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SZKOLENIA BHP 

Szkolenia okresowe BHP kierowane są dla: 

1) osób będących pracodawcami oraz innymi osobami kierującymi pracownikami, w szczególności 

kierownikami, mistrzami i brygadzistami;  

2) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;  

3) pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych 

urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; 

4) pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,  

5) pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych  

6) pracowników niewymienionych w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na 

czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów 

badawczych. 

 

Szkolenia okresowe osób wymienionych w pkt 1 i 3—6 przeprowadzane są w formie kursu, 

seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat a w przypadku 

pracowników administracyjno- biurowych nie rzadziej niż 6 lat. 

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są  

w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których 

występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż 

raz w roku. 

Wszystkie szkolenia są zgodne z ramowymi programami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki  i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz.1860 ze zm. ,)w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniu MINISTRA RODZINY, 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dz.U. z 2019 r. poz.1099 zmieniającym w/w rozporządzenie. 

Programy szkoleń przygotowywane są indywidualnie i dostosowywane odpowiednio dla danej 

branży. 

Nasze doświadczenie 

Firma przeprowadziła już wiele szkoleń w tym zakresie w różnych firmach i instytucjach na terenie 

Polski finansowanych przez dział prewencji wypadkowej Zakładów Ubezpieczeń Społecznych  w 

Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp. i Gdańsku, w firmach  różnych branż w tym medycznej m.in. 

dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w 

Poznaniu,  a także w ramach wielu realizowanych przez Jan Guss Gwarancja BCH projektów 

finansowanych przez EFS.  
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