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CHARAKTERYSTYKA FIRMY
Firma FASADEXTAR istnieje na rynku od 1992 roku. Główna działalność

firmy to wynajem rusztowań budowlanych wraz z montażem i związana z tym 
kompleksowa obsługa zmontowanego rusztowania przez cały okres dzierżawy.

Rusztowania posiadają certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa „B”, 
a pracownicy firmy posiadają uprawnienia do montażu rusztowań fasadowych 
i modułowych.

Firma prowadzi również wypożyczalnie szalunków ściennych, stropowych, 
ogrodzeń budowlanych.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta rusztowań firmy Altrad-
Mostostal prowadzi ciągłą sprzedaż rusztowań i szalunków.





KOMPETENCJE ZAWODOWE WŁAŚCICIELA



STRUKTURA ZATRUDNIENIA

● Administracja 1 osoba

● Dział techniczny 3 osoby

●Monter rusztowań 5 osób

● Pomocnik montera 8 osób



POMIESZCZENIA BIUROWE



ZIELEŃ WOKÓŁ SIEDZIBY FIRMY



ZAPLECZE SOCJALNE



INDYWIDUALNA OCHRONA PRACOWNIKÓW

- odzież ochronna: spodnie, podkoszulki, polary, rękawice, 

- buty z podeszwą antyprzebiciową i wzmocnionym 
czubkiem,

- okulary ochronne,

- hełmy do pracy na wysokości z krótkim daszkiem 
i paskiem podbródkowym,

- szelki bezpieczeństwa,

- amortyzatory,

- kamizelki odblaskowe.



UŻYWAMY WYŁĄCZNIE 
SPRAWDZONEGO SPRZĘTU 

OCHRONNEGO



W 1998 r. FHU FASADEXTAR rozpocz ęła współprac ę

z Biurem Doradczo-Usługowym BHP z D ąbrowy 
Tarnowskiej reprezentowanym przez specjalist ę do spraw 
BHP Andrzeja Dziedzica ekspertem ds. bhp 
certyfikowanym przez CIOP-PIB.

Efektem współpracy jest wysoka kultura BHP, 
a wszyscy pracownicy s ą regularnie szkoleni .

STAŁA WSPÓŁPRACA Z BIUREM DORADCZO-USŁUGOWYM BHP



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – SZKOLENIE PRAKTYCZNE



TRANSPORT WEWNĘTRZNY



SZKOLENIA PRAKTYCZNE Z PIERWSZEJ POMOCY



INSTRUKCJE, ZNAKI BHP W BIURZE I NA BUDOWIE



INSTRUKCJE, ZNAKI BHP W BIURZE I NA BUDOWIE



SKŁADOWANIE ELEMENTÓW W PRZERWIE ZIMOWEJ



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW



SYSTEMATYCZNE SZKOLENIA BHP



KOSZTY PONIESIONE W OSTATNICH LATACH ZWIĄZANE 
Z POPRAWĄ BHP I ZWIĘKSZENIEM KOMFORTU PRACY

Zakupiono i zmodernizowano stanowisko komputerowe d o 
wykonywania projektów rusztowa ń i szalunków (zestaw 
komputerowy + AutoCad 2013)

25 000 zł

Zakupiono nowy samochód dostawczy z komfortowo wypo saŜoną
kabin ą

110 000 zł

Zakupiono wózek widłowy z ogrzewan ą kabin ą i pługiem do 
odśnieŜania placu

64 000 zł

Zakupiono odkurzacz przemysłowy do utrzymania czyst ości na 
magazynie 
i w samochodach

4 500 zł

Wybudowano hal ę do bie Ŝących i okresowych przegl ądów i napraw 
sprz ętu

89 000 zł

Wykonano instalacje solarn ą do podgrzewania wody 7 500 zł

Zakupiono traktor do koszenia trawy 7 000 zł



COMIESIĘCZNE KOSZTY PONOSZONE NA UTRZYMANIE HIGIENY

Środki ochrony osobistej 900 zł

Środki czysto ści 400 zł

OdzieŜ robocza 800 zł

Pranie 950 zł

Napoje chłodz ące + kawa 750 zł



ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA

• Składa się ze słupków montażowych i poręczy teleskopowej rozsuwanej
w zakresie 2,07m do 3,07m. Słupki montażowe z zamontowaną poręczą
teleskopową montuje się do ram niższego poziomu rusztowania już
zmontowanego, a górne końce wypuszcza się ponad ostatni poziom 
pomostów na wysokość 1,10m.

• „Zestaw Bezpieczeństwa” wykonany jest z aluminium dzięki czemu możliwe 
jest przekładanie całego zestawu. Mocowanie słupków do ram odbywa się za 
pomocą wyprofilowanych haków dopasowanych do średnicy rury z której 
wykonana jest rama rusztowaniowa, obracanych w płaszczyźnie 
poziomej blokowanych na zapadki dzięki czemu nie ma możliwości zmiany 
położenia słupka. 

• Całość stanowi zabezpieczenie dla montażysty do momentu zamontowania 
pierwszej ramy wyższego poziomu i bezpiecznego zapięcia amortyzatora do 
konstrukcji rusztowania.



ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU



ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU cd.



PROJEKTY TECHNICZNE – OPIS KONSTRUKCJI



MONTAŻ RUSZTOWANIA –
ZAMEK W KRASICZYNIE



MONTAŻ RUSZTOWANIA –
ZAMEK KRÓLEWSKI WAWEL (KRUŻGANKI)



MONTAŻ RUSZTOWANIA –
ZAMEK KRÓLEWSKI  WAWEL 

(BASZTA SANDOMIERSKA)



MONTAŻ RUSZTOWANIA – WIEŻA KATEDRALNA 
w TARNOWIE



DZIEŃ LĄDOWCA
POLITECHNIKA KRAKOWSKA – 19 maja 2014 r.



PODZIĘKOWANIA



30 października 2014 r. F.H.U. „FASADEXTAR” Piotra Poniewiersk iego
z Tarnowa zaj ęła I miejsce w XXI Konkursie "Pracodawca organizator 
pracy bezpiecznej" (pracodawcy zatrudniaj ący do 50 pracowników)


