie szkolenia znajdują się w zakładce „Szkolenia BHP” -> „Samokdztałcenie” lub 

pod linkiem:               https://szkolenia-jazowska.pl/szkolenia-on-line/ 

 

KROK 2 

Ustaw interesującą Cię ilość szkoleń (1 szkolenie przeznaczone jest dla 1 osoby) 

i kliknij „Dodaj do koszyka”. 

 

Masz pytania dotyczące szkolenia? Skontaktuj się ze mną! 

tel.: 889 755 021 

e-mail: biuro@szkolenia-jazowska.pl 
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KROK 3 

Po dodaniu szkolenia/szkoleń do koszyka, przejdź do jego zawartości klikając „Zobacz 

koszyk” lub ikonę koszyka w prawym górnym rogu strony. 

 

 

KROK 4 

W koszyku znajdziesz szkolenia, które dodałaś/eś. Jeżeli potrzebujesz szkoleń dla grupy 

pracowników – skontaktuj się ze mną by otrzymać kod promocyjny, a następnie wpisz go 

w rubryce „Posiadasz kod promocyjny?”. Następnie kliknij „Zaktualizuj koszyk”, aby rabat 

został uwzględniony i „Przejdź do kasy”. 
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KROK 5 

Na tym etapie proszę o podanie informacji do zamówienia. Jeżeli potrzebujesz otrzymać 

fakturę VAT, zaznacz to w odpowiednim miejscu ( wskazuje je czerwona strzałka). Jeżeli 

chcesz by dokumenty zostały wysłane na inny adres niż podany na fakturze lub masz inną 

informację możesz wpisać ją w polu „Dodatkowe informacje”. 

 

KROK 6 

Możesz dokonać płatności za pośrednictwem Dotpay wybierając ikonę swojego banku lub 

wpisując nr BLIK. Jeżeli chcesz dokonać płatności bezpośrednio na moje konto – 

skontaktuj się ze mną.  

KROK 7 

Po opłaceniu zamówienia otrzymasz fakturę VAT oraz link z hasłem dostępu do 

materiałów szkoleniowych, które znajdują się na wygodnej platformie. Wszystkie materiały 

możesz pobrać na swoje urządzenie! 
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KROK 8 

Na platformie znajdziesz opis dotyczący udziału w szkoleniu.  

KROK 9 

W przypadku szkolenia wstępnego bhp nie wypełniasz się testu. Po otrzymaniu danych 

wystawiam dokumentację szkolenia wstępnego bhp składającą się z:  

• karty szkolenia wstępnego bhp,  

• informacji o ryzyku zawodowym,  

• oświadczeniu o zapoznaniu z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Otrzymasz wypełnione i podpisane przeze mnie skany dokumentów oraz wzory 

wskazujące gdzie podpisuje się pracownik i pracodawca. Następnie wyślę je na wskazany 

adres przesyłką poleconą priorytetową. 

W przypadku szkolenia okresowego konieczne będzie wypełnienie testu. Można to 

zrobić elektronicznie na mojej stronie lub wypełnić dokument tekstowy i odesłać go na 

adres biuro@szkolenia-jazowska.pl 

Aby zdać test należy odpowiedzieć poprawnie na min. 70% pytań. W przypadku 

niezdanego testu, można go wykonywać wielokrotnie. 

 

KROK 10 

Po zdaniu testu zostaniesz poproszony o podanie danych, które są niezbędne do 

wystawienia certyfikatu o ukończeniu szkolenia.  

 

mailto:biuro@szkolenia-jazowska.pl
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KROK 11 

Po zdanym egzaminie wystawię certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia 

okresowego. Otrzymasz skany dokumentów. Następnie wyślę je na wskazany adres 

przesyłką poleconą priorytetową. 

 


