
 

 

Warszawa, …….. 

 

OFERTA   

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN jest placówką naukową posiadającą 

wieloletnie doświadczenie w badaniu właściwości leczniczych i profilaktycznych klimatu 

miejscowości uzdrowiskowych. Posiadamy także uprawnienia do wydawania gminom świadectw 

potwierdzających właściwości lecznicze klimatu na podstawie przeprowadzonych badań (Decyzja 

Nr 2, MZ-OZU-521-10740/GR/07). 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem, oceny właściwości leczniczych klimatu 

dokonuje się na podstawie udokumentowanych badań przeprowadzonych w okresie 24 miesięcy 

przed złożeniem wniosku o potwierdzenie tych właściwości (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 5 października 2016 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do 

ustalenia właściwości […] leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa 

potwierdzającego te właściwości [Dz. U. z 2016 r., poz. 1709]). 

 

Oferujemy wykonanie specjalistycznego operatu klimatycznego, na podstawie którego możemy 

wydać wspomniane wyżej świadectwo. Operat zawiera zazwyczaj: 

- pełną charakterystykę warunków klimatycznych, uwzględniającą ocenę obowiązujących  

ustawowo norm klimatycznych (odnoszących się do warunków solarnych, termicznych, 

wilgotnościowych, wietrznych, opadowych); 

- ogólną charakterystykę oddziaływania warunków klimatycznych na organizm człowieka; 

- ocenę efektywności różnych form leczenia klimatycznego (helioterapii, aeroterapii, 

kinezyterapii, talassoterapii) wraz z określeniem sezonów klimatoterapeutycznych; 

- ocenę lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych wraz z wyznaczeniem obszarów 

o różnej przydatności do prowadzenia leczenia klimatycznego; 

- ocenę stanu aerosanitarnego powietrza na podstawie dostępnych danych ze stacji pomiarowych 

WIOŚ oraz modelowania WIOŚ; 

- ocenę poziomu pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem obowiązujących norm; 

- ocenę poziomu hałasu z uwzględnieniem obowiązujących norm (jedna lub dwie serie 24-

godzinnego pomiaru w strefie A ochrony uzdrowiskowej, w okresie pełni ulistnienia drzew); 

- wskazanie optymalnych, z klimatycznego punktu widzenia, kierunków leczenia w uzdrowisku. 

 

Badania, na podstawie których wydaje się świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości 

klimatu, opierają się na: 

- danych meteorologicznych z wielolecia; 

- badaniach terenowych lokalnego zróżnicowania klimatu; 

- wynikach badań stanu czystości powietrza i natężenia hałasu; 

- pomiarach pól elektromagnetycznych wykonywanych przez wyspecjalizowane laboratoria. 

 

Koszt przeprowadzenia badań oraz wykonania opracowania (wraz ze świadectwem) w zależności 

od zakresu prac wynosi: 40 000 – 50 000 plus należny podatek VAT. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Dr hab. Magdalena Kuchcik – tel. 0-22-69-78-912, 601 710 607, mkuchcik@twarda.pan.pl 

Dr Jarosław Baranowski – tel. 0-22-69-78-942, 693 621 539, j.bar@twarda.pan.pl  
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