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ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 
 

RUSZTOWANIE  ROKU  VIII edycja 
Kategoria I  Rusztowanie 

 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/firmę/osobę 

A.1. Dane identyfikacyjne 

 Nazwa pełna 
 
 
 
 

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

 NIP                                                                                               - - -  

 
Regon                                                                                                       

 
KRS                                                                                                     

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, 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. 

Zwięzły opis zgłaszanej konstrukcji 
Ogólny opis 

* rodzaj, 

przeznaczenie  
(zdjęcia, rysunki, film 
itp.) 

 

Miejsce realizacji 

* lokalizacja  opis, 

logistyka, 
zastosowane 
zabezpieczenia  
(zdjęcia, rysunki, film 
itp.) 

 
 

 

Zastosowany 
materiał 

* rodzaj użytego 

rusztowania 
* wolumen 
* stan techniczny 
(sposób kontroli) 

 

Cechy produktu podlegające ocenie konkursowej  

1. Wysoka jakość usług 
Termin 
wykonania   
*daty rozpoczęcia i 
zakończenia;  czy 
termin dotrzymany,  

 
 
 
 
 
 
 

Plan organizacji 
robót  
*tak, nie - ksero  
 
 

 

Rodzaj 
inwestycji 
*nowa,  czy w 
czynnym zakładzie 

 

Kwalifikacje 
* projektant, 

nadzór, monterzy 
(wypisać) 
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Systemy 
zarządzania, ISO 
itp. 
(kserokopie)    

 

2. Przestrzeganie zasad BHP i stopień poprawy bezpieczeństwa pracy  
Szkolenia    

*ogólne,  
specjalistyczne,  
stosowany system  
szkoleń   

 

 
 

Wypadkowość 
* tak, nie   
ksero protokołów 
 powypadkowych 
(z uwzględnieniem 
zastrzeżenia 
wynikającego z  
Rozdz. III pkt 5 
Regulaminu) 

 

3. Posiadane certyfikatów i dokumentacji potwierdzającej jakość rusztowań 
Wykaz 

*kserokopie  
certyfikatów,  
dopuszczeń itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Skala i stopień trudności usług, projektu 
Utrudnienia  
*skala: 
 a) projekt, 
 b) wykonawstwo  
wykaz sprzętu 
użytego do wyk. 
usługi (urządzenia, 
dodatkowe  
instalacje) 
 
* utrudnienia z tytułu 
innowacyjności 
zastosowanego  
rozwiązania 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

5. Innowacyjność w zakresie technologii montażu 
Technologia   
montażu 
*opis 

 
 
 

6. Referencje 
Wykaz  
*kserokopie 
referencji 

 
 

 

Oświadczenie 

 
Oświadczam, że rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z wymaganą przez przepisy dokumentacją (instrukcją producenta lub 
projektem indywidualnym). 

 

 

 

Niniejszym zgłaszam powyżej opisaną realizację  do VIII edycji  konkursu „Rusztowanie Roku”. 
Oświadczam, że wszystkie zamieszczone w deklaracji i załącznikach dane są  zgodne z rzeczywistością i ponoszę za ich treść 
odpowiedzialność. Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu, zasadami  oraz terminarzem  konkursu 
„Rusztowanie Roku” i akceptuję jego zapisy. 
Oświadczam, że firma zgłaszająca jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych do zgłoszonych materiałów, a prawa te nie naruszają 
praw osób trzecich (w tym autorskich praw majątkowych osób trzecich i praw do wizerunku osób trzecich). 
Udzielam Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań, z siedzibą w Warszawie przy ul. T. Czackiego 3/5, niewyłącznej, nieodpłatnej, 
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystania przesłanych zdjęć/wizualizacji/filmów w celu promocji Laureatów i 
Konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 
- publikacji w kwartalniku Rusztowania; 
- publikacji w czasopismach branżowych; 
- publikacji na stronie internetowej PIGR i profilach PIGR w mediach społecznościowych. 

Data: Pieczęć firmy  Pieczęć imienna lub czytelne imię i nazwisko osoby 
składającej oświadczenie oraz podpis 

 


