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ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 
 

RUSZTOWANIE  ROKU  VII edycja 
2018/2019 

Kategoria II  Technologia i Bezpieczeństwo 

 A.  Dane adresata 

Komisja Konkursu „Rusztowanie Roku” 
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 

00-043 Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5 

1. Formularz  należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami 
2. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
3. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje należy przekreślić. 
4. Deklaracje  składa się w formie dokumentu papierowego w  Biurze  Izby pod  adresem 00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5  
5. Wszelkie informacje są do uzyskania w Biurze Izby  pod nr. tel. 22 828 03 41 

Numer ewidencyjny 

 
 

Data wpływu 

 
- -  

Data zakwalifikowania do II 
Etapu 

  - -  

 
B .  Dane Firmy –zgłaszającej produkt 

A.1. Dane identyfikacyjne 

 Nazwa pełna 
 
 
 
 

Wielkość firmy(zgodnie z zapisami Rozdz. V pkt 1 Reg.):                      duża     średnia     mała  

 NIP                                                                                               - - -  

 
Regon                                                                                                       

 
KRS                                                                                                     

RHB                                                                                    
Nr zaświadczenia o działalności gospodarczej    

 

Przez kogo wydane: 

A.2. Adres  

 Województwo 
 
 

Powiat 

Ulica 
 
 

Nr domu  Nr lokalu 

Miejscowość  
 
 

Kod pocztowy 

-  

Poczta 

A.3. Kontakt 

 Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Fax: 

Adres e- mail  
 
 

Adres strony internetowej 

C.  Dane osoby  upoważnionej do reprezentacji firmy  /wg dok. firmy KRS,RHB, zaświadczenie / 

 Imię: Nazwisko: Funkcja: 
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D.  Dane konkursowe 
W każdym  wyznaczonym polu wpisać najistotniejsze informacje opisujące poszczególną cechę zgłoszonego  produktu  wraz  z 
wyszczególnieniem dołączonych do zgłoszenia załączników zawierające bardziej szczegółowe dane oraz dokumentację fotograficzną  
produktu  

Zwięzły opis zgłaszanego produktu 
Ogólny opis 

* data powstania, 
rodzaj, 
przeznaczenie, 
zastosowanie,  jaki 
system rusztowania  
(zdjęcia, rysunki , 
film itp.) 

 

Miejsce 
wyprodukowania 
*czy w kraju czy 
poza 

 
 

 

Zastosowane 
materiały 

*atesty/ 

przeprowadzone 
inne badania 
stosowne dla 
danego rozwiązania 
(kserokopie) 

 

Dokumentacja 
*wykonana 
przez autora lub 
biuro projektowe do 
tego uprawnione z 
dokonanymi 
uzgodnieniami 
wymaganymi dla 
danego rozwiązania 
 

 

 

Testy  
*czy produkt / 
system  został 
przetestowany 
tak , nie – przez 
kogo,  gdzie, 
rezultaty, czy został 
już wdrożony do 
produkcji masowej 
/stosowania 
powszechnego  , czy 
jest użytkowany na 
budowach  
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Cechy produktu podlegające ocenie konkursowej  

1.Nowatorskość rozwiązań 
Czy jest już  
podobne 
rozwiązanie 
* jeżeli tak to gdzie 
i jakie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na czym polega 
nowatorskość i 
istota  
rozwiązania  

 

2. Stopień poprawy bezpieczeństwa pracy  
W jaki sposób  
poprawiono 
bezpieczeństwo 
budowy  i/lub  
eksploatacji  
rusztowania 

 
 

 
 
 
 

3. Efekty ekonomiczne 
Jakiego typu  
są efekty:  
 - finansowe        
 - materiałowe                   
 - czasu pracy  
   montera                     
 - ciężar 
 - inne  
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4. Ergonomia 
Wpływa na 
poprawę  
czasu 
montażu 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wpływ na  
wysiłek 
pracownika 

 

Inne  

5. Kompatybilność w obrębie systemu/uniwersalność/przydatność 
tak, nie 
*opis/ opinie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 6. Udział polskiej myśli technicznej  

Projekt polski 
*tak, nie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawstwo 
 Polskie 
*tak, nie 
przez kogo 

 

Weryfikacja testy 
 w  Polsce 
*przez kogo, gdzie  

 

 

6. Posiadane certyfikaty/atesty/badania/opinie 
Certyfikaty/atesty/ 
badania/ opinie 
bezpieczeństwa 
 * tak, nie 
jakie (ksera) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inne 
certyfikaty i  
dopuszczenia  
* wykaz (ksera) 

 

Niniejszym zgłaszam powyżej opisany produkt  do VII edycji  konkursu „Rusztowanie Roku” 2018/2019. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie wizytującym jurorom pełnej dokumentacji technicznej zgłoszonego produktu i samego 
produktu.  
Oświadczam, że wszystkie zamieszczone w deklaracji i załącznikach dane są  zgodne z rzeczywistością i ponoszę za ich treść 
odpowiedzialność. Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, zasadami  oraz terminarzem  konkursu „Rusztowanie Roku” 
2018/2019 i akceptuję jego zapisy. 
 
Data: Pieczęć firmy  Pieczęć imienna lub czytelne imię i nazwisko osoby 

składającej oświadczenie oraz podpis 

 


