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Szkolenie  
wstępne ogólne BHP 

O Przechodzi każdy nowo zatrudniany 

pracownik 

O Przechodzą także byli  

pracownicy, którzy mieli  

choćby 1 dzień nieciągłości  

zatrudnienia w firmie. 
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Szkolenie wstępne ogólne BHP – 
na jak długo jest ważne? 

O Ważność szkolenia wstępnego ogólnego z 

zakresu BHP i PPOŻ wynosi w większości 

wypadków 1 rok 

O Wyjątek stanowią stanowiska  

kierownicze, dla nich  

szkolenie wstępne ogólne  

BHP ważne jest pół roku 
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Szkolenia okresowe – stanowiska 
administracyjno – biurowe i inne 
O Pierwsze szkolenie okresowe BHP na 

stanowisku administracyjno – biurowym i 
innym powinno odbyć się do roku  
od zatrudnienia 

O Kolejne szkolenia okresowe  
BHP na tych stanowiskach  
pracownicy powinni odbywać  
nie rzadziej, niż co 6 lat 
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Szkolenia okresowe – stanowiska 
robotnicze 

O Pierwsze szkolenie okresowe BHP na 

stanowisku robotniczym powinno odbyć się 

do roku od zatrudnienia 

O Kolejne szkolenia okresowe  

BHP na tych stanowiskach  

pracownicy powinni odbywać  

nie rzadziej, niż co 3 lata 
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Szkolenia okresowe BHP – prace 
niebezpieczne 

O Wyjątkiem jest zatrudnianie pracowników na 
stanowiskach robotniczych, na których 
występują prace niebezpieczne 

O Szkolenia okresowe BHP  
powinny być organizowane  
nie rzadziej niż raz na  
12 miesięcy dla pracowników  
zatrudnionych przy pracach,  
procesach niebezpiecznych 
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Szkolenia okresowe – stanowiska 
inżynieryjno - techniczne 

O Pierwsze szkolenie okresowe BHP na 
stanowisku inżynieryjno - technicznym 
powinno być zorganizowane do roku  
od zatrudnienia pracownika 

O Kolejne szkolenia okresowe  
BHP na tych stanowiskach  
pracownicy powinni odbywać  
nie rzadziej, niż co 5 lat 
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Szkolenia okresowe – stanowiska 
kierownicze, pracodawcy 

O Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla 

pracodawcy, bądź osoby kierującej 

pracownikami powinno mieć miejsce do 

pół roku od zatrudnienia takiej  

osoby 

O Kolejne szkolenia okresowe  

nie rzadziej, niż co 5 lat 
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Szkolenia okresowe BHP dla  
służb BHP 

O Pierwsze szkolenie okresowe BHP osoby 
wykonującej w zakładzie zadania służby BHP 
powinno mieć miejsce do roku od 
zatrudnienia 

O Kolejne szkolenia okresowe  
BHP dla pracowników służb  
BHP powinny być  
organizowane nie rzadziej,  
niż co 5 lat 
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Dziękujemy za uwagę 

O Odwiedź naszą stronę internetową: 

http://www.pwljm.pl 

O Odwiedź Nas na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pwljm 
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