
BUDOWLE 
PIĘTRZĄCE

Ocena stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa
budowli piętrzących.
Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez prowadzenie pomiarów i badań.



Warunki hydrologiczno-
meteorologiczne oraz praca 
sprzętu mają wpływ na stan 
techniczny budowli piętrzących. 
Dlatego wykonanie precyzyjnej 
oceny stanu technicznego oraz 
stanu bezpieczeństwa przekłada 
się na bezpieczeństwo ludności, 
zwierząt i infrastruktury w zasięgu 
oddziaływania budowli piętrzących. 
Sprawnie działające budowle, to 
świadome kształtowanie zasobów 
wodnych oraz korzystanie z nich.
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Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

P R O D U K T Y :
• Wykonywanie badań, pomiarów 

pozwalających wykonać oceny 
stanu technicznego oraz stanu 
bezpieczeństwa budowli 
piętrzących. 

• Wykonywanie ocen stanu 
technicznego oraz stanu 
bezpieczeństwa budowli 
piętrzących.

• Wykonywanie okresowych 
(roczne, pięcioletnie) kontroli 
stanu technicznego budowli 
piętrzących – wymóg ustawy 
Prawo budowlane.

• Opracowywanie okresowych 
i bieżących raportów dla 
władz państwowych, 
o stanie technicznym i stanie 
bezpieczeństwa budowli 
piętrzących.

• Nadzór nad stanem technicznym 
i stanem bezpieczeństwa 
budowli piętrzących.

• Prowadzenie bazy danych 
dotyczących budowli 
piętrzących, zawierającej dane 
techniczne oraz informacje 
o lokalizacji, stanie prawnym, 
stanie technicznym i stanie 
bezpieczeństwa tych budowli.

• Analiza i weryfikacja wytycznych 
w zakresie wykonywania 
badań, pomiarów, ocen 
stanu technicznego oraz 
ocen stanu bezpieczeństwa 
budowli piętrzących, w oparciu 
o aktualną wiedzę techniczną.

• Wykonywanie badań 
chemicznych wody 
w celu oceny jej agresywności 
(w tym oddziaływania wody na 
konstrukcje budowli piętrzących).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy to 
instytucja ze 100-letnią tradycją, która w ramach zadań statutowych, zajmuje się 
stałym monitoringiem atmosfery i hydrosfery na potrzeby gospodarki wodnej, 
administracji państwowej, lotnictwa, rybołówstwa, turystyki, a przede wszystkim 
ludności. 

Posiadamy certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO: PN-EN ISO 9001:2015-
10 w zakresie hydrologiczno-meteorologicznej osłony kraju (HMOK) oraz PN-EN 
ISO 9001:2015-10 w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego oraz 
Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej PL-01/2007.

Oprócz zadań statutowych Instytut prowadzi działalność związaną  
z odpłatnym udostępnianiem danych i produktów na rzecz odbiorców 
komercyjnych, tworząc specjalistyczną ofertę produktową skierowaną do wielu 
branż gospodarki.


