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SPECJALISTA NADZORU BUDOWY I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ 

To od prawidłowego nadzoru prac zależy, czy dobrze będą zorganizowane roboty, jak pracownicy będą 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czy konstrukcja rusztowań będzie bezpieczna. Opracowany przez 

PIGR kurs ma na celu zdobycie przez osoby sprawujące nadzór zwiększających bezpieczeństwo 

kompetencji. 

Dla kogo? 

W naszym szkoleniu biorą udział: 

- inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi, którzy na co dzień nadzorują budowę 

i eksploatację rusztowań oraz odbierają je do eksploatacji – mając świadomość jak wielka ciąży na nich 

odpowiedzialność, chcą podnieść swoje kompetencje i wiedzę w wymaganym zakresie; 

-  specjaliści BHP, którzy dbając o bezpieczeństwo na budowach chcą mieć większą świadomość zagrożeń 

związanych z budową i eksploatacją rusztowań oraz możliwość ich unikania; 

-   doświadczeni monterzy, chcący podnieść swoje kompetencje i jeszcze bardziej świadomie wykonywać 

swoją pracę; 

- kadra inżynieryjno-techniczna, której praca związana jest z nadzorem nad budową 

i eksploatacją rusztowań. 

Korzyści dla Uczestników 

Dzięki uczestnictwu w kursie, między innymi:  
- zdobędą Państwo kompetencje związane z nadzorem - kurs prowadzą fachowcy-praktycy 
z wieloletnim doświadczeniem w branży; 
- zaznajomią się Państwo z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rusztowań;  
- odbędą Państwo szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na sytuacje związane 
z pracą na rusztowaniach oraz otrzymają stosowny certyfikat; w szkoleniu uwzględniono ćwiczenia na 
fantomie; 
- otrzymają Państwo obszerne materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy dotyczącej 
rusztowań. 

Uczestnicy szkolenia, po zdaniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Polską Izbę Gospodarczą 
Rusztowań, otrzymują zaświadczenie PIGR o ukończeniu kursu i zdobyciu kompetencji.  

Kursy odbywają się w Ostrzeszowie. Istnieje możliwość zorganizowania w innej lokalizacji szkolenia 
zamkniętego tylko dla pracowników Państwa firmy. 

Na Państwa pytania związane z kursem chętnie odpowiedzą specjaliści z akredytowanego przez PIGR 
ośrodka szkoleniowego Job Transfer: 

Wioletta Poprawa 
tel. kom.: + 48 601 578 754 

e-mail: wpoprawa@jobtransfer.com.pl 

Beata Olkiewicz 
tel. kom: 782 290 677 
e-mail: bolkiewicz@jobtransfer.com.pl 

 

Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań również pozostaje do Państwa dyspozycji. 
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