
Jednostka Notyfikowana / Notified Body 1488 
Członek EOTA / EOTA member 
Certyfikaty akredytacji PCA / PCA Accreditation Certificates: 
AB 023, AC 020, AC 072, AP 113



Podstawowym celem działalności Instytutu Techniki Budowlanej od początku jego istnienia (1945 r.) jest zapewnienie jakości
polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych poprzez:

prace badawcze i rozwojowe podejmowane w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby polskiego budownictwa,

udział w projektach międzynarodowych, głównie europejskich,

badania wyrobów, materiałów i konstrukcji budowlanych w akredytowanym Zespole Laboratoriów Badawczych ITB, metodami zgodnymi z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych,

ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne,

oceny rozwiązań projektowych konstrukcji,

współpracę międzynarodową z organizacjami i jednostkami badawczymi w kraju i za granicą,

upowszechnianie wiedzy,

wytwarzanie urządzeń badawczych na potrzeby laboratoriów Instytutu i klientów zewnętrznych.

Wszystkie prace wykonuje ukształtowana od wielu lat kadra doświadczonych specjalistów, posiadających uprawnienia budowlane i tytuły 
rzeczoznawców, wykorzystująca najnowsze techniki badawcze i specjalistyczną aparaturę pomiarową.

Od 1967 r. Rada Naukowa ITB ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
technicznych w dziedzinie budownictwa. Dotychczas nadano go blisko 100 osobom.

Wprowadzenie



Introduction
The basic aim of research and development works carried out in the ITB from the very beginning (1945) was to ensure the quality
of Polish building industry and to protect the interests of users of the construction works by:

research and development works undertaken as a response for needs of Polish building industry,

participation in the European and international projects,

testing of building products in the accredited Group of ITB Testing Laboratories, which are adapted to the requirements of the international standards,

expertise, scientific and technical assessments and opinions,

assessment of the structure design solutions,

international cooperation with the research bodies and their organizations,

knowledge dissemination,

development of testing equipment.

The Institute has the experienced group of specialists, formed during many years, with the building qualifications and the titles of  
building experts. They use the most recent test methods and professional measuring equipment.

Since 1967, the Scientific Council of ITB is entitled to confer a doctor’s degree of technical sciences in the
field of construction. During this period, 100 doctorates have been conferred.



Działalność naukowa i ekspercka
Zakres:

zrównoważone budownictwo,

racjonalizacja użytkowania energii i wody,

ochrona przed hałasem i drganiami oraz wpływ drgań na człowieka i konstrukcje,

środowisko (w tym oddziaływanie materiałów na zdrowie oraz warunki sanitarne w pomieszczeniach),

wzajemne oddziaływanie środowiska, użytkowanie obiektów i działalność budowlana,

bezpieczeństwo konstrukcji,

bezpieczeństwo i dogodność użytkowania,

bezpieczeństwo pożarowe,

bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,

trwałość (w tym ochrona przed wilgocią oraz korozją chemiczną i biologiczną),

podłoże budowlane,

użytkowanie instalacji sanitarnych, przemysłowych i przeciwpożarowych,

skuteczność instalacji wykrywania, powiadamiania i sygnalizacji pożaru,

utrzymanie elementów wyposażenia obiektów budowlanych (w tym zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz okuć budowlanych).

Instytut opracowuje:

podstawy wymagań techniczno-użytkowych stawianych budynkom i wyrobom budowlanym,

metody obliczania i projektowania budynków oraz elementów budowli,

metody badań i kryteria oceny obiektów, ich elementów i wyrobów budowlanych,

techniczne podstawy polityki budowlanej państwa.



Research and development works, expertise
Scope:

sustainable construction,

rationalization of energy and water use in buildings,

protection against noise and vibrations and the impact of vibrations on humans and buildings,

environment (including the impact of materials on health and sanitary indoor conditions),

interaction between the environment, the use of buildings and construction,

safety of structures,

safety in use,

fire safety,

safety of electric installations,

durability of civil engineering works (including protection against moisture as well as chemical and biological corrosion),

foundation soil,

use of installation systems,

efficacy of installation systems,

maintenance of building components (including burglary security systems, those related to evacuation of people, and construction fittings).

As a result of carried out works, the Institute develops:

the bases of technical and functional requirements for buildings and building products,

methods for calculation and designing of building components,

test methods and assessment criteria for construction works, their elements and building products,

technical bases for the building policy of the State.



Badania laboratoryjne Laboratory tests
Akredytowany Zespół Laboratoriów Badawczych uczestniczy 
w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych 
oraz wykonuje badania na potrzeby aprobacji i certyfikacji 
wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów 
budowlanych znakiem  oraz wyrobów w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oznakowaniem .

Zespół Laboratoriów Badawczych ITB wykonuje badania 
obiektów budowlanych, ich wyposażenia oraz wyrobów 
i materiałów budowlanych, w tym między innymi:

podłoża budowlanego,

betonu i wyrobów związanych,

wyrobów do izolacji cieplnej,

elementów konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych,  

sprężonych i drewnianych itp.),

łączników i zamocowań konstrukcyjnych,

lekkich przegród i przeszkleń, w tym okien, drzwi i ścian osłonowych,

okuć i ślusarki budowlanej,

instalacji sanitarnych,

systemów i elementów sygnalizacji, automatyki pożarowej,

instalacji elektrycznych,

wyrobów do zabezpieczeń antykorozyjnych i wodochronnych,

elementów i materiałów wykończeniowych.

Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania 
mechaniczne, chemiczne, ogniowe, akustyczne, biologiczne, 
elektryczne i elektroniczne, nieniszczące, radiochemiczne 
i promieniowania, kompatybilności elektromagnetycznej, 
właściwości fizycznych oraz badania dotyczące inżynierii 
środowiska i in.

Zakres akredytacji ZLB ITB obejmuje blisko 4000 
metod badawczych określonych normami krajowymi 
i międzynarodowymi serii EN, EN-ISO, ISO oraz 
innymi specyfikacjami technicznymi.

W Instytucie funkcjonuje również akredytowane 
Laboratorium Wzorcujące, wspierające Zespół Laboratoriów 
Badawczych ITB oraz klientów zewnętrznych w zakresie 
sprawdzeń i wzorcowań wyposażenia badawczego 
i pomiarowego. Laboratorium posiada akredytację na 
wzorcowania w dziedzinach długości, masy i temperatury.

The accredited Group of Testing Laboratories participates 
in the national and international research projects and 
conducts the tests for the technical approvals and certification 
of products, which are the basis for marking the products 
with the  mark and for affixing the  marking for products 
in the EEA.

The Group of Testing Laboratories offers the tests of 
construction works and their components as well as building 
products and materials, e.g.:  

building soil,

concrete and related products,

thermal insulations,

components for building structures (e.g. steel, reinforced concrete, 

prestressed, and wood),

fasteners and fastening systems,

light partitions and glazing, including windows, doors and curtain walls,

building hardware and ironmongery,

sanitary systems,

fire automatics and signalling systems,

electrical installations,

waterproofing products and products for protection against corrosion,

finishing materials and products.

The Group of Testing Laboratories offers the following scope 
of tests: mechanical, chemical, fire, acoustic, biological, 
electrical and electronic, non-destructive, radiochemical and 
radiation, determination of physical properties, electromagnetic 
compatibility and tests in the fields of the environmental 
engineering, etc.

The accreditation scope of Group of Testing 
Laboratories contains congregation of nearly 4000 
testing procedures specified in EN, EN-ISO, ISO 
standards and other technical requirements.

The Institute also maintains the accredited Calibration 
Laboratory conducting the calibration of testing and measuring 
equipment for the ITB Testing Laboratories as well as other 
clients. The Laboratory calibrates equipment in the fields of 
length, weight and temperature. 

Zespół Laboratoriów Badawczych/The Group of Testing Laboratories
tel. +48 22 57 96 174, 57 96 483, fax +48 22 825 52 86  
e-mail: laboratoria@itb.pl





Aprobaty i rekomendacje techniczne
Technical approvals and recommendations

Zakład Aprobat Technicznych/Technical Approvals Department
tel. +48 22 825 76 55, fax +48 22 57 96 433, e-mail: aprobaty@itb.pl
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Działalność certyfikacyjna
Instytut Techniki Budowlanej wydał łącznie ponad 3600 certyfikatów.

Instytut prowadzi w obszarze budownictwa certyfikację: 

Wyrobów i zakładowej kontroli produkcji:

obowiązkową, podczas której ocenia się zgodność:

– z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych (ETAs), niezbędną do wydania przez producenta europejskiej deklaracji
zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem , 

– z wymaganiami polskich norm lub polskich aprobat technicznych, niezbędną do wydania przez producenta krajowej deklaracji zgodności i oznakowania
wyrobów znakiem budowlanym ,

dobrowolną, w której ocenia się zgodność z wymaganiami norm, aprobat technicznych lub kryteriów technicznych ITB, umożliwiającą znakowanie wyrobów
m.in. następującymi znakami:

– ekologicznym EKO-ITB,

– jakości cieplnej CQ-ITB oraz C+Q-ITB,

– odporności na włamanie WQ-ITB,

– jakości akustycznej AQ-ITB,

– jakości Q-ITB.

Dobrowolną zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną jakości (PN-EN 206-1).

Systemów zarządzania: jakością i środowiskiem.

Kompetencji personelu: laboratoriów betonowych, firm produkujących beton towarowy, firm wykonujących ocieplenie budynków.

Usług:

usuwanie wyrobów zawierających azbest,

wykonywanie: 

– ociepleń budynków metodą bezspoinową,

– prac antykorozyjnych metodami malarskimi,

– obróbki termicznej betonu metodą elektronagrzewu,

– prowadzenia serwisu kluczowego i zamkowego,

montaż: 

– okien i drzwi,

– lekkich ścian działowych i osłonowych,

– sufitów podwieszanych,

– podłóg podniesionych,

– bram przeciwpożarowych.

Posiadanie certyfikatu Instytutu Techniki Budowlanej upoważnia do posługiwania się znakami certyfikacji ITB.

Instytut Techniki Budowlanej rozwija programy certyfikacji dobrowolnej:

wyrobów budowlanych,

oceny środowiskowej budynków,

aspektów ekologicznych produkcji wyrobów budowlanych (EKO-ITB),

weryfikacji deklaracji środowiskowych.

Zakład Certyfikacji
tel. +48 22 57 96 167, 57 96 168, fax +48 22 57 96 295, e-mail: certyfikacja@itb.pl
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Certification activity
Institute issued totally over 3600 certificates.

Institute conducts the certification of:  

Construction products and factory production control:

obligatory, where the conformity assessment is made with the requirements of:

– harmonized standard or European Technical Approvals (ETAs) – authorizing the manufacturer to issue a declaration of conformity and mark the construction
product with the  mark,

– Polish standards or Polish Technical Approvals – authorizing the manufacturer to issue a declaration of conformity and mark the construction products
with the construction mark ,

voluntary, where the conformity assessment is made with the requirements of standards, technical approvals or ITB technical criteria, allowing for marking
of products with the following marks:

– ecological EKO-ITB,

– thermal mark CQ-ITB and C+Q-ITB,

– burglary resistance mark WQ-ITB,

– acoustic mark AQ-ITB,

– quality mark Q-ITB.

Voluntary factory production control of concrete with the quality assessment (PN-EN 206-1).

Management systems for quality and environment.

Personnel competency: concrete laboratory staff, concrete factory staff, staff of the companies executing building thermal insulation works. 

Services:

disposal of product containing asbestos,

execution of:  

–  jointless building thermal insulation works,

– anti-corrosion works using paint technology,

– curing of concrete using electro-heating technology,

– key and lock service,

assembly of: 

– windows and doors,

– lightweight curtain and partition walls,

– suspended ceilings,

– raised floors,

– fire-emergency gates.

The owners of the ITB certificates can additionally use ITB certification marks.

The following voluntary certification programmes are developed:

construction products,

environmental assessment of buildings,

ecological aspects of construction products (EKO-ITB),

environmental declarations.

Certification Department
tel. +48 22 57 96 167, 57 96 168, fax +48 22 57 96 295, e-mail: certyfikacja@itb.pl



Komentarze i wytyczne do projektowania, zawierające interpretacje obowiązujących zasad obliczania i projektowania konstrukcji wraz z przykładami obliczeń.

Opracowywanie metod badań gotowych wyrobów oraz zestawów wyrobów na podstawie wymagań norm PN i PN-EN na potrzeby działalności aprobacyjnej.

Opracowywanie procedur badawczych oraz budowę stanowisk badawczych w celu wprowadzenia nowych metod badań materiałów i wyrobów budowlanych
do zakresu akredytacji laboratoriów badawczych oraz certyfikacji wyrobów.

Prowadzenie badań cech materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami PN-EN, w celu określenia zakresu ich stosowania w danych
warunkach ekspozycji.

Analizy porównawcze metod badań według dotychczasowych norm PN-B oraz PN-EN.

Wprowadzanie wymagań norm EN i EN ISO do polskich warunków poprzez opracowywanie wymagań technicznych, wytycznych i instrukcji,
a także nowelizację istniejących dokumentów normatywnych.

Udział w pracach blisko 30 komitetów technicznych PKN. 

ITB dla normalizacji



Comments and design guidelines including interpretations of current structure analysis and design rules along with sample calculations.

Developing test methods for finished products and product sets, according to the PN and PN-EN standards for operational purposes.

Development of test procedures and construction of test stands, for implementation of new testing methods for materials and construction products for the accreditation 
range of testing laboratories and product certification.

Testing of materials and construction products characteristics according to the PN-EN requirements, in order to determine the range of application
in specific exposition conditions.

Comparative analyses of test methods according to current PN-B and PN-EN standards.

Implementation of EN and EN ISO standard requirements in Polish conditions through the development of technical requirements, guidelines and instructions,
and also revision of existing normative documents.

Participation in the works of nearly 30 PKN Technical Committees.

ITB for standardization



Współpraca międzynarodowa
International cooperation

Organizacje naukowe
Scientific organizations

Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Laboratoriów Badawczych
w Budownictwie

Międzynarodowy Kongres dotyczący 
zastosowania polimerów w betonie

Europejska Platforma Laboratoriów 
Geotechnicznych

Europejska Platforma EPD „ECO”

Budynki Efektywne Energetycznie

Międzynarodowy Komitet
Kominów Przemysłowych

Europejska Platforma Technologiczna 
Budownictwa

Stowarzyszenie na rzecz 
Zrównoważonego Budownictwa

Europejskie Konsorcjum Nadzoru 
Budowlanego

Europejska Sieć Instytutów 
Badawczych Budownictwa

Europejska Grupa Organizacji 
Prowadzących Badania Ogniowe, 
Certyfikacje i Inspekcje

International Union of Laboratories 
and Experts in Construction
Materials, Systems and Structures

International Congress
on Polymers in Concrete

European Large Geotechnical
Institutes Platform

European EPD Platform „ECO”

Energy Efficient Buildings

International Committee for Industrial 
Chimneys and Stacks

European Construction
Technology Platform

Sustainable Building Alliance Consortium of European
Building Control

European Network of Building 
Research Institutes

European Group of Organizations for 
Fire Testing, Inspection
and Certification



Organizacje normalizacyjne
Standardization organizations

Organizacje związane z systemem oceny zgodności wyrobów budowlanych
Organizations with regard to technical assessment of construction products

Europejska Unia
ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie

Europejska Organizacja
ds. Aprobat Technicznych

Światowa Federacja Organizacji 
ds. Oceny Technicznej

Stały Komitet Budownictwa

SCC

Europejski Komitet Normalizacyjny

Grupa Jednostek Notyfikowanych

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

European Union of Technical
Agreement in Construction

European Organization
for Technical Approvals

World Federation of Technical
Assessment Organizations

Standing Committee on Construction

European Committee for Standardization International Organization for Standardization

Group of Notified Bodies



Upowszechnianie wiedzy
Szkolenia, kursy, konferencje, seminaria

Organizowane są w szerokim zakresie merytorycznym.
Adresowane do: architektów, projektantów, wykonawców, użytkowników, rzeczoznawców, producentów, pracowników nadzoru
i prewencji, środowiska naukowego.

Biblioteka

Dysponujemy zbiorem bibliotecznym publikacji z całego świata (około 109 000 woluminów) z zakresu budownictwa i dziedzin 
pokrewnych, w tym około 150 bieżących tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Informacje dostępne są na stronie internetowej 
pod adresem biblioteka.itb.pl/ALEPH, w postaci baz:

aprobat technicznych,

certyfikatów ITB,

wydawnictw ITB,

publikacji pracowników ITB,

zbiorów biblioteki ITB,

niepublikowanych prac badawczo-rozwojowych ITB, COBRBI HYDROBUDOWA.

Oferujemy zestawienia tematyczne z posiadanych baz.

Wydawnictwa

Publikowane są prace naukowe i techniczne w seriach: Prace Naukowe ITB, Kwartalnik – Prace ITB, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektowanie według Eurokodów.
Wydawnictwa Instytutu są rozpowszechniane w ramach prenumeraty, sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży w księgarni ITB, a także podczas konferencji 
i seminariów na stoiskach tematycznych Instytutu. 
Dla odbiorców publikacji uruchamiamy sprzedaż internetową.

Dział Współpracy z Gospodarką
tel. +48 22 57 96 132
fax +48 22 57 96 479
e-mail: pg@itb.pl

Biblioteka
tel. +48 22 825 07 72, 57 96 243
fax +48 22 57 96 321
e-mail: informacja@itb.pl, biblioteka@itb.pl

Księgarnia
tel. +48 22 57 96 243
57 96 264
e-mail: ksiegarnia@itb.pl

Dział Wydawniczy
tel. +48 22 56 64 208
fax +48 22 56 64 282
e-mail: sprzedaz@itb.pl



Knowledge dissemination 
Trainings, courses, conferences, seminars

We offer a wide range of trainings addressed to: architects, designers, contractors, users, experts, producers, building inspectors,
scientific community, etc.

Library

The Polish biggest library of construction and construction-related literature from all over the world (109 000 vol.) is located
in the Institute. Information is collected in the following databases available at http://biblioteka.itb.pl/ALEPH:

technical approvals,

ITB certificates,

ITB publications,

publications of ITB experts,

library collection,

unpublished research reports of ITB and COBRBI HYDROBUDOWA.

We offer the printouts from the computer bases on the required topics.

Publications

ITB publishes scientific and technical papers divided into series: ITB Research Works, ITB Works – Quarterly, Instructions, Guidelines, Guides, 
Technical Requirements for Execution and Acceptance of Construction Work, Designing according to Eurocodes.
The ITB publications are disseminated and sold in the form of permanent subscription, mail order and retail in the ITB bookshop, they are 
also available on the special stands during conferences and seminars.
The publications will be soon available through our e-shop.

Department of Cooperation with the Economy
tel. +48 22 57 96 132
fax +48 22 57 96 479
e-mail: pg@itb.pl

Library
tel. +48 22 825 07 72, 57 96 243
fax +48 22 57 96 321
e-mail: informacja@itb.pl, biblioteka@itb.pl

Bookshop
tel. +48 22 57 96 243
57 96 264
e-mail: ksiegarnia@itb.pl

Publishing Department
tel. +48 22 56 64 208
fax +48 22 56 64 282
e-mail: sprzedaz@itb.pl
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HEADQUARTERS

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
tel. +48 22 825 04 71
fax +48 22 825 52 86
e-mail: instytut@itb.pl
www.itb.pl

ODDZIAŁ ŚLĄSKI
SILESIAN BRANCH

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice
tel. +48 32 730 25 16
fax +48 32 730 25 22 
e-mail: katowice@itb.pl
www.itb.katowice.pl

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
WIELKOPOLSKA BRANCH

ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań
tel. +48 61 853 76 29
fax +48 61 853 78 33
e-mail: poznan@itb.pl
www.itb.poznan.pl

ODDZIAŁ MAZOWIECKI
MAZOVIAN BRANCH

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki
tel. +48 48 312 16 00
e-mail: fire@itb.pl
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