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Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych



Obejmuje w szczególności programy zmierzające do 
implementacji nowych związków, materiałów i technologii 
chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, 

energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami 
dla potrzeb budownictwa i transportu , zaawansowanymi 
materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami.



Jednostka badawcza i wdrożeniowa w zakresie:
✓ ceramiki, kompozytów, biomateriałów, środków zdobniczych
✓ cementów oraz dodatków do cementów, spoiw specjalnych, 

spoiw gipsowych
✓ betonów, zapraw i kruszyw
✓ chemii budowlanej,
✓ szkła i materiałów ogniotrwałych, 
✓ inżynierii środowiska, 
✓ produkcji doświadczalnej i małoseryjnej,
✓ certyfikacji i normalizacji.



Łukasiewicz - ICiMB

✓ Jednostka notyfikowana EU Nr 1487 
(http://icimb.pl/oferta/notyfikacja-unii-europejskiej-nr-1487), 

✓ Jednostka oceny technicznej (jedna z 5 działających w 
Polsce https://www.eota.eu/, http://icimb.pl/krakow/zaklad-

oceny-technicznej-jot),
✓ Akredytowane laboratorium badawcze 

(https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-

aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20054,podmiot.html),
✓ Certyfikacja wyrobów budowlanych 

(https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-
aktywne/jednostki-certyfikujace-
wyroby/AC%20008,podmiot.html)

✓ Notyfikacja EKG ONZ nr E20/FW w zakresie badań 
homologacyjnych szyb samochodowych 
(https://www.icimb.pl/krakow/homologacja)

✓ Koncesja MSWiA na produkcję broni i amunicji Nr B-
013/2015 AB 054 AB 008



Large Scale Test acc. to BS 8414-1:2005+ A1:2017Określenie zawartości biomasy metodą ciekłej 
scyntylacji (C14) wg PN-EN 15440:2011

Jako jedyne laboratorium w Polsce oferujemy:



…pierwszy w Polsce Certyfikat Czystości 
Mikrobiologicznej dla producenta wyrobów budowlanych



W ramach projektu SPIN przedsiębiorcy mogą uzyskać 
między innymi: 

• audyt wstępny, który określi ogólną sytuację firmy; 
• audyt technologiczny pogłębiony, który zaproponuje
rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność
firmy; 
• doradztwo w zakresie ubiegania się o wsparcie w formie
bonów na innowacje; 
• doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów
w zakresie prac B+R. 

NASZA WIEDZA 
TWÓJ ROZWÓJ



Zapewniamy:

✓ bezpośredni dostęp do 20 grup 
badawczych działających w 
Łukasiewicz - ICiMB

✓ pośredni dostęp do 32 Instytutów 
działających w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz oraz blisko 4500 
pracowników badawczych i 
inżynieryjno- technicznych



Przykład 1 Producent mas szpachlowych:
- agendy badawcze 2. projektów;
- aktualne źródła finansowania działalności B+R;
- dodatkowo doradztwo w zakresie planowania laboratorium 

zakładowego i metodyki badań.

Przykład 2 Jednoosobowa działalność gospodarcza, usługi inżynierskie w zakresie 
projektowania maszyn i urządzeń:
- analiza przygotowania surowców przed obróbką oraz wymagań 

formalno-prawnych budowy instalacji X;
- analiza wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji energii 

elektrycznej oraz koncepcja zagospodarowania pozostałości po 
procesie.
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