
 
 
 
 
 

 
 

Ośrodek szkoleniowy JOB -TRANSFER oraz Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 
ogłaszają nabór na kurs: 

„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; kompetencji 

zwiększających bezpieczeństwo pracy z rusztowaniami. 

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. 

Co zawiera program szkolenia ?                                                                                             

- obowiązki nadzoru na wszystkich etapach budowy i eksploatacji rusztowań 

- przepisy prawne 

- procedury BHP, kontrole i odbiory robót 

- serwisowanie i obmiarowanie rusztowań 

- statyka konstrukcji rusztowania i rysunek techniczny  

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych 

- kontrole zewnętrzne rusztowań 

- przyczyny i skutki wypadków przy eksploatacji rusztowań 

- rola i odpowiedzialność nadzoru  



Korzyści dla Uczestników 

Dzięki uczestnictwu w kursie, między innymi:  
 
- zdobędziecie Państwo kompetencje związane z nadzorem - kurs prowadzą fachowcy-praktycy 
z wieloletnim doświadczeniem w branży; 
 
- zaznajomicie się Państwo z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rusztowań;  
- odbędziecie Państwo szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z naciskiem 
na sytuacje związane z pracą na rusztowaniach oraz otrzymacie stosowny certyfikat; 
w szkoleniu uwzględniono ćwiczenia na fantomie; 
 
- otrzymacie 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, Katowicach, Warszawie.  

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego tylko dla pracowników Państwa firmy. 

Informacje o naborze na kursy  

Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań 
                                                                                 
Lokalizacja kursów:  
 
 

*Katowice 
23.09-24.09.2017 – I SESJA 
06.10-08.10.2017 – II SESJA 
21.10.2017 EGZAMIN  
 
*Ostrzeszów  
05.10-08.10.2017 – I SESJA 
28.10.2017 – II SESJA 
29.10.2017  EGZAMIN 
 
Wszystkie lokalizacje i terminy szkoleń są podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej jednostki 
www.jobtranasfer.com.pl  

 
 
 
 
Warunki rekrutacyjne  

 
Minimalna ilość uczestników 13-15 os.  
Maksymalna ilość uczestników 25 os.  
 

 

http://www.jobtranasfer.com.pl/


Czas trwania kursu i egzaminu: 
 

Sesje szkoleniowe  ( wykłady i ćwiczenia)  64h 
Egzamin 6-8 h 
 
Zgłoszenie na kurs – procedura  
 
W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy zapoznać się z regulaminem kursu. 
 Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać wraz z załącznikami na adres ośrodka. 
Dokumenty, o których mowa powyżej są do pobrania: 
 

 w biurze ośrodka szkoleniowego 63-500 Ostrzeszów przy ul.  Kościuszki 31 

 elektronicznie – w odpowiedzi na złożony drogą e-mailową wniosek na adres  
               szkolenia@jobtransfer.com.pl 

 na stronie internetowej ośrodka www.jobtransfer.com.pl  
 

Uwaga! 
Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu z przyczyn 
organizacyjnych. W takim przypadku zainteresowani będą niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni  
 
 
Opłaty 

 
Koszt kursu – 1 700,00 zł netto/osoba + 23 % VAT (2 091,00 zł brutto/os) 
 
Koszt kursu zawiera przeprowadzenie szkolenia, przerwy kawowe i lunch, obszerne materiały dydaktyczne , 
dodatkowe przeszkolenie z pierwszej pomocy z naciskiem na prace rusztowaniowe z wydaniem stosownego 
certyfikatu oraz opłatę za przeprowadzenie egzaminu i wydanie kompetencji PIGR. 
 Zakwaterowanie we własnym zakresie - Ośrodek może pomóc zainteresowanym w rezerwacji noclegu.    
 
 
Forma płatności: przedpłata lub przelew  
Termin płatności: 7 dni od daty wystawienia faktury 
 
Dane ośrodka:  
 
Job Transfer sp. z o. o. 
ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów 
tel. +48 62 586 0641, fax. +48 62 5860650 
tel. kom. : +48 602 283 907, +48 601 578 784, +48 782 290 677 
NIP 5140240882 
Nr konta 79 1240 6768 1111 0000 5670 3898 
 
 
W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z: 
 
1. Ośrodek Szkoleniowy Job-Transfer Sp. z o.o. 63-500 Ostrzeszów Kościuszki 31 
        tel. +48 62 586 0641, fax. +48 62 5860650, tel. kom. +48 602 283 907, +48 601 578 754, 
                + 48 782 290 677 e-mail szkolenia@jobtransfer.com.pl 
 
2.     Polska Izba Gospodarcza Rusztowań ul. Czackiego 3/5 ,00-043 Warszawa         
Tel./fax +48 22 828-03-41, e- mail biuro@rusztowania-izba.org.pl 
 

 

Ze szkolenia skorzystali : 
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Multiserwis Sp. z o. o.; M-S & Pico Rusztowania Sp. z o. o.; DiMN Rusztowania; Alpen Roman 

Moryksiewicz; Centrum Rusztowań PW Piechnik Wiesław; Xervon Polska  Sp. z o. o.; METPO; Comet 

REM.CE; Ramirent S.A.; Technika BHP i P. Poż. Kazimierz Rawski; GTM Technika Informatyka Transport; 

Elektrociepłownie Wybrzeże Grupa EDF; Rubo-Serwis Sp. z o. o.; Stocznia Gdańsk S.A.; GSG Towers Sp. z 

o. o.; Stalkone Sp. z o. o.; Altrad - Pomorze Sp. z o. o.; MAREKS Marek Michalak; TOP – BUD; INTERNO 

Sp. z o. o.; ZU –H Ernest Komorowski; ALMABUD Sp. z o. o.; Bis Mainserv Sp. z o. o.; P.W. Stillas 

Przemysław Jakuboszczak, INTERSERWIS; P.W. „Partner” Golek Sp. j.; Zakład Ogólnobudowlany Roman 

Wawszczyk; Energomotaż Północ Gdynia Sp. z o. o.; Gdańska Stocznia Remontowa S.A.; Grupa 

PREFABET S.A.; Remontowa Shipbuilding S.A.; BIS Izomar Sp. z o. o.; Zakład Odsalania Dębieńsko Sp. z o. 

o.; Dalkia Jarocin Sp. z o. o.; Grupa Kapitałowa ZARMEN; Skanska Property Poland Sp. z o. o.; ORLEN Eko 

Sp. z o.o.; SKANSKA S.A.; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów; 

ELMEN Sp. z o. o.; BGR Bau Sp. z o. o.; Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.; ULMA 

Construccion Polska S.A.; Rusztowania Chrzanowski; STEICO Sp. z o. o.; Bud-Bau Sp. j.; BUNGE Polska Sp. 

z o. o.; T.I.G. Montaż Sp. z o. o.; ENEA Wytwarzanie S.A.; Automatika Sp. z o. o.; IZOLACJA Sp. j.; 

Energomontaż – Północ Bełchatów Sp. z o. o.; COLGATE – PALMOLIVE MANUFACTURING Sp. z o. o.; 

JORBUD; GFM-RUSZTOWANIA Sp. z o. o. Sp .k; SIGMA Joanna Bełtowska; INTOP Sp. z o. o.; RAFAKO S.A.; 

KRAKBAU S.A.; Hunnebeck Polska; P.U.T Kostro Spółdzielnia Pracy; PGKiM Sp. z o. o.; Mezap Sp. z o. o.; 

ZAMET INDUSTRY S.A.; DKM Rusztowania; VOITH Industrial Services Sp. z o. o.; ELBUD Katowice Sp. z o. 

o.; Altrad - Prymat Sp. z o. o.; Krakowskie Biuro Festiwalowe; NOVATIS Sp. z o. o.; WIRCOM Sp. z o. o.; 

VISTAL Offshore Sp. z o. o.; GST STEEL Sp. z o.o.; CEDAT Sp. z o. o.; SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp. z 

o. o.; BHP – E; REMZAP Sp. z o. o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o. o.; 

Petrotel Sp. z o. o.; Boccard Polska Sp. z o. o.; Bud-Rem-Print Sp. z o. o.; Rusztowania Czubała; SCAFF 

Rusztowania s. c.; ISOPOL Sp. z o. o.; Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o. o.; P.U.H. Oreno; ITEL Sp. 

z o. o.; NAUTA-HULL Sp. z o. o.; INSTAL-LUBLIN Sp. z o. o.; Finow Polska Sp. z o. o.; ArcelorMittal Poland; 

Elmag System s.c.; Polimex Energetyka Sp. z o. o.; VEOLIA Tarnowskie Góry Sp. z o. o.; KB Pomorze Sp. z 

o. o.; Bujalski Sp. z o. o.; VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o. o.; Remontowa LNG Systems Sp. z o. o.; Aluship 

Technology Sp. z o. o.; GOREM Sp. z o. o.; ELMEN Sp. z o. o.; ERBUD Sp. z o. o.; KBR POLAND Sp. z o. o.; 

FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach; SCAFORM Sp. z o. o.; Pfeifer & Langen Polska S.A.; Montex 

Shipyard Sp. j.; Erbud Industry Sp. z o. o.; GRUPA AZOTY POLICE Serwis Sp. z o. o. ….  i  wiele innych. 

 

 


