
Szukasz przewagi w biznesie? Wykorzystaj wsparcie nauki! 

RZUĆ NAM WYZWANIE, a my przedstawimy Ci rozwiązanie

i zespół ekspertów do jego realizacji. 

Działalność Instytutu od ponad 70 lat ukierunkowana na potrzeby 
polskiego rynku surowców i wyrobów budowlanych, maszyn roboczych, 
automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcji tymczasowych 
przyczyniła się do rozbudowy potencjału wytwórczego polskiej gospodarki 
podkreślając pozycje Łukasiewicz - IMBiGS na rynku.
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Przyszłość budownictwa i jego potrzeby sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania wpisujące się 

w zasadę zrównoważonego rozwoju i Budownictwo 4.0. Dzięki nowoczesnemu podejściu do realizowanych badań naukowych 

i prac rozwojowych opracowujemy innowacyjne produkty, technologie i rozwiązania konstrukcyjne. Realizując krajowe 

i międzynarodowe projekty badawcze wdrażamy ich wyniki do praktyki gospodarczej.

Na podstawie nabytych przez lata kompetencji technicznych i doświadczeń ze współpracy z partnerami przemysłowymi, 

uczelniami i innymi podmiotami badawczymi potrafimy przewidywać potrzeby naszych Klientów. Ofertę dla biznesu 

w Łukasiewicz - IMBIGS  realizują trzy Centra Badawcze oraz trzy Laboratoria.

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Działamy w obszarach:

·   mechanizacja budownictwa (automatyzacja i robotyzacja)

·   konstrukcje tymczasowe

   materiały budowlane

·   termo i hydroizolacje (instalacje przemysłowe i w budownictwie)

·   górnictwo skalne

·   surowce mineralne

·   gospodarka odpadami

·   budownictwo modułowe

Zakres działań:

·   właściwości fizyko-mechaniczne kruszyw

·   właściwości fizyko-mechaniczne betonów

·   właściwości chemiczne kruszyw

·   badanie procesów produkcji kruszyw lekkich

·   badanie procesów rozdrabniania kruszyw

·   badanie betonów lekkich

·   zagospodarowanie surowców odpadowych

   właściwości cieplne wyrobów płaskich i rurowych

Jesteśmy jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej – nr rejestracyjny 1454. 
Nasze laboratoria i Centrum Jakości i Certyfikacji posiadają akredytacje 
Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające nasze kompetencje 
i doświadczenie. Certyfikujemy wyroby, systemy zarządzania i ZKP oraz 
posiadamy uprawnienia do wydawania krajowych i europejskich ocen 
technicznych. Wykonujemy ekspertyzy, a także oceny innowacyjności 
technologii wyrobów oraz maszyn, w tym używanych na zgodność 
z obowiązującymi wymaganiami.

Łukasiewicz - IMBiGS od 30 lat jest krajowym koordynatorem procesów szkolenia operatorów maszyn budowlanych 
i drogowych oraz montażystów rusztowań. Instytut uruchomił program zmian ukierunkowanych na podwyższenie jakości 
i bezpieczeństwa pracy operatorów maszyn i urządzeń. Działania te obejmują zarówno proces edukacyjny, jak i egzaminacyjny, 
kładąc główny nacisk na wzrost kompetencji kadry, a także zakładając wypracowanie nowego sytemu pracy komisji 
egzaminacyjnych. Instytut wprowadza również szkolenia dla egzaminatorów, instruktorów i wykładowców. 

W Łukasiewicz - IMBiGS od 2008 roku działa ośrodek europejskiej sieci doradczej Enterprise Europe Network świadczący 
bezpłatne usługi dla przedsiębiorców w zakresie międzynarodowego transferu technologii i internacjonalizacji. Instytut 
pomaga w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej za pośrednictwem ośrodków 
Enterprise Europe Network z całego świata. 

Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn

Enterprise Europe Network

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
tel: +48 22 853 97 00; e-mail: imb@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami
40-157 Katowice, Al. W. Korfantego 193A
tel.: +48 32 258 13 73, +48 32 258 05 72; e-mail: izolacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243
tel.: +48 22 815 83 20; e-mail: automatyzacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

www.imbigs.lukasiewicz.gov.pl
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