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W kwietniu 2011 roku przypada 60. rocznica utworzenia, przez ówczesnego Ministra Budownictwa Przemysłowego,
Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa – dzisiejszego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego. Przez te sześćdziesiąt lat jednostka, którą mam zaszczyt kierować, przechodziła różne przemiany organizacyjne, strukturalne i wreszcie merytoryczne. Zaczynaliśmy działalność jako Instytut Organizacji i Mechanizacji
Budownictwa, a na mocy kolejnych decyzji zmienialiśmy nazwę, służąc polskiej gospodarce od 1973 roku jako Instytut
Mechanizacji Budownictwa, a od 1986 roku – po przyjęciu w swoje struktury organizacyjne Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Kruszyw Budowlanych – jako Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego.

Rozszerzając konsekwentnie obszar zainteresowań badawczych i wdrożeniowych, Instytut w 2002 roku włączył do
swoich struktur ówczesny Instytut Gospodarki Odpadami oraz
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej,
a w 2007 roku przejął dwie kolejne jednostki naukowo-badawcze: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii
i Konstrukcji Maszyn „Tekoma” oraz Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech”.
Dzisiaj jesteśmy instytutem badawczym kategorii „A”,
funkcjonującym głównie w obszarach: maszyn i urządzeń
roboczych oraz górnictwa skalnego, wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, materiałów i surowców dla
budownictwa, szeroko pojętej gospodarki odpadami i przekształcania ich w produkty gospodarczo użyteczne, systemów
automatycznej orientacji i podawania w automatycznych
urządzeniach produkcyjnych, specjalistycznych obrabiarek
zadaniowych. Jesteśmy partnerem przemysłu wysoko cenionym w obszarach swojej działalności naukowej, badawczej,
rozwojowej i innowacyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą
– utrzymujemy kontakty i realizujemy wspólne przedsięwzięcia z podobnymi ośrodkami w Unii Europejskiej, ale również
w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Szczególnie wysoko cenimy
sobie współpracę z przemysłem, dla którego wykonujemy
znakomitą większość prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.
Dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy z naszymi
partnerami, systematycznie zwiększamy obszary wspólnych
zainteresowań badawczych, realizując coraz to nowe projekty, których sukces jest naszą rekomendacją, pozwalającą

zainteresować nowych partnerów współpracą z Instytutem.
Rokrocznie we współpracy z przemysłem realizujemy kilkanaście projektów, których efekty – w postaci wdrażania
nowych maszyn i technologii – są wizytówką naszych
wspólnych działań. Przypomnę choćby takie rozwiązania, jak:
nowe konstrukcje wiertnic do robót inżynieryjnych, systemy
maszyn do automatycznego wytwarzania kręgów betonowych,
zestawy innowacyjnych urządzeń do formowania z odpadów
drewnianych elementów wsporników europalet, dużej pojemności mieszarki samochodowe do mieszanki betonowej czy też
technologię produkcji kruszyw lekkich z osadów ściekowych
oraz technologię produkcji z odpadów opakowaniowych płyt
izolacyjnych dla budownictwa. Znakomita większość naszych
rozwiązań zawiera w sobie takie elementy nowości, które
kwalifikują je do ochrony własności przemysłowej w Polsce,
ale również w Europie.
Dokonania Instytutu spotykają się z szerokim uznaniem
specjalistów, uzyskując w kraju i na świecie wiele znaczących nagród i wyróżnień. Szczególnie cenimy sobie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złote, srebrne i brązowe medale uzyskane podczas prestiżowych targów, wystaw
i konkursów w Polsce, Brukseli, Paryżu, Seulu, Szanghaju
czy Norymberdze. Przypomnę, że Instytut jest również
pięciokrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider
Innowacji” oraz jedynym w Polsce posiadaczem statuetki
„Super Lider Innowacji”, trzykrotnym zdobywcą tytułów
„Lider Rynku” i „Euroleader”– w tym, jako jedyny w Polsce,
został wyróżniony w kategorii „prowadzenie prac badawczych
i rozwojowych”. Na uwagę zasługuje również fakt wyróżnie-
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nia Instytutu Krzyżem Kawalerskim Orderu Wynalazczości
nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa
Belgii za tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych
rozwiązań technicznych.
Instytut jest jedynym instytutem w kraju zajmującym się
w kompleksowy sposób problematyką maszyn i technologii
dla górnictwa surowców skalnych, a następnie obszaru jakości, przydatności oraz możliwości zastosowania i wykorzystania surowców skalnych. Z czasem została ona poszerzona
o zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
gospodarki odpadami oraz własności i zastosowań surowców
i materiałów budowlanych. W zakresie górnictwa skalnego
oraz wyrobów budowlanych produkowanych na bazie surowców mineralnych Instytut ma stabilną, wysoką pozycję na
rynku. Jest jedynym pozauczelnianym instytutem zajmującym
się tą problematyką. Posiada stosowne uprawnienia: jednostki
certyfikującej, jednostki notyfikowanej oraz laboratorium
akredytowanego.
Laboratorium Instytutu, jako jedno z nielicznych
w Polsce, jest w stanie wykonać pełny zakres badań surowców
i materiałów budowlanych wg wymagań norm i przepisów
krajowych oraz Unii Europejskiej, w tym dla potrzeb oceny
zgodności (CE) i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji
(ZKP). Prowadzi też badania rozwojowe związane m.in.
z występowaniem zgorzeli słonecznej w bazaltach, produkcją nowych materiałów krzemionkowych do stosowania
w budownictwie oraz badania dotyczące opracowania nowych
technologii przeróbki i uszlachetniania kruszyw.
IMBiGS w ramach nadzoru prowadzi kontrole prawidłowości stosowania wydanego certyfikatu w kopalniach
u producentów surowców skalnych i materiałów budowlanych
w Polsce, jak i w krajach Europy Wschodniej. Współpracuje
ze wszystkimi liczącymi się w Europie jednostkami badawczymi. Uczestniczył w prestiżowych europejskich projektach
badawczych dotyczących kruszyw PARTNER oraz kamienia
naturalnego TEAM.
Przedstawiciele Instytutu są członkami międzynarodowych komitetów naukowych z zakresu budownictwa RILEM
TC ARP, jak również reprezentują przemysł w komitetach
technicznych działających na rzecz producentów zrzeszonych
w Europejskim Związku Producentów Kruszyw – UEPG. Są
również ekspertami w tym zakresie na tzw. liście krajowej ekspertów, powołanej przez Ministra Infrastruktury. Współpracują
z Europejską Platformą Surowców Mineralnych. Reprezentują
nasz kraj w normalizacyjnych komitetach europejskich CEN
TC 154 Kruszywa i 246 Kamień naturalny i biorą czynny udział
w ich pracach. Ponadto, Instytut prowadzi sekretariat Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego PKN/KT 108 ds. Kruszyw
i Kamienia Budowlanego.
Aby nadążyć za wymaganiami naszych partnerów, Instytut
wciąż podejmuje nowe wyzwania rozwojowe, systematycznie
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rozbudowując infrastrukturę badawczą, inwestując środki
finansowe w zakupy najnowocześniejszej aparatury badawczej
oraz odtwarzając i unowocześniając istniejącą bazę. Prowadzi
i rozwija współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi
w Polsce i Europie, realizuje ważne projekty europejskie. Jego
czołową pozycję tworzy jednak przede wszystkim wysoko
wykwalifikowany, doskonały zespół pracowników Instytutu,
rzetelnie i na wysokim merytorycznym poziomie realizujący
działania bieżące i dbający o jego prestiż i rozwój.
W ostatnim okresie w związku z wejściem w życie ustawy o odpadach wydobywczych działalność Instytutu została
dodatkowo ukierunkowana na opracowanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi, sporządzanie ocen
ryzyka obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
oraz opracowanie innowacyjnych technologii zagospodarowania tych odpadów. To otwarcie na współpracę z sektorem
wydobywczych zaowocowało już realizacją dwóch dużych
projektów badawczych, tj.:
● PR N R09 0006 06/2009 „Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie
paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego
w zakresie ich wykorzystania”,
● POIG 1.1. „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów
pochodzących z górnictwa węgla kamiennego”.
Podjęto już współpracę z partnerami z przemysłu
w zakresie opracowania technologii wytwarzania z odpadów
wydobywczych w pełni wartościowych kruszyw i sporządzania programów gospodarowania odpadami wydobywczymi.
W przedmiotowym zakresie prowadzone są również prace
dotyczące:
● opracowania metody prognozowania parametrów jakościowych odpadów powstających w wyniku grawitacyjnego wzbogacania energetycznego węgla,
● wpływu zanieczyszczenia pozapokładowego uzyskiwanego w procesie urabiania węgla w przodkach ścianowych
na koszt węgla handlowego oraz jego udział w kosztach
środowiskowych w kontekście nowej ustawy o odpadach
wydobywczych.
Bogata historia Instytutu oraz jego zasługi dla budownictwa i górnictwa oraz innych działów gospodarki pozwalają
z zadowoleniem spojrzeć w przeszłość. Jestem przekonany,
że poczucie dobrze spełnianej misji Instytutu będzie nam towarzyszyć również podczas kolejnych lat naszej działalności.
Wiele udało się już osiągnąć, lecz jeszcze więcej pozostaje
do zrobienia. Pamiętajmy o słowach Jeanne Moreau, iż
„…najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze przed
sobą...”.

