
Co to jest ePerehdytys? 
ePerehdytys to posiadające aprobatę właściwych organów administracji ogólne wprowadzenie dla pracowników 
budowy z zakresu BHP. Kurs jest nowatorski, gdyż realizowany jest przez pracownika w całości we własnym 
zakresie, przez Internet – na smartfonie, tablecie, lub w komputerze. Kurs trwa około pół godziny, a jego 
zwieńczeniem jest egzamin. ePerehdytys trzeba odnawiać corocznie, a uzyskane uprawnienia obowiązują na 
wszystkich budowach.

ePerehdytys – kurs BHP w sieci

eperehdytys.fi

Pracodawca umożliwił ci odbycie kursu BHP ePerehdytys.   
Krótko o kursie:

Czy na samej budowie już nie będzie wdrożenia BHP?
Wdrożenia stanowiskowe nadal organizowane będą na budowie. Kurs ePerehdytys nie zastępuje obowiązującej 
karty BHP, a jedynie stanowi jej uzupełnienie, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych zasad bezpieczeństwa 
na budowie. Przejście kursu z wyprzedzeniem pozwala niezwłocznie skupić się na kursie miejscowym, 
uwzględniającym specyfikę BHP na danej budowie. 

Jakie są korzyści z kursu ePerehdytys? 
Firmy budowlane raportują, że wdrażanie nowych pracowników na budowach jest czasochłonne. Przechodzenie 
firmy z jednej inwestycji na drugą wiąże się z koniecznością organizowania szkoleń BHP, których treść jest w 
znacznym zakresie identyczna. Czasem pracodawca jest zmuszony organizować aż kilkadziesiąt takich samych 
szkoleń rocznie. Wdrożenie kursu ePerehdytys o takiej samej treści dla wszystkich pozwala uniknąć powielania 
treści szkoleń BHP i oszczędzić czas. 

Część ogólną kursu ePerehdytys pracownik może zrealizować w spokoju i z wyprzedzeniem we własnym zakresie. 
Na samej budowie można się skoncentrować na szkoleniu tylko z zakresu wymaganego dla konkretnej inwestycji. 
Treść ePerehdytys jest corocznie aktualizowana, kurs jest zgodny z najnowszymi wymaganiami i nie jest nudny.

• Wejdź na stronę www.eperehdytys.fi
• Wybierz język kursu.
• Przeczytaj warunki korzystania z usługi, po czym je zaakceptuj 

i zezwól na użycie potrzebnych do realizacji usługi danych 
osobowych.

• Zidentyfikuj się w systemie – podaj numer swojej karty Valtti 
LUB swój NIP i REGON firmy. Pod znakiem zapytania uzyskasz 
porady.  Niezbędny do przejścia kursu numer PIN otrzymasz na 
telefon. Jeśli w systemie brak twojego numeru telefonu, możesz 
go wprowadzić. 

• Wpisz PIN kursu, możesz się zarejestrować.
• Przejdź strony z zadaniami, trwa to około pół godziny. 
• Na zakończenie musisz zdać egzamin. Przynajmniej 90% 

odpowiedzi musi być prawidłowych.  
Do egzaminu możesz zawsze podejść ponowie.

• Zdanie egzaminu jest równoznaczne z zaliczeniem kursu 
ePerehdytys. Status kursu można sprawdzić na budowie na 
przykład kartą Valtti lub przez interfejs podłączony do kart wejść 
i wyjść.

• W razie potrzeby możesz wydrukować potwierdzenie zdania 
kursu ePerfehdytys. 

• Kurs ePerehdytys można zdać etapami. Od momentu rozpoczęcia 
kursu masz 35 dni na jego dokończenie. Jeśli nie zdążysz, musisz 
zacząć kurs od początku. Udostępnione ci przez pracodawcę 
prawo przejścia kursu obowiązuje na rok. Możesz w ciągu roku 
odświeżyć kurs w dowolnym momencie. 

Jak zdać kurs ePerehdytys?


