Activity

Activity of the Road and Bridge Research Institute
The Road and Bridge Research Institute is a state-owned research & development entity, a
subsidiary of the Ministry of Infrastructure (EDC 7310).
It is involved in research and development projects in the area of construction and maintenance
of the road & bridge structures and facilities, specifically roads and road bridges, railway
subgrades, railway bridges, and underground structures.
Activities of the Institute cover issues related to materials, engineering, organisation, economy
and the environment.
The research subjects of recent years are primarily concerned with the issues of maintenance
of transport structures, including implementation of the Road Surface Maintenance System,
Bridge Management System and the developing of the advanced road and bridge maintenance
techniques.
Institute’s activities encompass:
- Basic research as well as R&D works in the area of the philosophy of road, bridge and
airport pavement designing, construction and maintenance
- Dissemination and implementation of the results of basic research and R&D projects
- Analysis of the state of science and technology and setting out the development trends in
the area of Institute’s activities
- studies on the potential use in Poland of the achievements in the world’s science and
technology
- activities in the area of improving the methods of research work and R& D effort
- research and engineering brainpower development
- engineering staff training
- international co-operation with the counterpart institutions, export operations and
engineering consultancy
- activities in the areas of inventions, standardisation (updating of the engineering
regulations on a permanent basis) and metrology
- industrial and intellectual property protection
- publishing activities, scientific & technical information
- certificates of admission for production or application of machines, equipment, materials
and processes and quality certificates
- expert’s opinions in the domain of road & bridge construction
- arbitration opinions issued for the administration offices or courts
- designing and engineering of prototypes and small-scale production of measuring
instruments and research equipment
- business or services activities in the area of road & bridge construction.
Research activities of the Institute are primarily focused on the following subjects:
- principles of designing & engineering of road and airport pavements
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- principles of designing & engineering of road and rail engineering structures, including
foundations
- road and bridge construction & maintenance technology
- roadworks mechanisation and organisation
- evaluation of technical condition of roads and bridges
- testing methods in the area of interest to the Institute
- geotechnology in road & bridge construction
- economics in road & bridge construction
- searching for suitable materials for road & bridge construction and evaluation of their use
- testing of physical and chemical properties of the materials used in road & bridge
construction
- use of waste materials form industry in road & bridge construction
- traffic engineering
- traffic safety
- environmental protection during the designing, construction and use of roads, bridges and
of other road engineering structures

Do podstawowej działalności Instytutu należy:
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
a) zasad projektowania, wykonywania i utrzymania dróg i lotnisk,
b) zasad projektowania, wykonywania i utrzymania drogowych i kolejowych obiektów
inżynierskich,
c) materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
d) technologii budowy i utrzymania dróg oraz obiektów inżynierskich,
e) mechanizacji oraz organizacji robót drogowych i mostowych,
f) stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich,
g) konstrukcji geotechnicznych,
h) analiz ekonomicznych,
i) inżynierii ruchu,
j) bezpieczeństwa ruchu,
k) kształtowania systemów zarządzania drogami,
l) telematyki komunikacyjnej,
m) baz danych o drogach i obiektach inżynierskich,
n) metod badań materiałów, wyrobów, konstrukcji i systemów w budownictwie komunikacyjnym,
o) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a w
szczególności pornmobile.online opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i instrukcji;
3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:
1. upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności poprzez
organizowanie konferencji, seminariów i wykładów oraz prowadzenie biblioteki,
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2. wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie
prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,
3. opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowych obiektów
inżynierskich w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki, a w
szczególności z uwzględnieniem wyników prowadzonej współpracy w projektach krajowych i
międzynarodowych,
4. prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i wydawać krajowe oceny techniczne,
5. prowadzić i rozwijać bazy danych o transporcie, bezpieczeństwie i infrastrukturze
transportowej,
6. prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej
innowacyjność przedsiębiorstw,
7. wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi pracami rozwojowymi
aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidacje metod badawczych,
pomiarowych oraz kalibrację aparatury,
8. prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i
pracami rozwojowymi,
9. wykonywać inne zadania zlecane przez organ nadzorujący.

3/3

