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Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) – państwowa jednostka badawcza kategorii A podlegająca Ministerstwu Gospodarki – jest ze względu na zakres
i dziedzinę jedyną tego typu placówką
naukową w Polsce. Przedmiotem jej
działania są badania naukowe i prace
rozwojowe, doświadczalne oraz wdrożeniowe związane z mechanizacją
i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań
technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej. W zakresie normalizacji IMBiGS
prowadzi sekretariaty komitetów technicznych dot. maszyn i urządzeń budowlanych oraz kruszyw i kamienia
naturalnego (ISO i PKN). Uczestniczy
w pracach innych komitetów, w tym
CEN. Od 2008 r. Instytut jest członkiem
Europejskiej Platformy Technologicznej
Zrównoważonego Rozwoju Surowców

Mineralnych. Jako jednostka notyfikowana Unii Europejskiej (nr 1454),
w ramach akredytacji PCA, IMBiGS jest
uprawniony m.in. do oceny zgodności
wyrobów, przyznawania producentom
(krajowym i zagranicznym) oraz importerom certyfikatów bezpieczeństwa,
certyfikatów systemów zarządzania,
oceny surowców skalnych i produktów
ich przeróbki. Instytut ma także uprawnienia do koordynacji szkoleń operatorów maszyn i urządzeń do robót
ziemnych, budowlanych, drogowych
oraz prowadzenia centralnego rejestru wydanych uprawnień. W Instytucie prowadzone są szkolenia w zakresie uzyskania państwowych uprawnień
operatora maszyn i urządzeń budowlanych oraz drogowych. W 2011 roku
Instytut obchodzi jubileusz 60-lecia
swojej działalności.

Ośrodek Certyfikacji
Ośrodek posiada akredytację PCA
nr AC 002 i na tej podstawie Dział Certyfikacji Wyrobów prowadzi certyfikację: maszyn i urządzeń oraz surowców
skalnych i materiałów budowlanych,
potrzebną do wystawiania deklaracji
zgodności i oznakowania wyrobów znakiem CE, oraz dobrowolną na znak bezpieczeństwa B, jak również certyfikację
Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów
budowlanych.
W ramach akredytacji Dział Certyfikacji Systemów Zarządzania prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO
9001:2009.
Laboratorium Badań Maszyn
Roboczych i Górniczych
Laboratorium prowadzi następujące
rodzaje badań: badania rozwojowe
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maszyn roboczych i górnictwa skalnego oraz zespołów maszyn, badania
ww. maszyn dla potrzeb wyspecyfikowanych przez klientów, badania zgodności, w tym dla potrzeb certyfikacji
wyrobów, oraz wykonuje ekspertyzy
i wydaje opinie.
Laboratorium posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat nr AB 049. Szczegółowy zakres
akredytacji obejmuje większość maszyn budowlanych (w tym do robót
ziemnych).
W ramach Instytutu funkcjonują m.in.
opisane poniżej zakłady naukowe oraz
działy związane z budownictwem i drogownictwem.
Zakład Mechaniki
i Budowy Maszyn
Zakład prowadzi prace dotyczące podstaw konstrukcji maszyn – głównie
o charakterze teoretycznym – prace
konstrukcyjne z wykorzystaniem wy-

ników prac podstawowych, badania
eksperymentalne oraz badania maszyn i urządzeń na potrzeby certyfikacji w ramach udzielonej akredytacji.
Ponadto, wykonywane są usługi w zakresie konstruowania maszyn ziemnych
i górniczych oraz ich elementów.
Zakład dysponuje unikalnym w UE stanowiskiem do badania konstrukcji
ochronnych operatorów maszyn budowlanych typu ROPS/FOPS.
Zakład Mechanizacji
Budownictwa
Domeną zakładu są m.in.: badania stosowane w obszarze mechanizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych
oraz wytwarzania, transportu i układania mieszanki betonowej, badania
modelowe obejmujące mechanizację
wybranych procesów i operacji występujących w robotach wykończeniowych
i instalacyjnych, badania w zakresie formowania elementów i konstrukcji monolitycznych oraz w zakresie produk-
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róbczych i linii technologicznych oraz
nowe technologie zagospodarowania
odpadów.

Pracownia Badań
Konstrukcji Tymczasowych
Pracownia zajmuje się problematyką
rusztowań systemowych (ramowych,
modułowych i przejezdnych) oraz rusztowań: rurowo-złączkowych, podporowych, stropowych, a także deskowań,
regałów magazynowych, jak również
tymczasowych systemów trybun i zadaszeń. Wieloletnie doświadczenie IMBiGS
pozwala na prowadzenie działalności
naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo
konstrukcji oraz bezpieczeństwo przy
montażu oraz eksploatacji.

cji, transportu, podawania, układania
i zagęszczania mieszanki betonowej,
w tym badania maszyn stosowanych
w wymienionych procesach.
Zakład Górnictwa Skalnego
Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie: badań
technologicznych i przydatnościowych
surowców skalnych – kruszyw, kamieni budowlanych i surowców odpadowych. Prowadzi m.in. badania podstawowe z zakresu mechanizmów reakcji
chemicznych i fizycznych kruszyw oraz
procesów: rozdrabniania, przesiewania, płukania i odwadniania (w tym
procesów płukania pod lustrem wody).
Opracowuje konstrukcje maszyn prze-
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Centrum Koordynacji
Szkolenia Operatorów Maszyn
Centrum realizuje zadania w zakresie
szkolenia i kwalifikowania operatorów
maszyn i urządzeń, wynikające m.in.
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. (Dz.U. nr 118, poz.
1263): potwierdza spełnienie wymagań
stawianych ośrodkom szkolenia operatorów, ewidencjonuje kursy operatorów
oraz prowadzi rejestr uprawnień wydanych w Polsce, opracowuje i aktualizuje
plany i dokumentacje dotyczące programów szkolenia, opracowuje procedury
przeprowadzania egzaminów, uznaje
kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich UE.
Zakład Kształcenia
Ustawicznego
Zakład prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w za-
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kresie górnictwa skalnego, gospodarki
odpadami, obsługi maszyn i urządzeń
do robót ziemnych, drogowych i budowlanych; obsługi maszyn eksploatowanych w odkrywkowym górnictwie
skalnym; certyfikacji i znakowania
kruszyw, systemów jakości (ZKP) oraz
szkoleń BHP.
Ośrodek Szkolenia
Operatorów Maszyn
IMBiGS we własnym ośrodku prowadzi
szkolenia dla pracowników kierowanych przez przedsiębiorstwa budowlane, urzędy pracy oraz osób, które
pragną zdobyć nowe lub rozszerzyć
posiadane już uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogo-

wych we wszystkich specjalnościach
i klasach uprawnień. Ośrodek prowadzi szkolenia dla montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
q
Koparkoładowarki

23 004

Koparki jednonaczyniowe

10 835

Ładowarki jednonaczyniowe

10 575

Równiarki

423

Spycharki

1184

Walce drogowe

1761

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

3273

Rusztowania budowlano-montażowe

4593

Pozostałe

12 517

Liczba przeszkolonych w Polsce operatorów maszyn budowlanych i drogowych oraz montażystów rusztowań w 2010 r.

