
Wyjazd do firmy INTECH - Rusztowania  
Sp. z o.o. w Świdwinie 

 

Dnia 26 kwietnia 2018 roku członkowie studenckiego koła naukowego IKS wzięli 

udział w wyjeździe o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym. Głównym celem wyjazdu było 

zapoznanie się z techniką montowania i demontowania elementów rusztowań oraz całym 

procesem projektowana konstrukcji rusztowej. Firma INTECH-Rusztowania Sp. z o.o. 

świadczy kompleksowe usługi przede wszystkim w budowie rusztowań na wielu ciekawych 

obiektach przemysłowych.  

 

W wyjeździe uczestniczyło 33 studentów ze wszystkich roczników kierunku 

budownictwo pod opieką trzech opiekunów. Po przybyciu do siedziby firmy INTECH  

w Świdwinie zostaliśmy oprowadzeni po obiekcie.  

Następnie udaliśmy się na zorganizowaną przez firmę prezentację, której celem było 

zapoznanie się z obszarem prac oraz możliwością współpracy. Omówiony został system, 

możliwości systemu rusztowań Layher oraz zapoznanie się z procesem projektowania. 

 



 

 

 

 



 

Po zaprezentowaniu przez firmę swoich możliwości zostaliśmy przeszkoleni  

z podstawowych zasad montażu i demontażu rusztowań. Podczas prezentacji poznaliśmy 

również obowiązujące na budowie zasady BHP.  

 

Po krótkiej przerwie udaliśmy się na plac firmy INTECH, gdzie wykorzystaliśmy 

wiedzę zdobytą podczas szkolenia w praktyce. Firma INTECH wraz z Politechniką 

Koszalińską zapewniła nam osprzęt, który miał za zadanie zapewnić nam bezpieczeństwo 

podczas nauki montażu systemu rusztowań na placu montażowym. Każdy z uczestników 

otrzymał środki ochrony indywidualnej takie jak: kaski ochronne, kamizelki odblaskowe, 

okulary, rękawiczki oraz uprząż do prac na wysokości.   

 

 



Po otrzymaniu specjalistycznego sprzętu montera rusztowań rozdano nam projekty 

rusztowania, które mieliśmy stworzyć. Wynikiem naszej pracy miała być dwupoziomowa 

kondygnacja z balkonem.  Po podzieleniu nas na dwie  grupy przystąpiliśmy do montażu.  

 

 



 

 

 

 

 



Mieliśmy również okazję zobaczyć jak wygląda praca projektanta rusztowań na jego 

stanowisku pracy. Mieliśmy przyjemność zobaczyć nietypowe projekty rusztowań 

realizowane przez organizatorów spotkania.   

 

Po intensywnym dniu, w którym uczyliśmy się jak prawidłowo wykonywać 

rusztowania na budowie, oddaliśmy osprzęt i wróciliśmy na teren Politechniki Koszalińskiej, 

gdzie zostały nam wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia. 

 Składamy serdeczne podziękowania dla firmy INTECH – Rusztowania Sp. z o.o. za 

organizację spotkania oraz cenną wiedzę w zakresie projektowania oraz wykonywania 

konstrukcji rusztowań, a w szczególności: 

- Panu Pawłowi Paszkiewicz, 

- Panu Krzysztofowi Sulima, 

oraz Panu Grzegorzowi Kostrzewa. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przekazanie nam wiedzy dotyczącej realizacji 

konstrukcji rusztowej w praktyce.  


