
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, 

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, tel. 41 345-58-80 

https://www.pk.kielce.pl/ 

 

Celem działania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

jest zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz 

walorów krajobrazowych Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w 

warunkach zrównoważonego rozwoju. 

 

Do podstawowych zadań Zespołu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody 

należy prowadzenie działalności w zakresie: 

1) ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych; 

2) organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej; 

3) współdziałania w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami 

prawnymi i fizycznymi; 

4) składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku 

krajobrazowego. 

 

Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy ponadto: 

1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych 

ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników 

przyrody nieożywionej; 

2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

parków krajobrazowych oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu 

eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu 

poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych; 

3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i 

etnograficznych; 

4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parków 

krajobrazowych; 

https://www.pk.kielce.pl/


5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach 

podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody 

objęte formami ochrony przyrody; 

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także 

promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków 

krajobrazowych; 

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parków krajobrazowych, organizacjami 

ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych. 

 

 

Stacja Badawcza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku, Szymbark 430, 38-311 Szymbark , tel. 18 

35-13-170 

https://www.igipz.pan.pl/szymbark-zbg.html 

 

Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej 

Akademii Nauk w Szymbarku została utworzona w 1965 r. Stacja Naukowa w Szymbarku, od 

strony naukowej, jest częścią Zakładu Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN w Krakowie, a 

głównym inicjatorem jej założenia i realizowanego programu badawczego był prof. dr hab. 

Leszek Starkel. Po przeprowadzeniu gruntownych remontów Stacja Naukowa IGiPZ PAN w 

Szymbarku pełni funkcję ośrodka badawczego, dydaktycznego i konferencyjnego. Program 

naukowy Stacji obejmuje szeroki zakres badań nad współczesnymi procesami modelującymi 

środowisko przyrodnicze Karpat Fliszowych o różnym stopniu antropopresji: obiegu wody na 

stokach i w zlewniach, erozję gleb, procesy osuwiskowe, kształtowanie koryt rzecznych. 

Obszar szczegółowych badań obejmował ok. 70 km2, położony w brzeżnej, północno-

zachodniej części Beskidu Niskiego, w tym zlewnie Bystrzanki i Bielanki, każda o powierzchni 

13 km2. 

Od 1994 r. Stacja uczestniczy w programie badawczym Zintegrowanego Monitoringu 

Środowiska Przyrodniczego (prowadzony na terenie Polski przez 8 Stacji badawczych), 

koordynowanym przez PIOŚ. Program ten obejmuje badania abiotycznych i biotycznych 

elementów środowiska przyrodniczego i procesy w nim zachodzące, ze szczególnym 

https://www.igipz.pan.pl/szymbark-zbg.html


zwróceniem uwagi na ich negatywny wpływ na jego funkcjonowanie. Prace badawcze Stacji 

prowadzone są w szerokiej współpracy z innymi jednostkami badawczymi: Instytutem 

Geografii UJ, Instytutem Botaniki UJ, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Zakładem 

Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, 

Państwowym Instytutem Geologicznym O. Kraków oraz we współpracy międzynarodowej CNR 

Włochy (Turyn, Padwa). 

 

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach, Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o., ul. 

Krakowska 64, 25-701 Kielce, tel. 41 365 31 00 

https://wod-kiel.com.pl/index,1.html 

 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki Wodociągi Kieleckie jest prowadzenie działalności 

usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie: 

• poboru i rozprowadzania wody, 

• odprowadzania  i oczyszczania ścieków, 

• usług  wodociągowo- kanalizacyjnych, 

• badań laboratoryjnych wody i ścieków. 

Przedsiębiorstwo posiada wdrożone Systemy Zarządzania wg ISO 9001 i ISO 14001. 

 

Studenci odbywają praktyki w jednostkach Wodociągów Kieleckich, tj.: 

• Centralnym Laboratorium Wodno-Ściekowym, 

• Ujęciach wody w Zagnańsku i Białogonie, 

• Siedzibie głównej. 

Centralne Laboratorium wykonuje badania jakości wody i ścieków, pobiera próbki na 

potrzeby Spółki oraz świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych. Laboratorium posiada 

wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 1779 wydanym przez Polskie Centrum 

Akredytacji co jest formalnym uznaniem kompetencji laboratorium i dowodem, że 

laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką. Akredytacja potwierdza wysoką jakość 

świadczonych usług, wiarygodność wyników badań, kompetencje personelu oraz zapewnia 

klientom bezstronność i poufność przekazywanych wyników badań. 

https://wod-kiel.com.pl/index,1.html


 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-

214 Kielce, tel. 41 365 10 00 

https://www.pgkielce.pl/ 

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest firmą z ogromnym bagażem 

doświadczeń w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, 

gospodarki odpadami, ochrony środowiska i badań laboratoryjnych. Początki działalności 

przedsiębiorstwa sięgają roku 1951. Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne 

przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i 

postępu technicznego. Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z 

zakresu geologii, hydrogeologii, inżynierii środowiska i chemii. Pracownicy Przedsiębiorstwa 

posiadają szerokie uprawnienia szczebla ministerialnego z zakresu geologii i hydrogeologii. W 

szeregach Przedsiębiorstwa znajdują się eksperci Polskiej Izby Ekologii oraz biegli z zakresu 

ocen oddziaływania na środowisko. 

  Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ma w swoich strukturach 

nowoczesne Laboratorium Badań Środowiskowych o szerokim spektrum działalności 

obejmującym analizy środowiskowe w zakresie badania wód podziemnych, 

powierzchniowych, ścieków, gleb i osadów oraz badania fizykomechaniczne gruntów i 

surowców skalnych. Laboratorium Badań Środowiskowych jest akredytowane przez Polskie 

Centrum Akredytacji w zakresie badań laboratoryjnych określonych w załączniku do 

akredytacji AB 1010. Wysoka jakość realizowanych prac zapewniana jest przez rygorystyczny 

system kontroli obejmujący badania certyfikowanych materiałów referencyjnych, audity 

techniczne, systemy szkoleń personelu, coroczny udział w międzynarodowych programach 

badania biegłości laboratoriów. Istotnym elementem działalności Laboratorium jest 

pobieranie próbek do badań. Szerokie zaplecze techniczne oraz doświadczona kadra 

zapewniają realizację prac na najwyższym poziomie. Wszystkie metody badawcze stosowane 

w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ). 

Laboratorium stosuje również własne, zwalidowane procedury badawcze wykorzystujące 

nowoczesne narzędzia do zbierania i statystycznej obróbki danych. 

 

https://www.pgkielce.pl/


 

PROMED Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce, tel. 41 366-

01-94 

http://www.nzoz-promed.pl/ 

 

Promed to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Powstał we wrześniu 2003 roku z 

części przekształconego miejskiego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W chwili 

utworzenia prowadził działalność w trzech przychodniach w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Obecnie NZOZ PROMED świadczy usługi dla ponad 20 

tysięcy pacjentów. 

Promed świadczy swe usługi w 4 Przychodniach na terenie Kielc. Przychodnie posiadają 

Certyfikat ISO 9001 i 14001 w obszarze świadczenia usług w zakresie: podstawowej opieki 

zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień, diagnostyki USG, pracowni prób wysiłkowych, certyfikowanych centrów medycyny 

podróży. 

 

http://www.nzoz-promed.pl/

