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ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT LAYHER - CENIONY NA BUDOWACH 
NA CAŁYM ŚWIECIE !
Layher, organizując profesjonalne szkolenia dąży do tego by każdy użytkownik naszych systemów 
rusztowań w pełni wykorzystywał ich walory, poprawiając bezpieczeństwo i produktywność codzi-
ennej pracy a osoby odpowiadające za bezpieczeństwo na projektach lub kontraktujące roboty 
rusztowaniowe uzyskały fachową wiedzę techniczną z zakresu rusztowań i poznały praktyczne 
rozwiązania, które w końcowym rozrachunku poprawią bezpieczeństwo i pozytywnie wpłyną na 
końcowy wynik finansowy projektu.  
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SZKOLENIE SPECJALISTA DS. RUSZTOWAŃ LAYHER

Layher, organizując profesjonalne szkolenia 

dąży do tego by każdy użytkownik naszych 

systemów rusztowań w pełni wykorzystywał 

ich walory, poprawiając bezpieczeństwo i 

produktywność codziennej pracy a osoby 

odpowiadające za bezpieczeństwo na projektach 

lub kontraktujące roboty rusztowaniowe uzyskały 

fachową wiedzę techniczną z zakresu rusztowań i 

poznały praktyczne rozwiązania, które w końcowym 

rozrachunku poprawią bezpieczeństwo  i pozytywnie 

wpłynął na  na końcowy wynik finansowy projektu.

CEL

Naszym celem jest zapoznanie uczestników szkolenia 

z innowacyjnymi aspektami systemów Layher, 

wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa podczas 

montażu i użytkowania rusztowania. Wszystko w 

myśl przyświecającej nam idei aby uczynić montaż 

rusztowań lżejszym, szybszym i bezpieczniejszym.

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM:

X Identyfikacja rodzajów konstrukcji rusztowań.

X Pozyskanie wiedzy w jaki sposób weryfikowć 

poprawność konstrukcji rusztowaniowej.

X Pozyskanie wiedzy w  jaki sposób ustrzec się 

typowych błędów przy wnoszeniu konstrukcji.

X Wymiana dobrych praktyk.

X Jest to jedyna taka możliwość poznania naszych 

rozwiązań i przedyskutowania dobrych praktyk,

jesteśmy przekonani, że nawet doświadczeni

uczestnicy naszego szkolenia zyskają praktyczną

wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w

codziennej pracy.

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE?

 X monterów

 X właścicieli firm rusztowaniowych

 X nadzoru BHP

 X kierowników projektów

 X kierowników budowy

 X projektantów

 X inspektorów prac

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS

SZKOLENIA

 X Wymogi i regulacje prawne (przepisy polskiego 

prawa i normy europejskie)

 X Dokumentacja wymagana od firmy 

rusztowaniowej

 X Protokół odbioru rusztowania oraz zakotwień

 X Certyfikat do systemu rusztowań, uzyskanie 

certyfikatu na znak B

 X Aspekt kompatybilności systemów rusztowań

 X Rusztowania typowe i nietypowe (części wspólne 

i różnice)

 X Projekt Statyczny - kiedy powinno się go wymagać

 X Posadowienie (przygotowanie podłoża, 

wymagana nośność podłoża, poziomowanie 

podstawy)

 X Układ konstrukcyjny i siatka stężeń

 X Rusztowania wiszące (podwieszenia 

na dźwigarach kratowych, konfiguracje 

wytrzymałościowe)

 X Kotwienie (budynki, obiekty przemysłowe, błędne 

przykłady kotwienia)

 X Rusztowania wolnostojące (zabezpieczenie przed 

wywróceniem, rodzaje balastu)

 X Pomosty rusztowaniowe (zabezpieczenie, 

pomosty przerzutowe, rygle szczelinowe)

 X Uproszczone sprawdzanie rusztowań (obliczanie 

balastu, weryfikacja rygli nośnych, stojaków i 

stężeń, wpływ obciążeń na rusztowanie).

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA 

Uczestnicy, którzy z sukcesem ukończą szkolenie 

otrzymają imienny certyfikat ukończenia szkolenia 

z tytułem “Specjalista ds. rusztowań Layher”.

CZAS SZKOLENIA 

Czas oraz forma szkolenia są ustalane indywidualnie.

KOSZTY: 

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie. 

Szkolenie Layher
Serwis instruktażowy i edukacyjny od firmy Layher.




