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Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

z satysfakcją przekazuję informację o działalności Instytutu
w roku 2021. Był to kolejny rok pandemii COVID-19. Pomimo trudnej sytuacji wysiłkiem wszystkich pracowników Instytutu udało
nam się wiele osiągnąć. W tym roku Minister Rozwoju i Technologii podjął decyzję, że Instytut pozostaje nadal instytutem badawczym, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych, nadzorowanym przez ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Decyzja ta została
bardzo dobrze przyjęta przez całą społeczność Instytutu Techniki
Budowlanej i zmobilizowała nas do wytężonej pracy. W 2021 roku
prowadziliśmy ponad 80 prac naukowych i badawczych, finansowanych z Funduszu Badań Własnych, subwencji, programów
operacyjnych oraz środków UE. Efektem naszej działalności było
ponad 200 publikacji naukowych i technicznych, dwa przyznane
patenty, pięć zgłoszeń wynalazków oraz wdrożenie nowych metod badawczych, a także znaczne unowocześnienie infrastruktury badawczej. W minionym roku Rada Naukowa ITB nadała
siedmiu osobom stopień naukowy doktora oraz zaopiniowała
pozytywnie jeden wniosek na stanowisko profesora Instytutu.
Szczególnym przedsięwzięciem realizowanym od kilku lat w ramach środków Funduszu Badań Własnych jest konwersatorium
habilitacyjne, dzięki któremu możemy poszczycić się stopniami doktora habilitowanego uzyskiwanymi przez pracowników
naukowych ITB. W roku 2021 stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał kolejny pracownik naukowy Instytutu ‒ członek
konwersatorium habilitacyjnego.

I have the pleasure to share the information about the ITB’s operation in 2021. It was another year of the COVID 19 pandemic.
Despite the challenging situation, we achieved a lot due to our
staff’s efforts. This year the Minister of Development and Technology decided to maintain the Institute’s status as a research
institute operating based on the act of 30 April 2010 on research
institutions, supervised by the minister competent for civil engineering, area development and planning, and housing. The
decision was highly appreciated by the Institute’s community
and motivated us to work harder. In 2021 we carried out over 80
scientific and research works financed from our Research Fund,
subventions, operational programmes and EU funds. Our works
resulted in over 200 science and engineering publications, two
granted patents, five invention applications and implementation of new research methods, and upgrading our research infrastructure. Last year the ITB Scientific Council granted the PhD
degree to seven people and accepted one application for the position of the Institute’s professor. A postdoctoral seminar (held for
a few years now) is a unique initiative undertaken as part of the
ITB Research Fund, owing to which we can proudly announce
that scientists from the ITB were granted a postdoctoral degree
(the title of “doktor habilitowany”). In 2021, another member of
the Institute’s research staff and participant in the postdoctoral
seminar was granted a postdoctoral degree.

Rok 2021 był ostatnim rokiem okresu ewaluacyjnego jakości działalności naukowej. Był to rok szczególnie wzmożonych działań
naukowych mających na celu utrzymanie kategorii naukowej A.
Opublikowano łącznie 187 artykułów naukowych autorstwa lub
współautorstwa pracowników naukowych Instytutu – w tym 116
w czasopismach rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – uzyskując potencjał publikacyjny o wartości 10 170
punktów według klasyfikacji Ministerstwa. Ten potencjał tworzą
następujące publikacje w czasopismach punktowanych:
•• artykuły za 200 punktów: 1
•• artykuły za 140 punktów: 32
•• artykuły za 100 punktów: 40
•• artykuły za 70 punktów: 3
•• artykuły za 40 punktów: 24
•• artykuły za 20 punktów: 16
Wysoka średnia publikacyjna wynosząca 88 punktów i mediana
publikacyjna – 100 punktów dobrze świadczą o jakości tych publikacji. W ciągu ostatnich trzech lat publikacje naukowców ITB
były cytowane ponad 3 000 razy (wg Google Scholar). Potwierdza
to wagę udziału Instytutu w kształtowaniu dyscypliny naukowej
inżynieria lądowa i transport. W okresie ewaluacyjnym 2017-2021
złożono łącznie 27 wniosków projektowych (Komisja Europejska:
Horyzont 2020, Horyzont Europa, LIFE; NCN, NCBR), z tej puli 6
wniosków uzyskało finansowanie. Współczynnik sukcesu na poziomie 22% pozyskiwania grantów konkursowych można ocenić
jako wysoki. Biorąc pod uwagę wysokiej jakości dorobek naukowy osiągnięty w całym okresie ewaluacyjnym 2017-2021, Dyrektor
Instytutu złożył wniosek o przeprowadzenie w roku 2022 ewaluacji jakości działalności naukowej ITB.

The year 2021 was the last year of the scientific activity quality
evaluation period, and that was the year of intensive scientific
efforts to maintain the scientific grade A. A total of 187 scientific papers were published, authored or co-authored by the Institute’s scientific staff members, including 116 papers in journals recommended by the Ministry of Education and Science,
demonstrating the publication potential of 10,170 points
according to the Ministry’s classification. The following publications in ranked scientific journals contribute to the potential:
•• articles which scored 200 points: 1
•• articles which scored 140 points: 32
•• articles which scored 100 points: 40
•• articles which scored 70 points: 3
•• articles which scored 40 points: 24
•• articles which scored 20 points: 16
The high mean publication score of 88 points and the publication median of 100 points confirm the quality of the publications.
In the last three years, the publications of the ITB’s staff members
were quoted over 3,000 times (according to Google Scholar).
It is evidence of the Institute’s significant contribution to developing the civil engineering and transport scientific domain.
A total of 27 project applications were submitted in the evaluation period 2017-2021 (European Commission: Horizon 2020,
Horizon Europe, LIFE; National Science Centre, and National
Centre for Research and Development), six of which received
funding. The success factor of 22% in funding acquisition (competition grants) can be evaluated as high. Considering the
high-quality scientific accomplishments in 2017-2021, the Institute’s Director submitted an application to evaluate the ITB’s
scientific activity in 2022.
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Jak co roku wspieraliśmy swoimi działaniami przedsiębiorców
w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
Wydaliśmy ponad 500 krajowych i blisko 80 europejskich ocen technicznych. Jako jednostka certyfikacyjna wydaliśmy 90 certyfikatów
w systemie krajowym i 99 w systemie europejskim. Nadzorowaliśmy ponad 1 600 certyfikatów wydanych dla wyrobów wytwarzanych w około 1 700 zakładach produkcyjnych na całym świecie. Jednocześnie ITB – jako rzeczoznawca instytucjonalny – wykonał ponad
600 ekspertyz i opinii naukowo-technicznych na rzecz przedsiębiorców i organów publicznych oraz opracował ponad 3 300 raportów
z badań w akredytowanym Zespole Laboratoriów Badawczych.

As with every year, we also supported entrepreneurs in their
launching of construction products. We issued over 500 national
and nearly 80 European Technical Assessments. As a certification
unit, we issued over 90 certificates according to the national system and 90 certificates according to the European system. We
supervised over 1,600 certificates issued for products manufactured in over 1,700 production plants worldwide. Moreover, as an
institutional expert, the Institute issued over 600 expert opinions
and science and technology opinions for private enterprises and
public bodies and developed over 3,300 reports from tests in an
accredited Group of Testing Laboratories.

Wzorem lat ubiegłych Instytut upowszechniał wiedzę na krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych
komitetów technicznych. Instytut zorganizował webinarium
„Wspieramy eksport wyrobów i usług budowlanych” w Tygodniu
Przedsiębiorcy oraz seminarium „Wpływ ciężkiego ruchu drogowego na obiekty mostowe” z udziałem prof. Andrzeja S. Nowaka, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.
Instytut Techniki Budowlanej był partnerem merytorycznym IV
Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Obiekty budowlane na terenach górniczych”. Ponadto eksperci Instytutu brali udział jako
przewodniczący sesji i wykładowcy m.in. w XI Dniach Betonu, XVI
Dniach Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych,
XXV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz w wielu innych
wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla sektora budownictwa.
W ramach upowszechniania wiedzy nakładem Wydawnictw ITB
ukazała się między innymi monografia zatytułowana „Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie
na proces twórczy dla inżynierów i nie tylko”, służąca wsparciem
dla autorów-inżynierów ze wszystkich ośrodków badawczych,
którzy dzielą się ze światem naukowym swoimi osiągnięciami.

Similarly, to previous years, the Institute was disseminating
knowledge at national and international conferences, seminars
and training, as well as through participation in the works of
technical standardisation committees. The Institute organised
a webinar entitled “Supporting the export of construction
products and services” as part of the Entrepreneur’s Week and
a seminar called “Traffic-Induced Damage to Bridges” with
the participation of prof. Andrzej S. Nowak, the President of
the Polish Engineers’ Council in North America. The Institute
was the contents partner of the 4th Science and Engineering
Conference “Building structures in mining areas”. Moreover, the
Institute’s experts participated as chairpersons and speakers in,
e.g., the 11th Days of Concrete, the 16th Days of Mining Metrology
and Protection of Mining Areas, the 25th Polish Interdisciplinary
Science and Engineering Conference “Ecology vs Civil
Engineering”, and in other events significant for the building
sector. As part of knowledge disseminating activities, the ITB
published a monograph entitled “A step-by-step guide to a
scientific publication in a renowned publishing house. A holistic
view of the creative process for engineers and more” meant to
support authors-engineers from all research centres who share
their accomplishments with the scientific world.

Wszystkim pracownikom ITB dziękuję za zaangażowanie i pasję,
z którą wykonywali powierzone im zadania w kolejnym roku pandemii COVID-19, ale także w ostatnim roku okresu ewaluacyjnego. Dzięki zbiorowemu wysiłkowi udało się wypełnić trzy kryteria
ewaluacyjne, wykorzystując wszystkie możliwości zawarte w potencjale badawczym Instytutu. Dziękuję również firmom i instytucjom za współpracę, zaufanie i powierzanie ambitnych zadań
badawczych.

I would like to thank all employees of the ITB for their engagement and passion, which they demonstrated doing their jobs
during another COVID 19 pandemic year and in the last year
of the evaluation period. Owing to our collective effort, we managed to fulfil three evaluation criteria, using the opportunities
of the Institute’s research potential. My thanks also go to companies and institutions for their cooperation, trust and ambitious
research tasks they commission.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
dr inż. Robert Geryło

Yours sincerely
Director of the Instytut Techniki Budowlanej
Robert Geryło, Ph.D., Eng.

INFORMACJE OGÓLNE
GENERAL INFORMATION
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WYDARZENIA
EVENTS
11.02

Wyróżnienie eksperta ITB nagrodą „Laury Buildera 2020” – przyznawaną przez Redakcję i Radę Naukową
miesięcznika Builder
Presenting the “Laury Buildera 2020” award to the ITB expert - the award is granted by the Editorial Staff
and Scientific Board of the Builder monthly

9.04

Podpisanie porozumienia o współpracy z British Board of Agrément
Signing a collaboration agreement with the British Board of Agrément

28-29.04

Patronat merytoryczny nad Konferencją Techniczną „Projektowanie i badanie konstrukcji szklanych”
Patronage of the “Designing and Testing of Glass Structures” Technical Conference

14.05

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. Leonardowi Runkiewiczowi
Ceremony of awarding the title of the Honorary Professor of the Lublin University of Technology
to prof. Leonard Runkiewicz

15.06

Patronat nad XI Kongresem Stolarki Polskiej
Patronage of the 11th Congress of Polish Joinery

16.06

Patronat honorowy nad IX Kongresem Infrastruktury Polskiej
Honorary patronage of the 9th Congress of Polish Infrastructure

22.06

Patronat nad Konferencją „Infrastruktura Polska i Budownictwo”
Patronage of the “Polish Infrastructure and Civil Engineering” Conference
Organizacja webinarium „Wspieramy eksport wyrobów i usług budowlanych”
w Tygodniu Przedsiębiorcy
Organising a webinar entitled “Supporting the export of construction products and services”
as part of the Entrepreneur’s Week

2–3.08

Wizyta przedstawicieli węgierskiego instytutu ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző
Innovácıós Nonprofıt Kft w ITB. Podpisanie porozumienia o współpracy
A visit of the representative of the Hungarian ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző
Innovácıós Nonprofıt Kft institute to the ITB. Signing a memorandum of cooperation

7-9.10

Udział w XVI Dniach Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych
Participation in the 16th Days of Mining Metrology and Protection of Mining Areas

11-13.10

Udział w XI Dniach Betonu
Participation in the 11th Days of Concrete
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14.10

Patronat honorowy nad IV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa
Obiektów Antropogenicznych”
Honorary patronage of the 4th International Science and Engineering Conference “Engineering Issues
of Anthropogenic Structures Safety”

14-16.10

Partnerstwo dla XXV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo"
Partnership for the 25th Polish Interdisciplinary Science and Engineering Conference “Ecology vs Civil Engineering”

25-26.10

Wizyta w siedzibie węgierskiego instytutu ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft
A visit to the head office of the Hungarian ÉMI Építésügyı Mınőségellenőrző Innovácıós Nonprofıt Kft institute

5.11

Grant Narodowego Centrum Nauki dla projektu eksperta Zakładu Badań Ogniowych ITB pt. „Metodologia
Przewidywania Widzialności - nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych”.
Dzięki otrzymanemu grantowi w Instytucie Techniki Budowlanej zostanie zrealizowany projekt NextVIS
Grant of the National Science Centre for the project developed by the expert of the ITB Fire Testing Laboratory called
“Visibility Predicting Methodology - a new generation of the model of visibility in smoke in building structures”.
Owing to the awarded grant, the NextVIS project will be implemented in the ITB

18-19.11

Współpraca merytoryczna przy IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Obiekty budowlane na terenach górniczych”
Collaboration in developing the content of the 4th Science and Engineering Conference “Building structures
in mining areas”

22.11

Podpisanie porozumienia z NCBR o współpracy przy przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie
i procesowo”, realizowanym dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój
Signing a memorandum of cooperation with the National Centre for Research and Development at the project
called “Energy- and process-effective building”, executed based on the European Funds under
the Smart Growth Operational Programme

23.11

Organizacja seminarium „Wpływ ciężkiego ruchu drogowego na obiekty mostowe” z udziałem prof. Andrzeja S. Nowaka
z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Auburn, Prezydenta Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
Organising the seminar called “Traffic-Induced Damage to Bridges” with the participation of prof. Andrzej S. Nowak
from the Department of Civil Engineering at the Auburn University, the President of the Polish Engineers’ Council
in North America

26.11

Partnerstwo dla Gali Jubileuszowej z okazji 75-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz miesięcznika Materiały Budowlane
Partnership for the 75th Anniversary Gala of the Polish Association of the Building Materials Industry Engineers and
Technicians, Polish Federation of Science and Engineering Associations and the Materiały Budowlane monthly

20.12

Powołanie Dyrektora ITB na członka Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Appointing the Director of the Instytut Techniki Budowlanej as the advisory team member
of the Chief Inspector of Building Supervision
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RADA NAUKOWA
SCIENTIFIC COUNCIL
Rada Naukowa ITB pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż.
Andrzeja Garbacza, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, działa od 2018 roku.

The ITB Scientific Council, chaired by prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, the Dean of the Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, has been operating since 2018.

W 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania Rada Naukowa nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport:
•• dr. Marcinowi Witowskiemu za rozprawę pt. „Ocena sztywności
wybranych gruntów w zakresie małych odkształceń” (promotor:
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, promotor pomocniczy: dr Stanisław Łukasik, recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Marek Lechowicz, prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński),
jest to sto czternasty doktorat w ITB,
•• dr. inż. Damianowi Wojnowskiemu za rozprawę pt. „Skuteczność napraw konstrukcji betonowych prowadzonych w warunkach obniżonej temperatury z zastosowaniem zapraw polimerowo-cementowych” (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz,
promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Francke, recenzenci: prof.
dr hab. inż. Jerzy Hoła, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof.
PB), jest to sto piętnasty doktorat w ITB,
•• dr. inż. Marcinowi Kuleszy za rozprawę pt. „Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na właściwości użytkowe cienkowarstwowych zapraw cementowych” (promotor: dr hab. inż.
Jadwiga Fangrat, prof. instytutu, promotor pomocniczy: dr inż.
Dawid Dębski, recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec), jest to sto szesnasty doktorat w ITB,
•• dr. inż. Leszkowi Chomackiemu za rozprawę pt. „Ocena ryzyka
powstania uszkodzeń w budynkach murowanych poddanych
wpływom eksploatacji górniczej z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej” (promotor: dr hab. inż. Janusz Rusek, prof.
AGH, promotor pomocniczy: dr inż. Leszek Słowik, recenzenci: prof.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. IMG
PAN), jest to sto siedemnasty doktorat w ITB,
•• dr. inż. Bartłomiejowi Sędłakowi za rozprawę pt. „Efekt skali
w ocenie odporności ogniowej pionowych przegród przeszklonych” (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, promotor
pomocniczy: dr inż. Paweł Sulik, recenzenci: dr hab. inż. Marcin
Kozłowski, prof. PŚ, mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof.
uczelni), jest to sto osiemnasty doktorat w ITB,
•• dr. inż. Piotrowi Turkowskiemu za rozprawę pt. „Odporność
ogniowa belek żelbetowych wzmocnionych na zginanie doklejanymi taśmami z włókien węglowych” (promotor: prof. dr hab.
inż. Leonard Runkiewicz, promotor pomocniczy: dr inż. Paweł
Sulik, recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, prof. dr
hab. inż. Renata Kotynia), jest to sto dziewiętnasty doktorat w ITB,
•• dr. inż. Witoldowi Boguszowi za rozprawę pt. ”Prediction of tunneling induced ground movements” (promotor: prof. dr hab. inż.
Anna Siemińska-Lewandowska, promotor pomocniczy: dr hab.
inż. Tomasz Godlewski, prof. instytutu, recenzenci: prof. dr hab.
inż. Joanna Bzówka, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas), jest to sto
dwudziesty doktorat w ITB

In 2021, following the proceedings, the Scientific Council awarded
the degree of PhD in engineering and technology in the field of
civil engineering and transportation to:
•• dr Marcin Witowski for his dissertation entitled “Small strains
stiffness assessment of selected soils” (supervisor: prof. dr
hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, auxiliary supervisor:
dr Stanisław Łukasik, reviewers: prof. dr hab. inż. Zbigniew Marek
Lechowicz, prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński), it is the 114th
Ph.D. dissertation at the ITB,
•• dr inż. Damian Wojnowski for his dissertation entitled “Efficacy of concrete structure repairs carried out in lowered temperature conditions using polymer-cement mortars” (supervisor: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, auxiliary supervisor:
dr inż. Barbara Francke, reviewers: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła,
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB), it is the 115th
Ph.D. dissertation at the ITB,
•• dr inż. Marcin Kulesza for his dissertation entitled “The influence
of redispersible polymer powders on the performance of thinbed cement mortars” (supervisor: dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,
prof. instytutu, auxiliary supervisor: dr inż. Dawid Dębski,
reviewers: prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. dr hab. inż.
Łukasz Drobiec), it is the 116th Ph.D. dissertation at the ITB,
•• dr inż. Leszek Chomacki for his dissertation entitled “Damage risk
assessment in brick buildings subjected to the influence of mining
exploitation with the use of computational intelligence methods”
(supervisor: dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. AGH, auxiliary supervisor: dr inż. Leszek Słowik, reviewers: prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr hab. inż. Krzysztof Tajduś, prof. IMG PAN), it is the 117th Ph.D.
dissertation at the ITB,
•• dr inż. Bartłomiej Sędłak for his dissertation entitled “Scale
effect in the assessment of the fire resistance of vertical glazing
partitions” (supervisor: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, auxiliary
supervisor: dr inż. Paweł Sulik, reviewers: dr hab. inż. Marcin
Kozłowski, prof. PŚ, mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof.
uczelni), it is the 118th Ph.D. dissertation at the ITB,
•• dr inż. Piotr Turkowski for his dissertation entitled “Fire resistance
of reinforced concrete beams strengthened for bending with
externally bonded carbon fibre strips” (supervisor: prof. dr hab.
inż. Leonard Runkiewicz, auxiliary supervisor: dr inż. Paweł Sulik,
reviewers: prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, prof. dr hab. inż.
Renata Kotynia), it is the 119th Ph.D. dissertation at the ITB,
•• dr inż. Witold Bogusz for his dissertation entitled “Prediction
of tunneling induced ground movements” (supervisor: prof. dr
hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, auxiliary supervisor:
dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. instytutu, reviewers: prof. dr
hab. inż. Joanna Bzówka, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas); it is
the 120th Ph.D. dissertation at the ITB

oraz

and

zamknęła przewody doktorskie: mgr. inż. Bogdana Wróblewskiego,
mgr inż. Małgorzaty Wszędyrówny-Nast, mgr. inż. Piotra Antosiewicza, mgr. inż. Adriana Strąka i mgr. inż. Dominika Bekierskiego.
W 2021 r. Rada Naukowa ITB ogółem prowadziła 22 przewody doktorskie, w tym 16 pracowników Instytutu, 1 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora pracownikowi Instytutu.
Rada Naukowa przeanalizowała i zaopiniowała pozytywnie kwalifikacje na stanowisko profesora Instytutu dr. hab. inż. Michała
Piaseckiego.

completed the Ph.D. programmes of: mgr inż. Bogdan Wróblewski,
mgr inż. Małgorzata Wszędyrówny-Nast, mgr inż. Piotr Antosiewicz,
mgr inż. Adrian Strąk and mgr inż. Dominik Bekierski.
In 2021 The ITB Scientific Council conducted twenty-two PhD programmes, including sixteen of the Institute’s staff members and one
procedure of awarding a PhD degree to the Institute’s employee.
The Scientific Council analysed and approved the qualifications
of dr hab. inż. Michał Piasecki for the position of the Institute’s
professor.
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KADRA
HUMAN RESOURCES
Struktura zatrudnienia według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Structure of employment as of 31 December 2021

4

Profesorowie
Professors

1

Post-doc

6

Asystenci
Assistants

25

Adiunkci
Readers

10

Profesorowie instytutu
Institute professors

46

2

Pracownicy badawczo-techniczni
Research and technical staff

Pracownicy naukowi
Scientific staff

SUMA
TOTAL

348
142

Pracownicy
inżynieryjno-techniczni
Engineering and technical staff

158

Pracownicy wsparcia
Supporting staff
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FINANSE
FINANCE
Działalność statutowa ITB wg struktury przychodów
Statutory activity of the ITB according to revenue structure

12%

4%

Inne
Other

Subwencja MEiN,
dofinansowanie projektów
Subsidies by the Ministry
of Education and Science,
Project subsidies

84%

Prace B+R na rzecz podmiotów
R&D works of other entities

29%

Oceny techniczne
i certyfikaty
Technical assessments
and certificates

42%

Badania laboratoryjne
i inne projekty
Laboratory tests
and other projects

29%

Ekspertyzy, opinie
Expert opinions

12

Wynik finansowy
Net profit

5 961 913 zł
5 088 356 zł

2019

7 946 158 zł
6 356 987 zł

2020

5 161 398 zł
3 845 241 zł

2021

Wynik finansowy (zysk netto)
Financial result (net profit)

Część zysku netto przeznaczona na Fundusz Badań Własnych
Part of the net profit allocated to the ITB Research Fund

Inwestycje
Investments

527 528 zł
798 326 zł

Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets

Inwestycje budowlane
Building investments

7 787 391 zł

Środki trwałe (maszyny, urządzenia,
aparatura i inne środki trwałe)
Fixed assets (machinery, equipment,
apparatus and other fixed assets)

NAUKA I BADANIA
SCIENCE AND RESEARCH

14

BADANIA NAUKOWE – SUBWENCJA MEiN
SCIENTIFIC RESEARCH – MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE SUBSIDIES
W 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Instytutowi subwencję ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój
potencjału badawczego w wysokości 10 840 500 zł. Na wykresie przedstawiono procentowy podział wydatkowanych środków
oraz liczbę prac realizowanych w kierunkowych grupach tematycznych działalności naukowej ITB.

In 2021, the Ministry of Education and Science granted
10 840 500 PLN to the Institute for the development of
current and future research potential. The diagram shows the
percentage of expenditure and number of research works
completed in the ITB according to themes.

5,4%
14,8%

Trwałość i modernizacja obiektów budowlanych
Liczba prac: 4
Durability and modernisation of construction works
Number of works: 4

Ochrona środowiska
i uwarunkowania
zrównoważonego budownictwa
Liczba prac: 10
Environmental protection
and sustainable construction
Number of works: 10

26,4%

Bezpieczeństwo pożarowe,
użytkowania i lekkie przegrody
Liczba prac: 15
Fire safety, safety of use,
lightweight partitions
Number of works: 15

SUMA
TOTAL

55

PRAC
WORKS

15,7%

Doskonalenie technik
badawczych
Liczba prac: 8
Improvement of research
methods
Number of works: 8

21,3%
16,4%

Konstrukcje budowlane
Liczba prac: 9
Civil engineering structures
Number of works: 9

Wyroby budowlane
Liczba prac: 9
Construction products
Number of works: 9
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PROJEKTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS
ITB w 2021 r. realizował łącznie 5 projektów.

Nazwa projektu:
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie
SRKB
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu
Okres realizacji:
2017-2023

In 2021, the ITB carried out 5 projects.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•• organizacja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.
Rada ma stanowić forum wymiany doświadczeń pomiędzy dziedziną edukacji, jednostkami badawczymi, a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie, z udziałem instytucji dialogu społecznego i innych interesariuszy, jak również ma działać na
rzecz rozwoju sektora budowlanego poprzez zwiększenie wiedzy o jego potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych.
Instytut Techniki Budowlanej jest odpowiedzialny za organizację prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.

Projekt krajowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Skarbu Państwa,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie
umowy podpisanej między PARP a ZZ Budowlani
nr UDA-POWR.02.12.00-00-0006/16-00

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W 2021 r.:
•• organizacja 5 spotkań Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji w formie
zdalnej:
– XIII posiedzenie, 2.03.2021 r.,
– XIV posiedzenie, 8.06.2021 r.,
– XVI posiedzenie, 3.11.2021 r.,
– XVII posiedzenie, 7.12.2021 r.,
w tym jednego wspólnego z Grupą roboczą ds. barier edukacyjnych i zaangażowania
pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, które odbyło się w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie,
– XV posiedzenie Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji, 28.09.2021 r.;
•• finalizacja prac w zakresie Raportu nr 1 pt. „Analiza potrzeb standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych w budownictwie”;
•• prace nad Raportem nr 2 pt. „Założenia zapewniania jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie”.

Project name:
Sectoral Council for Competences in Construction
in Poland

MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT:
•• creation of Sectoral Council for Competences in Construction in Poland and strengthening its role.
The Council is meant to become a forum for knowledge exchange between education
and research units and entrepreneurs in the construction sector, with the participation
of social dialogue institutions and other stakeholders. The Council will benefit the development of the construction sector by gauging its needs in terms of skills and jobs.
The ITB is in charge of organising the agenda of the working group on standardisation
and certification.

Project manager:
Jadwiga Fangrat, Ph.D., Eng., Prof. of the Institute
Execution period:
2017-2023
The project was financed from the European
Social Fund and PARP as part of the European
Funds Knowledge Education Development
program based on the agreement No. UDAPOWR.02.12.00-00-0006/16-00

TASKS EXECUTED UNDER THE PROJECT IN 2021:
•• organising five online meetings of the Working Group for standardisation and certification:
– 13th meeting on 2 March 2021,
– 14th meeting on 8 June 2021,
– 16th meeting on 3 November 2021,
– 17th meeting on 7 December 2021,
including one joint meeting with the Working Group for educational barriers and employer engagement in educating civil engineering staff; the meeting took place in the
head office of the Polish Chamber of Civil Engineers in Warsaw,
– 15th meeting of the Group for standardisation and certification on 28 September
2021;
•• completing the works on Report 1 called “Analysis of professional qualifications
standardisation and certification needs in civil engineering”;
•• works on developing Report 2 called ”Quality assurance assumptions complying
with international standards in training, validation and certification for the needs of
professional qualifications in civil engineering”.
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Nazwa projektu:
Skutki oddziaływania wiatru na pożary budynków
w wieloparametrycznej ocenie ryzyka z wykorzystaniem metod numerycznych OPUS 19

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•• określenie wpływu wiatru na przebieg pożarów w budynkach poprzez obiektywną, wieloparametryczną, jakościową i ilościową ocenę zagrożenia pożarowego
z wykorzystaniem modelowania numerycznego.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W 2021 r.:
•• analizy ryzyka związane z rozwojem pożaru i oddziaływaniem wiatru;
•• opracowanie metodologii łączenia statystyk wiatrowych w grupy o określonym
prawdopodobieństwie;
•• przygotowanie modeli ewakuacji garażu;
•• opracowanie koncepcji i budowa modelu numerycznego do wykorzystania
w projekcie;
•• pozyskanie ekspertyzy dotyczącej opracowania wiatrogramu i statystycznego opisu warunków meteorologicznych w obszarze m. st. Warszawy w latach
1995–2020;
•• zatrudnienie osoby na stanowisko podoktoranckie (post-doc);
•• rekrutacja studenta stypendysty do projektu.

Okres realizacji:
2021-2023
Projekt samodzielny ITB finansowany w ramach
konkursu OPUS-19 przez Narodowe Centrum Nauki
w Krakowie na podstawie umowy o realizację
i finansowanie projektu badawczego nr UMO2020/37/B/ST8/03839

Project name:
Wind effects on building fires in a multiparametric
risk assessment with numerical modeling
Project manager:
Wojciech Węgrzyński, Ph.D., Eng., Prof. of the
Institute
Execution period:
2021-2023
The ITB project financed under the OPUS-19 competition by the National Science Center in Cracow
based on the agreement for the implementation
and financing of a research project No. UMO2020/37/B/ST8/03839

MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT:
•• determination of the effects of wind on building fires through an unbiased multiparametric qualitative and quantitative fire-risk assessment, with numerical
modeling.
TASKS EXECUTED UNDER THE PROJECT IN 2021:
•• risk analyses in case of fire development and wind impact;
•• developing the methodology of combining wind statistics in groups with specific
likelihood;
•• developing garage evacuation models;
•• formulating the concept and creating a numerical model to be used in the project;
•• obtaining an expert opinion on developing wind graphs and statistical description of metrological conditions in the area of the capital city of Warsaw between
1995 and 2020;
•• employing a person on a post-doc position;
•• recruiting a visiting student for the programme.
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Nazwa projektu:
Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu
zamkniętym, polegającego na waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien
z odzysku LIFE Ceplafib
Kierownik projektu:
dr inż. Justyna Tomaszewska
Okres realizacji:
2018-2021
Projekt finansowany ze środków Programu Ramowego LIFE na podstawie umowy grantowej
LIFE17/ENV/SI/000119 oraz dofinansowany ze
środków MNiSW na podstawie umowy 441621/
PnH2/2019 oraz umowy 5024/LIFE/2019/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego nr 32/LIFE/2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•• wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającego na
waloryzacji pokonsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku. Implementacja technologii waloryzacji odpadów polimerowych ma prowadzić do
otrzymania materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami celulozy, które
cechują właściwości konkurencyjne w stosunku do materiałów konwencjonalnych.
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W 2021 r.:
•• wytworzenie demonstracyjnych paneli elewacyjnych o rozmiarach 40 x 80 cm
i 80 x 80 cm z materiału kompozytowego na bazie polipropylenu, wzmocnionego
włóknem celulozy (rPP/NP), posiadających powłokę dekoracyjną;
•• skonstruowanie demonstracyjnej przegrody budowlanej, w której funkcję okładziny pełniły demonstracyjne panele elewacyjne wytworzone z materiałów Ceplafib;
•• wykonanie charakterystyki cieplnej skonstruowanej demonstracyjnej przegrody
budowlanej w skrzynce grzewczej zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 8302;
•• przeprowadzenie badań paroprzepuszczalności kompozytów rPP/NP, PE HD/LD
70:30 + NP i PE HD/LD 50:50 + NP;
•• przeprowadzenie badań uwalniania wybranych jonów nieorganicznych i metali
ciężkich z kompozytów rPP/NP, posiadających warstwę dekoracyjną, uzyskaną
metodą 3-etapowego malowania;
•• opracowanie przewodnika na temat wykorzystania materiałów pochodzących
z recyklingu w różnych sektorach gospodarki;
•• wytworzenie demonstracyjnych kratek wentylacyjnych z kompozytu rPP/NP we
współpracy z firmami Aereco i Alkaz Plastics;
•• wytworzenie z kompozytu rPP/NP filamentu przeznaczonego do druku 3D oraz
wydruków testowych w ramach współpracy nawiązanej z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW);
•• opublikowanie artykułu naukowego pt. ”Environmental testing of polymer composites produced from post-consumer waste in terms of application in the construction sector” w czasopiśmie Materials MDPI;
•• udział w 7. Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców, organizowanej
przez CIATI, AGH, PŚ i PAN, z referatem zatytułowanym: ”Ceplafib as an example of research project providing novel material solutions compliant with Circular
Economy concept” (27–28.05.2021 r.);
•• udział w XXV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” w Bielsku-Białej, w dniach 14–16.10.2021 r. z referatem pt. „Ceplafib jako przykład projektu oferującego nowatorskie rozwiązania
materiałowe zgodne z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym”;
•• organizacja w dniu 26.10.2021 r. webinarium pt. „Wykorzystanie odpadów pokonsumenckich w budownictwie i innych sektorach gospodarki”, podsumowującego
działania przeprowadzone w ramach projektu Ceplafib.
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Project name:
Implementation of a new Circular Economy
through the valorisation of postconsumer PLAstic
waste and reclaimed pulp FIBer (LIFE CEPLAFIB)
Project manager:
Justyna Tomaszewska, Ph.D., Eng.

MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT:
•• implementation of a new circular economy model, which includes valorisation
of postconsumer waste and recycled fibres. The implementation of the polymer
waste valorisation technology aims to develop composite materials reinforced
with cellulose fibres, demonstrating properties that are comparable to or better
than conventional materials.
TASKS EXECUTED UNDER THE PROJECT IN 2021:

Execution period:
2018-2021
The Project was financed by the LIFE Framework
Programme based on grant agreement LIFE17 ENV/
SI/000119 and subsidised by the Ministry of Science
and Higher Education based on agreements No.
441621/PnH2/2019 and No. 5024/LIFE/2019/2 for
executing a co-financed international project No.
32/LIFE/2019

•• producing demonstrative facade panels (40 x 80 cm and 80 x 80 cm) from polypropylene-based composite material reinforced with cellulose fibres (rPP/NP)
with a decorative coating;
•• constructing a demonstrative partition with lining made of demonstrative
Ceplafib facade panels;
•• developing thermal characteristics of a demonstrative partition constructed
in a heating box according to EN ISO 8302;
•• carrying out vapour permeability tests on rPP/NP, PE hd/LD 70:30 + NP and PE
HD/LD 50:50 + NP composites;
•• carrying out tests on releasing selected inorganic ions and heavy metals from
rPP/NP composites with a decorative coating, obtained through three-step
painting;
•• producing a guidebook on using recycled materials in different economic sectors;
•• creating demo air grates from rPP/NP composite in collaboration with Aereco
and Alkaz Plastics;
•• developing a filament from rPP/NP composite for 3D printing and test printing
under collaboration established with the Cardinal Stefan Wyszyński University
in Warsaw;
•• publishing a scientific article entitled ”Environmental testing of polymer composites produced from post-consumer waste in terms of application in the construction sector” in Materials MDPI;
•• participation in the 7th International Conference of Young Scientists organised
by CIATI, the AGH University of Science and Technology, Silesian University
of Technology and Polish Academy of Sciences and delivering presentation
”Ceplafib as an example of research project providing novel material solutions
compliant with Circular Economy concept” (27–28 May 2021);
•• participation in the 25th Polish Interdisciplinary Science and Engineering Conference “Ecology vs Civil Engineering” in Bielsko-Biała (14-16 October 2021) and
delivering the presentation entitled “Ceplafib as an example of research project
providing novel material solutions compliant with Circular Economy concept”;
•• organising a webinar on 26 October 2021 entitled “Using post-consumer waste
in construction and other economic sectors”, summarising the activities under
the Ceplafib project”.
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Nazwa projektu:
Piąte wspólne działanie wspierające państwa
członkowskie i kraje uczestniczące we wdrożeniu
Dyrektywy 2002/91/EC z 16 XII 2002 Parlamentu
Europejskiego i KE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków CA V EPBD
Kierownik projektu:
dr inż. Dobrosława Kaczorek
Okres realizacji:
2018-2022
Projekt międzynarodowy finansowany ze środków
Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na
podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 820497
oraz dofinansowany ze środków MNiSW na podstawie umowy 441065/PnH2/2019

Project name:
5th Concerted Action on the Energy Performance
of Buildings Directive support to Member States
and participating countries for the implementation
of the EPBD (CA V EPBD)
Project manager:
Dobrosława Kaczorek, Ph.D., Eng.
Execution period:
2018-2022
Project financed from the “Horizon 2020” European Union Framework Programme for research and
innovation, based on grant agreement No. 820497,
and subsidised by the Ministry of Science and Higher Education based on agreement No. 441065/
PnH2/2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z wdrażania dyrektywy EPBD w różnych
państwach oraz promowanie dobrych praktyk związanych z wdrożeniem przekształconej dyrektywy EPBD w państwach członkowskich UE;
•• stworzenie optymalnych warunków do szybszego osiągnięcia zgodności procedur krajowych z wytycznymi EPBD;
•• utworzenie grup CEN w celu stworzenia standardów wdrożenia przekształconej
dyrektywy EPBD.
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W 2021 r.:
•• prace nad opracowaniem technicznych raportów krajowych podsumowujących
status wdrożenia recastu 2018 dyrektywy EPBD w poszczególnych krajach członkowskich;
•• plenarne spotkanie, podczas którego omawiano działania podejmowane w poszczególnych krajach w zakresie renowacji budynków w celu poprawy ich standardu energetycznego. Omawiano też kwestie ubóstwa energetycznego i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku (26–28.05.2021 r.);
•• plenarne spotkanie, w tym sesja poświęcona wprowadzeniu emisji CO2 do oceny
budynków. Omawiano także właściwości budynków w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości powietrza (8–10.12.2021 r.). Podjęto kwestie
zakazów stosowania kotłów na paliwa kopalne.

MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT:
•• sharing knowledge and experience on implementing the EPBD in different countries and promoting good practices related to the implementation of the revised
EPBD in member states,
•• creating optimum conditions for faster compliance of domestic procedures with
EPBD guidelines,
•• supporting and establishing groups in CEN to develop standards for the implementation of the revised EPBD.
TASKS EXECUTED UNDER THE PROJECT IN 2021:
•• works on national technical reports summarising the implementation status of the
EPBD’s 2018 recast in the member states;
•• plenary meeting discussing the activities implemented on the state level within the
renovation of buildings to improve their energy standard. Energy poverty and its
counteracting methods were also discussed (26-28 May 2021);
•• plenary meeting, including a session devoted to including CO2 emission in the assessment of buildings. Properties of buildings were also discussed in the context of
inhabitants’ health and safety and air quality (8-10 December 2021). A ban on using
fossil fuel-fired boilers was mentioned.
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Nazwa projektu:
Europejskie stanowiska badawcze umożliwiające
małym i średnim przedsiębiorstwom sektora budownictwa opracowanie innowacyjnych wyrobów
do budowy fasad budynków z wykorzystaniem
zharmonizowanych i zmodernizowanych ram technicznych oraz żywych laboratoriów Metabuilding
Labs
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. instytutu
Okres realizacji:
2021-2026
Projekt finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań
naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 953193.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia
„Premia na Horyzoncie 2” na podstawie umowy
nr 512106/PnH2/2021

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
•• mając na względzie osiągnięcie celów porozumienia klimatycznego z Paryża
(COP21), w tym powszechnego wykorzystania „budynków o niemal zerowym zużyciu energii i zerowej emisji”, METABUILDING Labs ma za zadanie uwolnić potencjał
innowacji w europejskim budownictwie. Projekt jest skierowany jako pomoc do
sektora MŚP poprzez zapewnienie dostępu do sieci stanowisk badawczych.
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W 2021 r.:
•• udział w spotkaniu inaugurującym projekt;
•• udział w spotkaniach roboczych i warsztatach;
•• przygotowanie raportu na temat potencjału innowacji w Polsce i określenie kluczowych podmiotów mogących wspierać planowany program rozwoju innowacji;
•• określenie barier dla MŚP wdrażających nowe wyroby na rynek;
•• określenie wymagań technicznych dla nowego stanowiska badawczego;
•• wizytacja stanowiska badawczego we Francji;
•• ustalenia w zakresie projektu stanowiska O3BET do badań fasad;
•• ustalenie zasad funkcjonowania nowego stowarzyszenia – Metabuilding Association;
•• publikacja artykułu w Przeglądzie Budowlanym;
•• wystąpienie podczas XXV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” (14–16.10.2021 r.);
•• promocja projektu podczas IX Międzynarodowej Konferencji ECTP (Madryt
2–3.12.2021 r.);
•• trzy spotkania integracyjne dla uczestników ekosystemu w Polsce;
•• przygotowanie ram działania platformy cyfrowej współpracy.

Project name:
METAclustered, SME oriented European Open Innovation Test Bed for the BUILDING envelope materials industrial sector using a harmonised and
upgraded technical framework and living LABS
(Metabuilding Labs)

MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT:
•• main intention of the project is to contribute to reach the Paris Climate
Agreement (COP21) goal of “nearly-zero energy, zero emission buildings”,
METABUILDING Labs task is to unlock the potential of innovation in European
construction. The project reaches out to SMEs and provides them with access to
Open Innovation Testbeds (OITB).

Project manager:
Michał Piasecki, Ph.D., Eng., Prof. of the Institute

TASKS EXECUTED UNDER THE PROJECT IN 2021:
•• participation in the project opening meeting;
•• participation in working meetings and workshops;
•• drawing up a report on the innovation potential in Poland and identifying the key
entities that could support the intended innovation development programme;
•• determining the barrier for SMEs launching new products;
•• determining technical requirements for a new research station;
•• visiting a research station in France;
•• arrangements concerning the design of the O3BET station for facade testing;
•• determining the rules of new association functioning - Metabuilding Association;
•• publishing an article in "Przegląd Budowlany";
•• delivering a presentation during the 25th Polish Interdisciplinary Science and
Engineering Conference “Ecology vs Civil Engineering” (14-16 October 2021);
•• promoting the project during the 9th International ECTP Conference
(2-3 December 2021, Madrid);
•• three integration meetings for the ecosystem participants in Poland;
•• developing the framework for the digital collaboration platform operation.

Execution period:
2021-2026
Project financed from the “Horizon 2020” European Union Framework Programme for research and
innovation, based on grant agreement No. 953193,
and subsidised by the Ministry of Education and
Science within “Premia na Horyzoncie 2” based on
agreement No. 512106/PnH2/2021

DZIAŁALNOŚĆ | ACTIVITY | 2021

21

PRACE FINANSOWANE
Z FUNDUSZU BADAŃ WŁASNYCH
PROJECTS FINANCED
FROM THE ITB RESEARCH FUND
W Instytucie w 2021 roku realizowano 9 prac finansowanych
z Funduszu Badań Własnych, w tym 1 nową.

In 2021, the Institute carried out 9 works financed from its own
Research Fund, including one new work.

Prace ITB finansowane z Funduszu Badań Własnych w 2021 roku:
Projects financed from the ITB Research Fund in 2021

23,54%

rozwój kadry naukowej
(3 prace)
scientific staff development
Number of works: 3

48,49%

rozwój infrastruktury badawczej
(2 prace)
research infrastructure development
Number of works: 2

27,97%

rozwój dyscypliny naukowej
(4 prace)
development of science discipline
Number of works: 4

Prace naukowe i badawcze prowadzone w ITB w 2021 roku:
Research works carried out in the ITB in 2021

prace finansowane z subwencji MEiN
works financed by the Ministry of
Education and Science

55
9

prace finansowane z Funduszu Badań Własnych
works financed from the ITB Research Fund
projekty krajowe i zagraniczne
national and international projects

5

SUMA
TOTAL

69
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PROJEKTY W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
PROJECTS CONDUCTED AS PART OF OPERATIONAL
PROGRAMMES
W 2021 roku Instytut realizował następujące nowe zadania
badawcze w ramach Programów Operacyjnych:

In 2021, the ITB conducted the following research tasks as part
of Operational Programmes:

ZAKRES PRAC/BADAŃ
SCOPE OF WORK/RESEARCH

NAZWA PROGRAMU
PROGRAMME NAME

Badania i ocena właściwości użytkowych
i eksploatacyjnych drzwi zewnętrznych
rozwieranych

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Tests and evaluation of the functional and
operating performance of external side-hung
doors

Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

Badania przemysłowe dot. prototypu
budynku „Bezmostkowy Kompozyt
Konstrukcyjny”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, współfinansowany
ze środków EFRR

Industrial tests on the “Bridge-free
Construction Composite” building prototype

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Norway Grants 2014-2021

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020, financed from the resources
of the European Regional Development Fund

Badania w zakresie aspektów mechanicznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
odporności bramy na obciążenie wiatrem,
Oś priorytetowa I: Innowacje w gospodarce
wodoszczelności i przepuszczalności
powietrza
Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
Tests on mechanical aspects, the wind load
resistance of the door, water tightness and air
permeability

Regional Operational Programme of the Opolskie Region for 2014-2020

Badania odporności ogniowej
i dymoszczelności oraz badania funkcjonalno-wytrzymałościowe drzwi i ścianek o klasie
odporności ogniowej EI30 oraz EI6

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, współfinansowany
ze środków EFRR

Fire resistance and smoke tightness tests and
functional and strength tests of EI30 and EI6
fire rating doors and walls

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa

Deklaracja Środowiskowa II typu zgodnie
z ISO 14021, potwierdzająca zdatność do
recyklingu mieszanki polipropylenowo-piaskowej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany
ze środków EFRR

Environmental Declaration Type II, according
to ISO 14021, confirming the recyclability of
polypropylene-sand mix

Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020, financed from the resources
of the European Regional Development Fund

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020, financed from the resources
of the European Regional Development Fund
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ZAKRES PRAC/BADAŃ
SCOPE OF WORK/RESEARCH

NAZWA PROGRAMU
PROGRAMME NAME

Badania nad formulacją i technologią
nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej
powłoki proszkowej w celu wydłużenia
cyklu produktów metalowych w trudnych
warunkach klimatycznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Studies on the formulation and technology
of applying new, anti-corrosion, varnish
powder coating to extend the life of metal
products in harsh weather conditions

Oś priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Regional Operational Programme of the Małopolska Region for 2014 - 2020

Badania korozyjne stopy SK i łącznika
wewnętrznego zabezpieczonych powłokami
ochronnymi i badania fizykochemiczne
tworzyw sztucznych EPDM SBR, PE, EPDM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Corrosive tests: corrosion rate and internal
connector with protective coatings; physical
and chemical tests of EPD, SBR, PE and
EPDM plastics

Działanie 1.2 Inowacyjne firmy

Badania walidacyjne autonomicznych
prototypowych klap dymowych produkcji
firmy ALUCO SYSTEM Sp. z o.o. na podstawie
normy PN-EN 12101-2:2005

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFRR

Validation studies of autonomous prototypical
smoke vents from ALUCO SYSTEM Sp. z o.o.
based on PN-EN 12101-2:2005

Regional Operational Programme of the Świętokrzyskie Region for 2014 - 2020,
financed from the resources of the European Regional Development Fund

Dzierżawa pieca ogniowego do
przeprowadzenia badań ogniowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, współfinansowany
ze środków EFRR

Leasing a furnace for fire tests

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Oś priorytetowa I: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Regional Operational Programme of the Warmia and Mazury Region
for 2014 - 2020

Działanie 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020, financed from the resources
of the European Regional Development Fund
Badania odporności ogniowej do EI 120
zgodnie z EAD 350454-00-1104

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, współfinansowany
ze środków EFRR

Testing fire resistance up to EI120 according
to EAD 350454-00-1104

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020, financed from the resources
of the European Regional Development Fund

Sprawdzenie właściwości odporności na
ogień systemu paneli do sterowania akustyką

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, współfinansowany
ze środków EFRR

Examining the fire rating of a sound control
panel system

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020, financed from the resources
of the European Regional Development Fund
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ZAKRES PRAC/BADAŃ
SCOPE OF WORK/RESEARCH

NAZWA PROGRAMU
PROGRAMME NAME

Praca badawcza w zakresie odporności
ogniowej i dymoszczelności bramy firmy
SOMATI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Research on fire resistance and smoke
tightness of a SOMATI door

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Praca rozwojowa dotycząca badania i oceny
9 kabli elektrycznych w zakresie reakcji na
ogień

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Development works concerning testing
and evaluation of nine electric cables for fire
rating

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Działania na rynek

Badania laboratoryjne profili z innowacyjnych
mieszanek kompozytowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Laboratory tests on profiles made of
innovative composite mixes

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu

Oś priorytetowa I: Innowacje w gospodarce

Regional Operational Programme of the Opolskie Region for 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Smart Growth Operational Programme 2014 - 2020

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych
Regional Operational Programme of the Kujawy and Pomorze Region for 2014 - 2020
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BADANIA LABORATORYJNE
WYROBÓW BUDOWLANYCH
LABORATORY TESTS
ON CONSTRUCTION PRODUCTS
W Instytucie Techniki Budowlanej działa Zespół Laboratoriów
Badawczych (ZLB), posiadający akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 023).

The Group of Testing Laboratories, accredited by the Polish Centre
for Accreditation (Accreditation Certificate AB 023), is operating
in the ITB.

W skład zespołu wchodzi 5 laboratoriów badawczych:
•• Laboratorium Elementów Budowlanych,
•• Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska,
•• Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu,
•• Laboratorium Materiałów Budowlanych,
•• Laboratorium Badań Ogniowych.

The Group consists of the following 5 testing laboratories:
•• Building Elements,
•• Thermal Physics, Acoustics and Environment,
•• Building Structures, Geotechnics and Concrete,
•• Building Materials,
•• Fire Testing.

Laboratoria oferują szeroki zakres badań materiałów budowlanych,
wyrobów budowlanych w pełnej skali i obiektów budowlanych,
w tym: badania mechaniczne, badania ogniowe, badania akustyczne
i hałasu, badania właściwości fizycznych, badania chemiczne,
kompatybilności elektromagnetycznej, biologicznie, dotyczące
substancji niebezpiecznych i in. służące do oceny właściwości
użytkowych wyrobów, oceny środowiska czy oceny budowli.

The laboratories offer a wide range of tests on building
materials, full-scale construction products and building
structures, including but not limited to mechanical tests; fire,
sound and noise, physical characteristics, chemical, biological,
electromagnetic compatibility testing, tests on hazardous
substances and other tests evaluating product performance,
environment or building structures.

W 2021 roku ZLB stosował około 3 600 akredytowanych metod
badawczych, wśród których ok. 85% stanowiły metody oparte na
normach międzynarodowych EN i ISO.

In 2021, the Group of Testing Laboratories applied about 3,600
accredited testing methods, 85% of which were based on the EN
and ISO international standards.

W 2021 roku opracowano i wydano klientom około 3 350 raportów
z badań, w tym ponad 2 900 raportów z badań, które były objęte
akredytacją (ok. 87%).

In 2021, about 3,350 test reports were developed and submitted
to clients, including over 2,900 reports on studies covered by
accreditation (i.e. 87%).
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Całkowita liczba raportów z badań:
Total number of test reports:

415

Laboratorium Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Środowiska
Thermal Physics, Acoustics
and Environment Laboratory

469

Laboratorium Konstrukcji
Budowlanych, Geotechniki i Betonu
Building Structures, Geotechnics
and Concrete Laboratory

SUMA
TOTAL

3 354

1 467

Laboratorium Badań
Ogniowych
Fire Testing Laboratory

483

Laboratorium Elementów Budowlanych
Building Elements Laboratory

520

Laboratorium Materiałów Budowlanych
Building Materials Laboratory

Liczba raportów z badań objętych akredytacją:
Number of tests reports covered by accreditation:

311

Laboratorium Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Środowiska
Thermal Physics, Acoustics
and Environment Laboratory

335

Laboratorium Konstrukcji
Budowlanych, Geotechniki i Betonu
Building Structures, Geotechnics
and Concrete Laboratory

SUMA
TOTAL

2 910
377

1 445

Laboratorium Badań
Ogniowych
Fire Testing Laboratory

Laboratorium Elementów Budowlanych
Building Elements Laboratory

442

Laboratorium Materiałów Budowlanych
Building Materials Laboratory
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Laboratorium Wzorcujące

Calibration Laboratory

W Instytucie Techniki Budowlanej działa akredytowane Laboratorium Wzorcujące (Certyfikat Akredytacji AP 113). Laboratorium
wykonuje wzorcowania akredytowane w obszarze: masy (wagi,
odważniki i wzorce masy), długości, temperatury, ciśnienia i próżni oraz pomiary wielkości geometrycznych, masy i temperatury.
Ponadto poza zakresem akredytacji laboratorium wykonuje
wzorcowania w obszarze: czasu, prędkości, mocy cieplnej oraz
sprawdza metrologicznie wyposażenie pomiarowe Zespołu Laboratoriów Badawczych.

An accredited Calibration Laboratory operates in the ITB
(Accreditation Certificate AP 113). The laboratory carries out
accredited calibration procedures related to weight (scales,
weights and weight standards), length, temperature, pressure
and vacuum, and geometric dimensions, weight and temperature
measurements. Moreover, in addition to the accreditation range,
the laboratory performs calibration in the area of time, speed,
thermal power and metrologically inspects the measurement
equipment of the Group of Testing Laboratories.

W 2021 roku Laboratorium Wzorcujące wykonało 309 zleceń
wzorcowania lub pomiaru z zakresu akredytacji, wydając świadectwa dla 482 obiektów, 13 poza akredytacją dla 24 obiektów
oraz 372 zlecenia sprawdzenia, wydając świadectwa dla 384
obiektów. Łącznie zrealizowano 694 zlecenia dotyczące 890
obiektów.

In 2021, the Calibration Laboratory executed 309 calibration or
measurement orders within the accreditation scope, issuing certificates for 482 facilities, 13 orders out of the accreditation scope
for 24 facilities and 372 examination orders, issuing certificates
for 384 facilities. A total of 694 orders were executed concerning
890 facilities.

Obecnie Laboratorium posiada 29 procedur wzorcowania lub
pomiaru oraz 30 instrukcji sprawdzeń.

Currently, the Laboratory holds 29 calibration or measurement
procedures and 30 inspection instructions.

EKSPERTYZY I OPINIE NAUKOWO-TECHNICZNE
EXPERT OPINIONS, SCIENTIFIC
AND TECHNICAL OPINIONS
W 2021 roku Instytut realizował na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji państwowej oraz organów sądowniczych 618 ekspertyz i opinii naukowo-technicznych dotyczących zagadnień budowlanych, mających istotny wpływ na
trwałość, bezpieczeństwo i warunki zdrowotne użytkowników
obiektów budowlanych.

On the commission of business entities, state administration
and judiciary bodies, in 2021, the Institute issued 618 expert, and
scientific and technical opinions on construction issues, which
significantly impact the durability and safety of building structures and the health of their users.

Zagadnienia badawcze w ekspertyzach i opiniach naukowo-technicznych w 2021 r.
Research areas in expert, and scientific and technical opinions in 2021

270

Bezpieczeństwo pożarowe budowli
Fire safety of building structures

118

Lekka obudowa i podział wewnętrzny budynków
Lightweight housing and internal division of buildings

60

Bezpieczeństwo konstrukcji
Safety of structures

45

Geotechnika i fundamentowanie
Geotechnics and foundations

35

Obiekty posadowione na terenach eksploatacji górniczej
Building structures in mining areas

27

Ochrona zdrowia i środowiska
Health and environmental protection
Materiały i wyroby stosowane w konstrukcjach budowlanych
Materials and products used in civil engineering structures
Racjonalne zużycie energii na ogrzewanie budynków,
izolacyjność cieplna oraz instalacje sanitarne
Rational energy consumption for heating purposes,
thermal insulation and sanitary systems
Roboty wykończeniowe
Finishing works
Akustyka
Acoustics

21
20
15
7

SUMA
TOTAL

618

INNOWACJE, NOWOŚCI
I INWESTYCJE
INNOVATION
AND INVESTMENTS
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NOWE METODY BADAŃ I OCENY
NEW TESTING AND ASSESSMENT METHODS
W 2021 roku laboratoria badawcze ITB wdrożyły następującą metodę badawczą i diagnostyczną:
•• promieniotwórczość naturalna (stężenia: potasu K-40, radu
Ra-226 i toru Th-232), metoda spektrometrii gamma (metoda na potrzeby oceny zgodności z wymaganiami ustawy Prawo atomowe oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych,
w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226
i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego,
o której przekroczeniu informuje się właściwe organy).

In 2021, the ITB testing laboratories implemented the following
research and diagnostic method:
•• natural radioactivity (concentrations: potassium K-40, radium
Ra-226 and thorium Th-232), gamma spectrometry method
(for compliance assessment according to the requirements of
the Atomic law act and regulation of the Council of Ministers
of 17 December 2020 on building materials for which radioactive concentration is identified for radioactive isotopes of
potassium K-40, radium Ra-226 and thorium Th-232, requirements for such identification and the value of radioactive concentration index that needs to be reported to relevant bodies
once exceeded).

Wprowadzono także liczne aktualizacje metod badawczych.

Numerous updates to the research methods were introduced.

PATENTY, ZNAKI TOWAROWE
PATENTS, TRADEMARKS
W 2021 roku ITB w:

In 2021, the ITB submitted for protection:

I Europejskim Urzędzie Patentowym:
•• zgłosił do ochrony wynalazek – EP 21461520.5 N.znak 708398,
dnia 03.03.2021 r. – twórca dr Marcin Witowski.

I to the European Patent Office:
•• invention – EP 21461520.5 Signature 708398, on 3 March 2021
- inventor: dr Marcin Witowski.

II Urzędzie Patentowym RP:
•• zgłosił do ochrony następujące wynalazki:
1. Nr P. 436646, dnia 11.01.2021 r. – twórca dr inż. Przemysław
Więch,
2. Nr P. 437921, dnia 19.05.2021 r. – twórcy: mgr inż. Wojciech
Kujawski, mgr inż. Wojciech Woźniak,
3. Nr P. 439672, dnia 26.11.2021 r. – twórcy: mgr inż.
Wojciech Kujawski, mgr inż. Wojciech Woźniak,
mgr inż. Maciej Murkowski, mgr inż. Rafał Gralak,
4. Nr P. 439673, dnia 26.11.2021 r. – twórcy: mgr inż.
Wojciech Kujawski, mgr inż. Wojciech Woźniak,
mgr inż. Maciej Murkowski, mgr inż. Stefan Nowakowski,
•• uzyskał decyzję o przyznaniu patentu:
1. „Urządzenie do badania trwałości okuć okien uchylnych” – twórca mgr inż. Wojciech Kujawski, decyzja z dnia
21.06.2021 r.,
2. „Urządzenie do badania trwałości zaworów automatycznego odpowietrzania” – twórca mgr inż. Wojciech Kujawski, decyzja z dnia 07.01.2021 r.

II to the Patent Office of the Republic of Poland:
•• submitted the following inventions for patent protection:
1. Patent No. 436646, on 11 January 2021 – inventor: dr inż.
Przemysław Więch,
2. Patent No. 437921, on 19 May 2021 - inventors: mgr inż.
Wojciech Kujawski, mgr inż. Wojciech Woźniak,
3. Patent No. 439672, on 26 November 2021 - inventors: mgr
inż. Wojciech Kujawski, mgr inż. Wojciech Woźniak, mgr
inż. Maciej Murkowski, mgr inż. Rafał Gralak,
4. Patent No. 439673, on 26 November 2021 - inventors: mgr
inż. Wojciech Kujawski, mgr inż. Wojciech Woźniak, mgr
inż. Maciej Murkowski, mgr inż. Stefan Nowakowski,
•• obtained a decision about granting the patent:
1. “Device for durability testing of tilt window hardware”
- inventor: mgr inż. Wojciech Kujawski, decision of 21 June
2021,
2. “Device for durability testing of automatic vent valves”
- inventor: mgr inż. Wojciech Kujawski, decision of 7
January 2021.

Ponadto Instytut utrzymuje w mocy świadectwa ochronne na
16 znaków towarowych.

Moreover, the Institute maintains in force the certificates protecting 16 trademarks.
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NOWE STANOWISKA BADAWCZE
NEW TESTING FACILITIES
W 2021 roku uruchomiono w Zespole Laboratoriów Badawczych
ITB następujące stanowiska badawcze:
•• komora SO2 do testów Kesternicha,
•• komora solna,
•• symulator udaru napięciowoprądowego SURGE,
•• chromatograf gazowy z detektorem mas i termodesorberem,
•• aparat płytowy do pomiaru współczynnika przewodności
cieplnej materiałów i wyrobów budowlanych,
•• stanowisko do badania przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na wiatr elementów budowlanych,
•• aparat do dynamiczno-cyklicznego badania prostego ścinania ze specjalistycznym oprogramowaniem,
•• zestaw do badań trójosiowego ściskania ze specjalistycznym
oprogramowaniem,
•• urządzenie do wieloosiowego zadawania siły,
•• urządzenie do badań nośności płyt warstwowych,
•• urządzenie do badań zawiasów zwykłych i sprężynowych,
•• urządzenie do badań łączników hydraulicznych,
•• automatyczny piknometr gazowy wraz z wyposażeniem,
•• zestaw do badań dynamicznych w aparacie trójosiowego
ściskania,
•• stanowisko badawcze do inicjacji dynamicznej deformacji
podłoży betonowych,
•• komora do badania mrozoodporności,
•• platforma do badań antypoślizgowości przez pomiar kąta
akceptowalnego metodą stopy bosej oraz metodą stopy
obutej i in.

In 2021 the following test stations were implemented in the ITB
Group of Testing Laboratories:
•• SO2 chamber for Kesternich tests,
•• salt chamber,
•• SURGE simulator,
•• thermal-desorption gas chromatograph with a mass
detector,
•• panel apparatus for measuring the coefficient of thermal
conductivity of materials and building products,
•• station for testing air permeability, water tightness and wind
resistance of building components,
•• device for dynamic and cyclic shearing, including specialised
software,
•• set for three-axial compression tests, including specialised
software,
•• device for multi-axial force application,
•• device for sandwich board load capacity testing,
•• standard and spring hinge testing device,
•• testing device for hydraulic connectors,
•• automatic gas pycnometer, including equipment,
•• set for dynamic tests in a three-axial compression apparatus,
•• station for testing dynamic deformation initiation in concrete
substrates,
•• freeze-resistance testing chamber,
•• anti-slip testing platform – the tests are based on the acceptable angle measurements with barefoot and booted foot
methods, etc.

Przeprowadzono także modernizacje posiadanej aparatury:
•• stanowiska SBI do badań ogniowych,
•• stacji pogodowej,
•• stanowiska do obciążeń balustrad,
•• wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego,
•• wentylatora WPS-35 ze sterowaniem,
•• komory starzeniowej UV i in.

The following laboratory equipment was refurbished:
•• SBI station for fire testing,
•• weather station,
•• railing load station,
•• high-resolution scanning electron microscope,
•• WPS-35 fan with control,
•• UV ageing chamber etc.

DZIAŁALNOŚĆ | ACTIVITY | 2021

31

OCENA WYROBÓW I USŁUG
ASSESSMENT OF PRODUCTS
AND SERVICES
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KRAJOWE OCENY TECHNICZNE,
EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE,
REKOMENDACJE TECHNICZNE ITB
NATIONAL TECHNICAL ASSESSMENTS,
EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENTS,
TECHNICAL RECOMMENDATIONS
Krajowe Oceny Techniczne, Europejskie Oceny Techniczne,
Rekomendacje Techniczne wydane przez ITB w 2021 r.

National Technical Assessments, European Technical Assessments and Technical Recommendations issued by the ITB in 2021

5

77

Rekomendacje Techniczne ITB
Technical Recommendations

Europejskie Oceny Techniczne
European Technical Assessments

546

Krajowe Oceny Techniczne
National Technical Assessments

Krajowe Oceny Techniczne ITB wydawane są przez Instytut
od stycznia 2017 roku na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1968).
Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania
Krajowych Ocen Technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony
przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do
wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup: nr 12 (Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg) i nr 23 (Wyroby
do budowy dróg).

The Instytut Techniki Budowlanej has been issuing National
Technical Assessments since January 2017 based on
a regulation of the Ministry of Infrastructure and Construction of
17 November 2016 on national technical assessments (Journal
of Laws, 2016, item 1968).
The Institute is authorised to issue National Technical
Assessments for construction products in all product areas with
the exception of groups 12 (Circulation fixtures: road equipment)
and 23 (Road construction products) according to the regulation
of the Ministry of Infrastructure and Construction of 17 November
2016 (Journal of Laws, 2016, item 1966 as amended) for the
national declaration of performance of construction products
and marking them with the construction mark (including
products intended for protection from metal and biological
corrosion, and ventilation and air-conditioning products).
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Procentowy (%) podział na grupy wyrobów, dla których wydano
Krajowe Oceny Techniczne w 2021 r. (niektóre KOT dotyczą wyrobów mieszczących się w więcej niż jednej grupie wyrobów, co
zostało uwzględnione na wykresie). Numer grupy według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

grupa wyrobów: 28
product group: 28

Percentage (%) of groups of products for which National
Technical Assessments were issued in 2021 (some of the
National Technical Assessments apply to products belonging to more than one group - this is included in the diagram).
Number of groups according to the Regulation of the Ministry of Infrastructure and Construction of 17 November 2016
(Journal of Laws, 2016, item 1966 as amended)

12,82%

grupa wyrobów: 18
product group: 18

11,17%

grupa wyrobów: 32
product group: 32

10,44%

grupa wyrobów: 36
product group: 36

10,07%

grupa wyrobów: 2
product group: 2

8,61%

grupa wyrobów: 29
product group: 29

8,43%

grupa wyrobów: 35
product group: 35

8,24%

pozostałe grupy wyrobów
other product groups

49,28%

Największą liczbę Krajowych Ocen Technicznych wydano w następujących grupach wyrobów:
•• 28: Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się
z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
•• 18: Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków,
•• 32: Mocowania/łączniki,
•• 36: Wyroby do wentylacji i klimatyzacji,
•• 2: Drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane
oraz wyroby uzupełniające,
•• 29: Wyroby budowlane stykające się z wodą przeznaczoną do
spożycia przez ludzi,
•• 35: Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną.

The largest number of National Technical Assessments was
issued in the following product groups:
•• 28: Pipes, tanks and ancillaries not in contact with water
intended for human consumption,
•• 18: Wastewater engineering products,
•• 32: Fixings,
•• 36: Ventilation and air-conditioning products
•• 2: Doors, windows, gates and related building hardware,
•• 29: Construction products in contact with water intended for
human consumption,
•• 35: Products intended for protection from metal and biological
corrosion.

Europejskie Oceny Techniczne wydawane są od lipca 2013 roku,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

European Technical Assessments have been issued since July
2013 according to the regulation of the European Parliament
and the Council (EU) No. 305/2011 of 9 March 2011: laying down
harmonised conditions for the marketing of construction
products and repealing Council Directive No. 89/106/EEC.

Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania Europejskich Ocen Technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów
budowlanych według załącznika IV, tabela 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, z wyjątkiem grup:
nr 12 (Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg) i nr 23 (Wyroby do budowy dróg).

The ITB’s authorisation to issue European Technical Assessments
includes all groups of construction products according to Annex
IV, Table 1 of the regulation of the European Parliament and
the Council (EU) No. 305/2011, with the exception of groups 12
(Circulation fixtures: road equipment) and 23 (Road construction
products).
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Procentowy (%) podział na grupy wyrobów, dla których
wydano Europejskie Oceny Techniczne w 2021 r. Numer grupy
według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011
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Percentage (%) of groups of products for which European
Technical Assessments were issued in 2021. Number of groups
according to the regulation of the European Parliament and
the Council (EU) No. 305/2011

7,80%

pozostałe grupy wyrobów
other product groups

5,19%

grupa wyrobów: 28
product group: 28

6,49%

grupa wyrobów: 21
product group: 21

9,09%

grupa wyrobów: 4
product group: 4

50,65%

grupa wyrobów: 33
product group: 33

20,78%

grupa wyrobów: 35
product group: 35

Największą liczbę Europejskich Ocen Technicznych wydano
w następujących grupach:
•• 33: Mocowania / łączniki,
•• 35: Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniające i ochrony
ogniowej, wyroby hamujące palność,
•• 4: Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy / systemy izolacyjne,
•• 21: Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów,
zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych,
•• 28: Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się
z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

The highest number of European Technical Assessments was
issued in the following product groups:
•• 33: Fixings,
•• 35: Fire stopping, fire sealing and fire protective products. Fire
retardant products,
•• 4: Thermal insulation products. Composite insulating kits/systems kits,
•• 21: Internal and external wall and ceiling finishes. Internal partition kits,
•• 28: Pipes-tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption.

Rekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, obejmującymi:
•• wyroby lub zestawy wyrobów niepodlegające wymaganiom
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późniejszymi zmianami),
•• powtarzalne rozwiązania techniczne,
•• zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów budowlanych.

The ITB Technical Recommendations are voluntary documents
which cover:
•• products or kits of products not subject to the requirements
of the Act on construction products (Journal of Laws of 2020,
item 215, as amended),
•• reproducible engineering solutions,
•• the scope, conditions and rules for using construction products.

W 2021 r. ITB wydał Rekomendacje Techniczne dla: folii oraz
tkaniny pod ogrzewanie podłogowe, kotew montażowych, rozwiązania technicznego, obejmującego wykonywanie przegród,
barier i przesłon przeciwfiltracyjnych metodą frezu kubełkowego, taśmy brzegowej do wykonywania dylatacji wylewek betonowych, płynu niskokrzepnącego do stosowania w zamkniętych
instalacjach chłodzących i ogrzewczych.

In 2021 the ITB issued recommendations for floor heating textile
fabrics and foils, mounting anchors, engineering solutions including making partitions, barriers and anti-filtration walls with
a bucket cutter method, tape for expansion joint edges of concrete screeds, low-solidifying fluid for closed cooling and heating
applications.
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DZIAŁALNOŚĆ CERTYFIKACYJNA
CERTIFICATION ACTIVITY
Instytut Techniki Budowlanej jako jednostka akredytowana
przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AC 020) i notyfikowana
(nr 1488) prowadził w 2021 r. weryfikację stałości właściwości
użytkowych wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w systemie
krajowym, tj. w obszarze regulowanym rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.) oraz w systemie
europejskim, tj. w obszarze regulowanym rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady
89/106/EWG wraz z rozporządzeniami delegowanymi.

In 2021, the ITB, as a body accredited by the Polish Accreditation
Centre (No. AC 020) and a notified body (No. 1488), verified
performance constancy of products and factory production
control according to the national system, i.e. within the area
regulated by the regulation of the Minister of Infrastructure and
Construction of 17 November 2016 on the method of declaring
performance of construction products and the method of their
marking with a construction mark (Journal of Laws of 2016, item
1966 as amended) and within the European system, i.e. within
the area regulated by the Regulation of the European Parliament
and the Council (EU) No. 305/2011 laying down harmonised
conditions for the marketing of construction products and
repealing the Council’s Directive No. 89/106/EEC including the
delegated regulations.

W 2021 r. Instytut wydał 189 certyfikatów w obszarze
regulowanym prawnie, w tym 90 certyfikatów w systemie
krajowym i 99 certyfikatów w systemie europejskim.

In 2021, the Institute issued 189 certificates, 90 of which adhered to
the national system and 99 to the European.

Procentowy (%) podział na grupy wyrobów, dla których
wydano certyfikaty w systemie krajowym w 2021 r. Numer
grupy według rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966 z późniejszymi zmianami)

Percentage (%) of groups of products for which certificates
according to the national system were issued in 2021. Group
number according to the regulation of the Ministry of Infrastructure and Construction of 17 November 2016 (Journal of
Laws of 2016, item 1966, as amended)

20,41%

grupa wyrobów: 32
product group: 32

31,63%

pozostałe grupy wyrobów
other product groups

13,27%

grupa wyrobów: 34
product group: 34

10,20%

13,27%

grupa wyrobów: 4
product group: 4

11,22%

grupa wyrobów: 16
product group: 16

grupa wyrobów: 2
product group: 2
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Najwięcej krajowych certyfikatów wydano w następujących
grupach:
•• 32: Mocowania/łączniki,
•• 34: Wyroby do zatrzymania ognia, uszczelniające i ochrony
ogniowej, wyroby zmniejszające palność,
•• 2: Drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane
oraz wyroby uzupełniające,
•• 16: Wyroby do zbrojenia betonu łącznie w wyrobami pomocniczymi. Zestawy zakotwień i cięgien,
•• 4: Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy / systemy
izolacyjne.

The highest number of national certificates was issued in the
following groups:
•• 32: Sealants for joints,
•• 34: Fire stopping, fire sealing and fire protective products. Fire
retardant products,
•• 2: Doors, windows, shutters, gates and related building
hardware,
•• 16: Reinforcing and prestressing steel for concrete (and
ancillaries). Post tensioning kits,
•• 4: Thermal insulation products. Composite insulating kits /
systems.

Zakres akredytacji AC 020 ITB dla Jednostki Certyfikującej Wyroby w systemie krajowym został w 2021 r. rozszerzony w niżej
wymienionych obszarach:

The scope of the ITB’s AC 020 accreditation for the Certification
Body, which offers certification according to the national system,
was extended in 2021 to cover the following areas:

Grupa wyrobów budowlanych
Group of construction products
Grupa 15: Cementy, wapna budowlane i inne
spoiwa hydrauliczne
•• cementy powszechnego użytku, specjalne, glinowe, murarskie
Group 15: Cement, construction lime and other hydraulic
binders
•• cement for universal applications, special applications,
aluminous cement and masonry cement
Grupa 15: Cementy, wapna budowlane i inne
spoiwa hydrauliczne
•• spoiwa hydrauliczne do mieszanek stosowanych na
podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża
Group 15: Cement, construction lime and other hydraulic
binders
•• hydraulic binders for mixes intended as road foundations
and substrate stabilisers

Dokument odniesienia
Reference document
PN-EN 197-5:2021-07
Cement. Część 5: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M
i cement wieloskładnikowy CEM VI
PN-EN 197-5:2021-07
Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and
composite cement CEM VI

PN-EN 13282-2:2015-04
Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 2: Hydrauliczne spoiwa
drogowe normalnie wiążące. Skład, wymagania i kryteria
zgodności
PN-EN 13282-2:2015-04
Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening hydraulic road
binders. Composition, specifications and conformity criteria
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Procentowy (%) podział na decyzje Komisji Europejskiej (KE),
dla których wydano certyfikaty w systemie europejskim
w 2021 r. Numery decyzji KE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 ustanawiającym
zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów
budowlanych

Percentage (%) of the Decisions of the European Commission,
for which certificates according to the European system were
issued in 2021. The number of European Commission decisions
according to the Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No. 305/2011, laying down harmonised
conditions for the marketing of construction products

16,14%
96/579/WE

15,13%

99/93/WE

45,93%

pozostałe
others

11,9%
2011/284/UE

10,9%
96/582/WE

Najwięcej certyfikatów wydano dla decyzji KE:
•• 96/579/WE Urządzenia uliczne,
•• 99/93/WE Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane
z nimi okucia budowlane,
•• 2011/284/UE Kable zasilania, kable sterujące i kable komunikacyjne,
•• 96/582/WE Systemy oszklenia klejonego i kotwy metalowe do
betonu.

The highest number of certificates was issued for the following
European Commission decisions:
•• 96/579/EC Circulation fixtures,
•• 99/93/EC Doors, windows, shutters, blinds, gates and related
building hardware,
•• 2011/284/EU Power, control and communication cables,
•• 96/582/EC Glazing systems and metal anchors for concrete.
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Zakres akredytacji AC 020 ITB dla Jednostki Certyfikującej Wyroby
w systemie europejskim został w 2021 r. rozszerzony o następujące
dokumenty odniesienia:

Decyzja Komisji Europejskiej
Decision of the European Commission
96/582/WE
Kotwy metalowe do betonu
96/582/EC
Metal anchors for concrete

The scope of the AC 020 accreditation of the Certification Body,
which offers certification according to the European system, was
extended in 2021 with the following reference documents:

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 330499-01-0601
Łączniki wklejane do stosowania w betonie (zastępuje specyfikację techniczną
ETAG 001-5 i EAD 330499-00-0601)
EAD 330499-01-0601
Bonded fasteners for use in concrete

97/176/WE
Wyroby konstrukcyjne z drewna litego
i wyposażenie pomocnicze

EAD 140022-00-0304
Prefabrykowane nośne płyty warstwowo-żebrowe z materiałów
drewnopochodnych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 019)

97/176/EC
Structural timber products and ancillaries

EAD 140022-00-0304
Pre-fabricated wood-based loadbearing stressed skin panels

97/463/WE
Kotwy tworzywowe do betonu
i konstrukcji murowych
97/463/EC
Plastic anchors for use in concrete
and masonry

97/556/WE
Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi
97/556/EC
External thermal insulation composite systems/
kits with rendering (ETICS)
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EAD 331433-00-0601
Kotwy iniekcyjne do mocowania płyt termoizolacyjnych
EAD 332277-00-0601
Łączniki mocujące podpory pionujące do elementów prefabrykowanych
betonowych ścian i słupów
EAD 330284-00-0604
Łączniki tworzywowe do niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych
w betonie i podłożach murowych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 020)
EAD 331433-00-0601
Injected anchor for thermal insulation boards
EAD 332277-00-0601
Fastener for push-pull props for precast wall/column elements
EAD 330284-00-0604
Plastic anchors for redundant non-structural systems in concrete and masonry
EAD 040083-00-0404
Złożone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami tynkarskimi
(zastępuje specyfikację techniczną ETAG 004)
EAD 040016-01-0404
Siatka z włókna szklanego do wzmacniania tynków cementowych lub na bazie
cementu (zastępuje specyfikację techniczną EAD 040016-00-0404)
EAD 040083-00-0404
External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings
EAD 040016-01-0404
Glass fibre mesh for reinforcement of cementitious or cement-based renderings

97/740/WE
Elementy murowe i wyroby związane

EAD 170005-00-0305
Elementy murowe ceramiczne z recyklingu

97/740/EC
Masonry and related products

EAD 170005-00-0305
Re-cycled clay masonry units

98/599/WE
Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć
dachowych nanoszonych w postaci płynnej

EAD 030350-00-0402
Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych
w postaci płynnej (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 005)

98/599/EC
Liquid applied roof waterproofing kits

EAD 030350-00-0402
Liquid applied roof waterproofing kits
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Decyzja Komisji Europejskiej
Decision of the European Commission

99/90/WE Membrany
99/90/EC Membranes

99/93/WE
Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy
i powiązane z nimi okucia budowlane
99/93/EC
Doors, windows, shutters, blinds, gates
and related building hardware

99/454/WE
Wyroby ogniochronne

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 030378-00-0605
Elastyczne arkusze podkładowe do impregnacji wodoodpornej z wiązaniem pełnym
EAD 030378-00-0605
Fully bonded, pre-applied flexible sheet for waterproofing
EAD 020062-00-1102
Przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe
zestawy drzwiowe wykonane ze specjalnych kształtowników stalowych
art. 46 CPR w odniesieniu do normy
EN 16034:2014
Drzwi, bramy i otwieralne okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
EAD 020062-00-1102
Internal fire resisting and/or smoke control single and double leaf doorsets
made of special steel-frame profiles
EN 16034:2014
Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows
- Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke
control characteristics
EAD 350865-00-1106
Wyroby zmniejszające palność (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 028)

99/454/EC
Fire stopping, fire sealing and fire protective
products

EAD 350865-00-1106
Fire retardant products

99/455/WE
Zestaw wyrobów do wykonywania budynków
szkieletowych z drewna i budynków z bali

EAD 340308-00-0203
Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna
(zastępuje specyfikację techniczną ETAG 007)

99/455/EC
Timber frame and log prefabricated building kits

EAD 340308-00-0203
Timber building kits

99/469/WE
Wyroby związane z betonem, zaprawą
i zaczynem

EAD 340392-00-0104
Systemy CRM (Composite Reinforced Mortar) do wzmacniania konstrukcji
betonowych i murowanych

99/469/EC
Products related to concrete, mortar and grout

EAD 340392-00-0104
CRM (Composite Reinforced Mortar) Systems for strengthening concrete
and masonry structures

2001/308/WE
Prefabrykowane drobnowymiarowe
elementy ociepleń z gotową fakturą

EAD 040914-00-0404
Zestawy »Veture« – prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
wraz z zamocowaniami (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 017)

2001/308/EC
Vetures

EAD 040914-00-0404
Veture kits – prefabricated units for external wall insulation and their fixing devices

2003/639/WE
Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

EAD 050019-00-0301
Trzpienie do złączy konstrukcyjnych pod obciążeniem statycznym
i quasi-statycznym (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 030)

2003/639/EC
Pins for structural joints

EAD 050019-00-0301
Dowels for structural joints under static and quasi-static loading
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2003/655/WE
Pokrycia wodochronne do ścian
i podłóg pomieszczeń mokrych
2003/655/EC
Watertight covering kits for wetroom
floors and walls

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 030352-00-0503
Zestawy wyrobów do izolacji wodochronnej ścian i podłóg pomieszczeń mokrych,
nanoszone w postaci płynnej (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 022-1)
EAD 030436-00-0503
Zestawy wyrobów z elastycznymi arkuszami do izolacji wodochronnej ścian
i podłóg pomieszczeń mokrych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 022-2)
EAD 030437-00-0503
Zestawy wyrobów z płytami wodoszczelnymi do izolacji wodochronnej ścian
i podłóg pomieszczeń mokrych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 022-3)
EAD 030352-00-0503
Liquid applied watertight covering kits for wet room floors and/or walls
EAD 030436-00-0503
Watertight covering kits based on flexible sheets for wet room floors and/or walls
EAD 030437-00-0503
Watertight covering kits based on inherently watertight boards for wet room
floors and/or walls

Zakres autoryzacji i notyfikacji ITB jako Jednostki Notyfikowanej
Nr 1488 został w 2021 r. rozszerzony o następujące dokumenty
odniesienia:

Decyzja Komisji Europejskiej
Decision of the European Commission
96/582/WE
Kotwy metalowe do betonu
96/582/EC
Metal anchors for concrete

The scope of authorisation and notification of the ITB, as Notified
Body No. 1488, was extended in 2021 with the following reference
documents:

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 330499-01-0601
Łączniki wklejane do stosowania w betonie (zastępuje specyfikację techniczną
ETAG 001-5 i EAD 330499-00-0601)
EAD 330499-01-0601
Bonded fasteners for use in concrete

97/176/WE
Wyroby konstrukcyjne z drewna litego
i wyposażenie pomocnicze

EAD 140022-00-0304
Prefabrykowane nośne płyty warstwowo-żebrowe z materiałów
drewnopochodnych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 019)

97/176/EC
Structural timber products and ancillaries

EAD 140022-00-0304
Pre-fabricated wood-based loadbearing stressed skin panels

97/463/WE
Kotwy tworzywowe do betonu
i konstrukcji murowych
97/463/EC
Plastic anchors for use in concrete and masonry
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EAD 331433-00-0601
Kotwy iniekcyjne do mocowania płyt termoizolacyjnych
EAD 332277-00-0601
Łączniki mocujące podpory pionujące do elementów prefabrykowanych
betonowych ścian i słupów
EAD 330284-00-0604
Łączniki tworzywowe do niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych
w betonie i podłożach murowych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 020)
EAD 331433-00-0601
Injected anchor for thermal insulation boards
EAD 332277-00-0601
Fastener for push-pull props for precast wall/column elements
EAD 330284-00-0604
Plastic anchors for redundant non-structural systems in concrete and masonry
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97/556/WE
Złożone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi
97/556/EC
External thermal insulation composite
systems/kits with rendering (ETICS)

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 040287-00-0404
Zestawy do wykonywania złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS)
z izolacją cieplną w postaci płyt i warstwą zewnętrzną w postaci
nieciągłych okładzin ściennych
EAD 040427-00-0404
Zestawy do wykonywania złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS) z izolacją
cieplną w postaci zaprawy i warstwą zewnętrzną w postaci wypraw tynkarskich
lub nieciągłych okładzin ściennych
EAD 040465-00-0404
Zewnętrzny, kompozytowy system izolacji termicznej z obrzutką na jednolub wielowarstwowej ścianie drewnianej
EAD 040083-00-0404
Złożone systemy izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawami tynkarskimi
(zastępuje specyfikację techniczną ETAG 004)
EAD 040016-01-0404
Siatka z włókna szklanego do wzmacniania tynków cementowych
lub na bazie cementu (zastępuje specyfikację techniczną EAD 040016-00-0404)
EAD 040287-00-0404
Kits for external thermal insulation composite system (ETICS) with panels
as thermal insulation product and discontinuous claddings as exterior skin
EAD 040427-00-0404
Kits for external thermal insulation composite system (ETICS) with mortar as thermal insulation product and renderings or discontinuous claddings as exterior skin
EAD 040465-00-0404
ETICS with renderings on mono-layer or multi-layer wall made of timber
EAD 040083-00-0404
External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings
EAD 040016-01-0404
Glass fibre mesh for reinforcement of cementitious or cement-based renderings

97/740/WE
Elementy murowe i wyroby związane

EAD 170005-00-0305
Elementy murowe ceramiczne z recyklingu

97/740/EC
Masonry and related products

EAD 170005-00-0305
Re-cycled clay masonry units

97/638/WE
Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna

EAD 130186-00-0603
Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych
(zastępuje specyfikację techniczną ETAG 015)

97/638/EC
Fasteners for structural timber

EAD 130186-00-0603
Three dimensional nailing plates

98/599/WE
Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć
dachowych nanoszonych w postaci płynnej

EAD 030350-00-0402
Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych
w postaci płynnej (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 005)

98/599/EC
Liquid applied roof waterproofing kits

EAD 030350-00-0402
Liquid applied roof waterproofing kits
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97/597/WE
Stal zbrojeniowa i sprężająca
do betonu
97/597/EC
Reinforcing and prestressing steel for concrete

99/90/WE
Membrany
99/90/EC
Membranes
99/92/WE
Lekkie kompozytowe belki i słupy drewnopochodne

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 160055-00-0301
Kratownice do zwiększania odporności na ścinanie na płaskich płytach
lub podłożach i płytach podłoża
EAD 050001-00-0301
Łączniki zbrojeniowe z izolacją termiczną stosowane w połączeniach płyt
balkonowych z wewnętrznymi płytami stropowymi i podłogami wewnętrznymi
EAD 160055-00-0301
Lattice girders for the increase of punching shear resistance of flat slabs
or footings and ground slabs
EAD 050001-00-0301
Load bearing thermal insulating elements which form a thermal break
between balconies and internal floors
EAD 030378-00-0605
Elastyczne arkusze podkładowe do impregnacji wodoodpornej
z wiązaniem pełnym
EAD 030378-00-0605
Fully bonded, pre-applied flexible sheet for waterproofing
EAD 130367-00-0304
Kompozytowe drewnopochodne belki i słupy
(zastępuje specyfikację techniczną ETAG 011)

99/92/EC
Light composite wood-based beams and columns

EAD 130367-00-0304
Composite wood-based beams and columns

99/93/WE
Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy
i powiązane z nimi okucia budowlane

EAD 020062-00-1102
Przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne wewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe
zestawy drzwiowe wykonane ze specjalnych kształtowników stalowych
art. 46 CPR w odniesieniu do normy
EN 16034:2014
Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.
Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

99/93/EC
Doors, windows, shutters, blinds, gates
and related building hardware

99/454/WE
Wyroby ogniochronne

EAD 020062-00-1102
Internal fire resisting and/or smoke control single and double leaf doorsets
made of special steel-frame profiles
EN 16034:2014
Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable
windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting
and/or smoke control characteristics
EAD 350865-00-1106
Wyroby zmniejszające palność (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 028)

99/454/EC
Fire stopping, fire sealing and fire protective
products

EAD 350865-00-1106
Fire retardant products

99/455/WE
Zestaw wyrobów do wykonywania budynków
szkieletowych z drewna i budynków z bali

EAD 340308-00-0203
Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna
(zastępuje specyfikację techniczną ETAG 007)

99/455/EC
Timber frame and log prefabricated building kits

EAD 340308-00-0203
Timber building kits
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99/469/WE
Wyroby związane z betonem,
zaprawą i zaczynem

Dokument odniesienia
Reference documents
EAD 340392-00-0104
Systemy CRM (Composite Reinforced Mortar) do wzmacniania konstrukcji
betonowych i murowanych

99/469/EC
Products related to concrete, mortar and grout

EAD 340392-00-0104
CRM (Composite Reinforced Mortar) Systems for strengthening concrete
and masonry structures

2001/308/WE
Prefabrykowane drobnowymiarowe
elementy ociepleń z gotową fakturą

EAD 040914-00-0404
Zestawy »Veture« – prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
wraz z zamocowaniami (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 017)

2001/308/EC
Vetures

EAD 040914-00-0404
Veture kits – prefabricated units for external wall insulation and their fixing devices

2003/639/WE
Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

EAD 050019-00-0301
Trzpienie do złączy konstrukcyjnych pod obciążeniem statycznym
i quasi-statycznym (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 030)

2003/639/EC
Pins for structural joints

2003/655/WE
Pokrycia wodochronne do ścian
i podłóg pomieszczeń mokrych
2003/655/EC
Watertight covering kits for wetroom
floors and walls

EAD 050019-00-0301
Dowels for structural joints under static and quasi-static loading
EAD 030352-00-0503
Zestawy wyrobów do izolacji wodochronnej ścian i podłóg pomieszczeń mokrych,
nanoszone w postaci płynnej (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 022-1)
EAD 030436-00-0503
Zestawy wyrobów z elastycznymi arkuszami do izolacji wodochronnej ścian
i podłóg pomieszczeń mokrych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 022-2)
EAD 030437-00-0503
Zestawy wyrobów z płytami wodoszczelnymi do izolacji wodochronnej ścian
i podłóg pomieszczeń mokrych (zastępuje specyfikację techniczną ETAG 022-3)
EAD 030352-00-0503
Liquid applied watertight covering kits for wet room floors and/or walls
EAD 030436-00-0503
Watertight covering kits based on flexible sheets for wet room floors and/or walls
EAD 030437-00-0503
Watertight covering kits based on inherently watertight boards for wet room
floors and/or walls
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Nowe certyfikaty wydane przez ITB w 2021 r.
New certificates issued by the ITB in 2021

68

Europejskie certyfikaty stałości właściwości użytkowych wyrobu
European certificates of constancy of performance

49

Krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych wyrobów
National certificates of constancy of performance

41

Krajowe certyfikaty zgodności zakładowej kontroli produkcji
National certificates of conformity of factory production control

31

Europejskie certyfikaty zgodności zakładowej kontroli produkcji
European certificates of conformity of factory production control
Certyfikaty dobrowolne
Voluntary certificates

6

Certyfikaty nadzorowane przez ITB w 2021 r.
Certificates supervised by the ITB in 2021

585

Europejskie certyfikaty stałości właściwości użytkowych wyrobu
European certificates of constancy of performance

377

Krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych wyrobów
National certificates of constancy of performance

349

Krajowe certyfikaty zgodności zakładowej kontroli produkcji
National certificates of conformity of factory production control

318

Europejskie certyfikaty zgodności zakładowej kontroli produkcji
European certificates of conformity of factory production control
Certyfikaty dobrowolne
Voluntary certificates

69

WSPÓŁPRACA
COOPERATION
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DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA
STANDARDISATION ACTIVITY
W 2021 roku 60 ekspertów ITB brało czynny udział w pracach 52
Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(PKN), w tym w 29 Komitetach Technicznych należących do
SektoraBudownictwa i Konstrukcji Budowlanych, a także
w 23 Komitetach Technicznych działających w innych Sektorach
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, których tematyka jest
merytorycznie związana z budownictwem.

In 2021, 60 experts from the Institute actively participated
in 52 Technical Committees of the Polish Committee for
Standardization (PKN), including 29 Technical Committees
from the Construction and Building Structures Sector, and
in 23 Technical Committees operating in other Sectors of the
Polish Standardisation Committee, whose subject matter area
is related to construction.

Liczba Komitetów Technicznych PKN, w których działalność są zaangażowani eksperci ITB:
Number of Technical Committees of the PKN which the ITB’s experts are involved in:

29

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Construction and Building Structures

5

Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Commodities
Sektor Hutnictwa
Metallurgy

4

Sektor Chemii
Chemicals

4
3

Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Defence and Public Safety
Sektor Elektrotechniki
Electrical Engineering

2

Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Health, Environment and Medicine

2

Sektor Maszyn i Inżynierii
Machinery and Engineering

1

Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Basics and Management Systems

1

Sektor ds. Nanotechnologii i Innowacji
Nanotechnology and Innovation

1

SUMA
TOTAL

52

W 12 Komitetach Technicznych PKN eksperci ITB pełnią funkcje
zarządcze.
Instytut wspiera również proces normalizacji na forum europejskim i międzynarodowym poprzez udział wydelegowanych ekspertów w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
(CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Experts from the Institute hold managerial positions as Chairs in
12 Technical Committees of the Polish Standardisation Committee.
The Institute supports the standardisation processes in Europe
and worldwide through its participation in the European
Standardisation Committee (CEN) and the International
Standardisation Organisation (ISO).

W 2021 r., zgodnie z informacją PKN (na podstawie danych Global
Directory), 11 ekspertów brało udział w pracach 8 komitetów CEN
a 3 ekspertów Instytutu uczestniczyło w działalności komitetów
technicznych ISO.

In 2021, according to the PKN (Global Directory data), 11 experts
participated in 8 CEN committees, while 3 experts were involved
in ISO Technical Committees.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
INTERNATIONAL COOPERATION
W 2021 roku Instytut współpracował z:
In 2021, the ITB cooperated with:
Komisją Europejską
Grupą Jednostek Notyfikowanych
Stałym Komitetem Budownictwa
European Commission
Group of Notified Bodies
Standing Committee on Construction

Europejską Siecią Instytutów Badawczych
European Network of Building Research Institutes

Europejską Organizacją ds. Oceny Technicznej
European Organisation for Technical Assessment

Europejską Unią ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie
European Union for Technical Approval in Construction

Światową Federacją Organizacji ds. Oceny Technicznej
World Federation of Technical Assessment Organisations
Europejską Platformą Budownictwa, Zurbanizowanego
Środowiska i Budynków Efektywnych Energetycznie
ECO Platform

General Assembly

European Construction, Built Environment
and Energy Efficient Buildings Technology Platform

21.05.2015, Brussels

Europejską Platformą „ECO”
Eco Platform
Europejską Grupą Organizacji Prowadzących Badania Ogniowe,
Inspekcje i Certyfikacje
European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification
Europejską Platformą Laboratoriów Geotechnicznych
European Large Geotechnical Institutes Platform

Międzynarodowym Komitetem Kominów Przemysłowych
International Committee for Industrial Chimneys
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DZIAŁALNOŚĆ RYNKOWA ITB NA ŚWIECIE
THE ITB GLOBAL BUSINESS ACTIVITIES

49

AKADEMIA ITB
THE ITB ACADEMY
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KONFERENCJE I SEMINARIA
CONFERENCES AND SEMINARS
W 2021 r. Instytut był organizatorem:
•• webinarium „Wspieramy eksport wyrobów i usług budowlanych”,
•• seminarium „Wpływ ciężkiego ruchu drogowego na obiekty
mostowe”.

In 2021 the ITB organised:
•• a webinar “Supporting the export of construction products
and services”,
•• a seminar “Traffic-Induced Damage to Bridges”.

KURSY I SZKOLENIA
TRAINING COURSES
W 2021 r. Instytut był organizatorem 10 edycji szkoleń (w tym
6 w formie webinariów):
•• „Balustrady, nowe przepisy, deklaracje właściwości użytkowych”,
•• „Dlaczego montaż okien jest najważniejszy”,
•• „Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych wg warunków
technicznych wykonania i odbioru robót” – 2 edycje,
•• „Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie
europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany,
wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)” – 4
edycje,
•• „Technologia i projektowanie betonu” – kurs,
•• „Laborant w laboratorium betonu i kruszyw” – kurs.
W 2021 roku przeszkolono 262 osoby.

In 2021, the Institute organised 10 training courses, including
6 online seminars, in the following series:
•• “Railings, new regulations, declarations of performance”,
•• “Why the assembly of windows is the most important?”,
•• “Conformance of residential and commercial premises to
technical conditions for work execution”,
•• “Marketing of construction products in the European and national system”,
•• “Concrete technology and design”,
•• “A laboratory assistant in a concrete and aggregate laboratory”.
In 2021, the ITB trained 262 people.
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WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE
TITLES, PUBLICATIONS
W 2021 roku opracowano w Instytucie 215 publikacji naukowych
i technicznych (61 w języku angielskim), w tym publikacje punktowane, zgodnie z rozporządzeniem i wykazami MEiN:
•• monografie: 4,
•• redakcje monografii: 2,
•• rozdziały w monografiach: 22,
•• publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MEiN: 116,
•• pozostałe publikacje: 71.

In 2021, the Institute published 215 science and engineering manuscripts (61 in English), including publications credited according
to the regulations of the Ministry of Education and Science:
•• monographs: 4,
•• editing of monographs: 2,
•• chapters in monographs: 22,
•• publications in scientific journals: 116,
•• other: 71.

Miejscem publikacji były:
•• wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej,
•• materiały konferencyjne,
•• czasopisma naukowo-techniczne krajowe i zagraniczne.

The manuscripts were published in:
•• the ITB titles,
•• conference proceedings,
•• domestic and foreign scientific and technical journals.

Całkowita liczba punktów w 2021 r. wyniosła: 11 115 (dla ITB
9 798,8316).

Total number of points in 2021: 11,115 (for the ITB 9,798,8316).

Najwyżej punktowane publikacje pracowników ITB wybrane
z wydanych w 2021 roku:

Publications released in 2021, which received the highest
number of points:

1. The potential of Al2O3–ZrO2-based composites, formed via CSC method, in linear infrastructure applications based on their
mechanical, thermal and environmental performance. / Zygmuntowicz Justyna, Piotrkiewicz Paulina, Gizowska Magda,
Tomaszewska Justyna, Suchecki Przemysław, Wachowski Marcin, Torzewski Janusz, Żurowski Radosław W: Metallurgical and
Materials Transactions A, 2021, s. 1-16 DOI: 10.1007/s11661-021-06544-7 2021.- il., bibliogr. 57 poz. MEiN: 200 pkt. L.Filad.: tak IF: 2.556
WoS: tak Scopus: tak ITB: 200 pkt. Otwarty dostęp: tak, Licencja: CC BY 4.0
2. Influence of groundwater pH on water absorption and waterproofness of polymer modified bituminous thick coatings. / Francke
Barbara, Wichowska Maria W: Materials, 2021, Vol.14, iss. 9, 2272, s. 1-15, DOI: 10.3390/ma14092272 2021.- il., bibliogr. 39 poz. MEiN: 140
pkt. L.Filad.: tak IF: 3.057 WoS: tak Scopus: tak ITB: 140 pkt. Otwarty dostęp: tak, Licencja: CC BY 4.0
3. Calorimetric behaviour of electric cables. / Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Fangrat Jadwiga, Papis Bartłomiej W: Energies, 2021,
Vol.14, iss. 4, 1007, s. 1-16, DOI: 10.3390/en14041007 2021.- il., bibliogr. 21 poz. MEiN: 140 pkt. L.Filad.: tak IF: 2.702 WoS: tak ITB: 140 pkt.
Otwarty dostęp: tak, Licencja: CC BY 4.0
4. Zagadnienia dekarbonizacji budownictwa w Polsce. / Piasecki Michał, Geryło Robert W: Materiały Budowlane, 2021, nr 12, s. 23-26,
DOI: 10.15199/33.2021.12.04 2021.- il., bibliogr. 21poz. MEiN: 100 pkt. ITB: 100 pkt.
5. Experimental and computational approaches to the evaluation of double corrugated arch structures.
A review of the latest advancements. / Piekarczuk Artur, Więch Przemysław, Kuczyński Krzysztof, Walentyński,
Ryszard W: Archives of Civil Engineering, 2021, Vol.67, iss. 2, s. 7-35 DOI: 10.24425/ace.2021.137152 2021.- il., bibliogr. 129 poz. MEiN:
100 pkt. WoS: ESCI tak Scopus: tak ITB: 100 pkt. Otwarty dostęp: tak, Licencja: CC BY-NC-ND 3.0
6. Design of passive building foundations in the Polish climatic conditions. / Godlewski Tomasz, Mazur Łukasz, Szlachetka Olga,
Witowski Marcin, Łukasik Stanisław, Koda Eugeniusz W: Energies, 2021, Vol.14, iss. 23, 7855, s. 1-24, DOI: 10.3390/en14237855 2021.il., bibliogr. 61 poz. MEiN: 140 pkt. L.Filad.: tak IF: 3.004 WoS: tak Scopus: tak ITB: 140 pkt. Otwarty dostęp: tak, Licencja: CC BY 4.0
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W ramach działalności wydawniczej ITB w 2021 roku opublikowano poniższe książki:

In 2021, the following books were published by the ITB:

Prace Naukowe
Scientific Studies

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
Instructions, Guidelines

Marian Kawulok

Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski

Marian Kawulok

Diagnozowanie budynków
zlokalizowanych
na terenach górniczych

Ocena bezpieczeństwa
istniejących konstrukcji
żelbetowych

Ocena przydatności
terenów górniczych i pogórniczych
do zabudowy

Warszawa 2021

Warszawa 2021

Warszawa 2021

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Technical Requirements for Execution and Acceptance of Construction Works
WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
część A

część B

Roboty ziemne i konstrukcyjne

Roboty wykończeniowe

zeszyt 6

zeszyt 14

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Elewacje wentylowane

Warszawa 2021

Warszawa 2021

53

54

BIBLIOTEKA ITB
LIBRARY OF THE ITB
Unikalny zbiór publikacji z całego świata z zakresu budownictwa
i pokrewnych obszarów przedstawia poniższy wykres.

Our unique collection of publications on civil engineering/
construction and related areas, published internationally,
is shown in the following graph.

Stan księgozbioru na 31.12.2021 r.
The book collection as of 31 December 2021

5 246

dokumenty oceny technicznej, aprobaty
technical assessment documents, approvals

7 920

czasopisma
journals

9 797

prace naukowo-badawcze niepublikowane
non-published science and research papers

10 189

aprobaty techniczne obce
foreign technical approvals

19 451

normy
standards

W 2021 roku zarejestrowano ponad 39 190 wejść użytkowników
z 54 krajów do Bazy Biblioteki ITB (wg Google Analytics).

77 290

książki i broszury
books and brochures

SUMA
TOTAL

129 893

In 2021, over 39,190 visits were recorded in the ITB Library database by users from 54 countries (according to Google Analytics).
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