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JUBILEUSZ 60-LECIA INSTYTUTU 

Niniejszy artykuł zawiera prezentację historii powstania i działalności Instytutu 
Techniki Budowlanej, jaką przedstawiłem na uroczystości 60-lecia ITB w dniu 24 maja 
w Warszawie. 

W dwa tygodnie po zakończeniu drugiej wojny światowej, gdy Warszawa leżała w gruzach 
(plansza 1), w Dzienniku Ustaw RP nr 21 z roku 1945 ukazał się dekret z dnia 24 maja 
1945 r., w którym Rada Ministrów postanowiła, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
zatwierdziło w artykule 1 utworzenie Ministerstwa Odbudowy. W artykule 5. tego dekretu 
powołano przy tym ministerstwie Instytut Badawczy Budownictwa (IBB), którego zada-
niem było opracowywanie zagadnień naukowo-badawczych z zakresu budownictwa 
(plansza 2). Zgodnie z artykułem 5. dekretu ministrowie odbudowy, obrony narodowej, 
przemysłu i handlu oraz komunikacji zarządzeniem z dnia 12 września 1945 r. ustalili 
statut Instytutu Badawczego Budownictwa (plansza 3). 

Dnia 29 lipca 1949 r. ukazuje się zarządzenie ministra budownictwa, na podstawie którego 
Instytut Badawczy Budownictwa zostaje przekształcony w państwowy instytut naukowo-ba-
dawczy pod nazwą Instytut Techniki Budowlanej, zajmujący się jako jedyny wówczas w kraju 
problematyką budownictwa i drogownictwa (plansza 4). 
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Na kształt powstałego Instytutu, jego rolę i zadania, istotny wpływ miały uwarunkowa-
nia zewnętrzne. W pierwszym dziesięcioleciu była to odbudowa kraju ze zniszczeń 
wojennych oraz realizacja planu sześcioletniego (plansza 5). 

* 

W tym okresie powstają nowe instytuty badawcze, których trzon kadrowy stanowią 
przechodzący do nich specjaliści z ITB. 

Jednocześnie prowadzona jest intensywna budowa i scalanie rozproszonej bazy 
badawczej i lokalowej Instytutu. Powstają pierwsze obiekty: hala wytrzymałościowa 
i budynek główny (plansza 6). 

* 

Lata 1955-1971 w działalności Instytutu Techniki Budowlanej (plansza 7) to rozwój 
tematyki dotyczącej materiałów budowlanych, fizyki budowli i akustyki oraz komplekso-
we prace badawcze na potrzeby systemów konstrukcyjno-technologicznych budownic-
twa mieszkaniowego i przemysłowego. 

Na początku tego okresu do Instytutu przechodzą z Instytutu Budownictwa Mieszka-
niowego i z Zakładu Budownictwa PAN zespoły pracownicze z prowadzoną przez nie 
problematyką. 

W tym samym czasie powstaje Oddział Śląski ITB, zajmujący się problematyką 
budownictwa na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, oraz nastę-
puje intensywna rozbudowa bazy badawczej Instytutu na Ksawerowie. 

* 

Rok 1967 to dwa znaczące dla dalszej działalności ITB zdarzenia: uzyskanie upraw-
nień do prowadzenia przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora 
nauk technicznych w zakresie budownictwa oraz upoważnienie Instytutu do wydawania 
„Świadectw ITB" dopuszczających do powszechnego stosowania w budownictwie no-
wych materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych (plansza 8). 

* 

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do tworzonych licznych zakła-
dów badań i doświadczeń, tzw. ZBiD-ów oraz centralnych ośrodków badawczo-proje-
ktowych odchodzą duże grupy pracowników ITB wraz z prowadzoną przez nie tematyką 
(plansza 9). 
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W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zdecydowana większość prac badaw-
czych była prowadzona w Instytucie w ramach Programu Rządowego 5 oraz centralnych 
i resortowych programów badawczo-rozwojowych. 

W pracach badawczych Instytutu - poza problematyką bezpieczeństwa konstrukcji -
coraz większą rolę zaczęły odgrywać zagadnienia dotyczące komfortu zamieszkania, 
ochrony zdrowia i środowiska oraz tematy badawcze związane z oszczędnością energii 
i ochroną cieplną budynków (plansza 10). 

* 

Lata 1972-1990 (plansza 11) to okres dalszego zmniejszania się kadry Instytutu. 
Największe spadki zatrudnienia można odnotować podczas stanu wojennego oraz 
podczas tworzenia gospodarki wolnorynkowej w latach 1989-1991. 

Na ten okres przypada największa liczba rozwiązań otrzymanych w wyniku przepro-
wadzonych prac badawczych, na które Instytut uzyskał patenty lub wzory użytkowe. 

W ramach przyznanych Instytutowi uprawnień do prowadzenia przewodów doktor-
skich i nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w latach 1972-1990 
tytuł doktora nauk technicznych uzyskało 33 pracowników ITB. 

Na powiększenie i wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu istotny wpływ miało 
przejęcie przez ITB w styczniu 1989 r. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa 
Przemysłowego „Śląsk" i utworzenie na jego bazie Oddziału Instytutu Techniki Budow-
lanej w Katowicach. 

* 

Kolejne lata (plansze 12 ii 3) przyniosły rozszerzenie uprawnień Instytutu zarówno 
w zakresie działalności laboratoriów badawczych, jak i działalności aprobacyjnej oraz 
certyfikacyjnej. 

Następuje dalsza rozbudowa bazy badawczej ITB. 

Przygotowaniom do członkostwa w Unii Europejskiej sprzyjał aktywny udział Instytutu 
w pracach organizacji unijnych oraz prace dostosowawcze w samym Instytucie. 

* 

W 2002 r. Instytut przejmuje część zadań zlikwidowanego COBR „Elektromontaż" 
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, a w 2004 r. do Instytutu zostaje włączony 
COBR „Hydrobudowa", zwiększając zakres prac o dziedzinę budownictwa hydrotech-
nicznego śródlądowego (plansza 14). 
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Uwieńczeniem wielu trudnych prac przygotowujących do działalności w ramach 
Unii Europejskiej było notyfikowanie ITB Komisji Europejskiej i państwom członko-
wskim jako laboratorium badawczego, jednostki certyfikującej wyroby i systemy 
zakładowej kontroli produkcji oraz jednostki udzielającej europejskich aprobat tech-
nicznych (plansze 14 i 15). 

* 

Pomimo trudnych, nieustannie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych Insty-
tut Techniki Budowlanej utrzymał pozycję głównej placówki badawczej budownictwa 
w Polsce. 

Ilustrują to wyniki działalności ITB w roku 2004 (plansza 16). 

* 

Przez sześćdziesiąt lat istnienia Instytutu ogromną rolę odgrywały w jego działalności 
Rady Naukowe wszystkich kadencji (plansza 17), między innymi nadając stopień 
naukowy doktora nauk technicznych w osiemdziesięciu przewodach przeprowadzonych 
w Instytucie. 

* 

Instytut Techniki Budowlanej od chwili powstania nieustannie się rozwija, podejmując 
główne problemy badawcze związane z techniką budownictwa. Podstawowym celem 
działalności Instytutu jest odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby uczestników procesu 
budowlanego oraz zapewnienie wysokiej jakości wyrobów i obiektów budowlanych 
w interesie ich użytkowników. 

Na pytania, czym jest Instytut dzisiaj, jakie są jego możliwości i zakres prowadzonych 
prac, dają skróconą odpowiedź informacje i zdjęcia zamieszczone na planszach 18 i 19. 

* 

Szczegółowe omówienie sześćdziesięciu lat działalności ITB można znaleźć w pub-
likacji „60 lat Instytutu Techniki Budowlanej", Warszawa 2005 (plansza 20). 
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