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I. BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH
1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy – Instytut
Badawczy (IMGW-PIB) w ramach zadań państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej wykonuje, opracowuje i przekazuje
organom administracji publicznej prognozy meteorologiczne,
ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi
w atmosferze oraz komunikaty meteorologiczne.
2. Zadania te realizowane są przez biura prognoz meteorologicznych
zgodnie z przydzielonym obszarem osłony [Tab. 1, Rys. 1].
Tab. 1. Obszary osłony meteorologicznej (stan na dzień 1.10.2012 r.)
Obszar osłony meteorologicznej
- województwo

Biuro
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Centralne Biuro
Prognoz
Meteorologicznych

w Krakowie

śląskie, małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie i lubelskie

Zespół
w Białymstoku

warmińsko-mazurskie bez powiatu
elbląskiego i podlaskie

Biuro
Meteorologicznych
Prognoz Morskich

w Gdyni

pomorskie z powiatem elbląskim

Zespół
w Szczecinie

zachodniopomorskie

Biuro Prognoz Meteorologicznych
i Komercyjnych w Warszawie

mazowieckie

Biuro Prognoz Meteorologicznych
we Wrocławiu

opolskie i dolnośląskie

Biuro Prognoz Meteorologicznych
w Poznaniu

lubuskie, wielkopolskie, kujawskopomorskie i łódzkie

3. Struktura organizacyjna meteorologicznej osłony kraju w IMGW-PIB
(stan na dzień 1.10.2012 r.).
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4. Dla potrzeb uszczegółowienia lokalizacji zjawisk meteorologicznych
wprowadzono w obszarze województw podział na subregiony
odpowiadający granicom administracyjnym powiatów.

REJONY OSŁONY:
METEOROLOGICZNEJ
:

Rys. 1. Mapa obszarów meteorologicznej osłony kraju i podział na subregiony

II. PRODUKTY DLA CELÓW METEOROLOGICZNEJ OSŁONY
KRAJU
W ramach meteorologicznej osłony kraju zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. Państwowa Służba
Hydrologiczno-Meteorologiczna
opracowuje
i
przekazuje
za
pośrednictwem biur prognoz meteorologicznych produkty prognostyczne,
zgodnie z następującymi zasadami opracowywania.
1. Prognozy meteorologiczne krótko- i średnioterminowe
Zawartość prognozy zawiera stały układ treści i określa przewidywany
przebieg następujących elementów meteorologicznych: zachmurzenie,
zjawiska, temperaturę maksymalną i minimalną, wiatr.
Wszystkie prognozy, ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne
opracowywane są w czasie urzędowym.
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1.1. Prognozy krótkoterminowe z ważnością na 48 godzin
a) są
opracowywane
codziennie
zgodnie
z
następującym
harmonogramem: do godz. 6:30 z ważnością od godziny 7:30 dnia
bieżącego i do godz. 12:50 z ważnością od godziny 19:30 dnia
bieżącego
b) okres ważności prognozy obejmuje 48 godzin i podzielony jest
na doby, a każda doba na dzień i noc
c) prognoza opisuje najbardziej prawdopodobny przebieg elementów
meteorologicznych na określonym obszarze w okresie jej ważności
uwzględniając zróżnicowanie obszarowe i zmienność w czasie
d) w prognozach oprócz standardowego opisu pogody określane są także
dodatkowe elementy:
 wysokość opadów w mm w sytuacji prognozowania sumy opadów
≥ 10 mm w okresie do 12 godzin
 przyrost pokrywy śnieżnej ≥ 5 cm spowodowany opadami śniegu
w okresie do 12 godzin
 prędkość wiatru w km/h w przypadku prognozowania wiatru,
którego średnia prędkość przekracza 35 km/h lub prędkość
w porywach osiąga lub przekracza 54 km/h
 widzialność poniżej 3 km w kilometrach lub metrach wraz
ze zjawiskiem powodującym jej ograniczenie
e) prognoza krótkoterminowa jest nadzorowana i podlega aktualizacji
w następujących przypadkach:
 w wydanej prognozie popełniono istotne błędy uniemożliwiające
prawidłowe zrozumienie treści
 po uzyskaniu nowych danych obserwacyjnych i prognostycznych
przewiduje się istotne zmiany w prognozie
 wydano ostrzeżenie na zjawisko, które nie zostało uwzględnione
w prognozie.

7

Przykład prognozy krótkoterminowej:
Prognoza pogody dla woj. opolskiego
Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.08.2012
do godz. 07:30 dnia 21.08.2012
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.
Miejscami przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze.
Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie
burz w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie małe. Nad ranem miejscami silne zamglenia i mgły,
w których widzialność będzie od 500 m do 1500 m. Temperatura minimalna od
13°C do 15°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.
Prognoza pogody na kolejną dobę
Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.08.2012
do godz. 07:30 dnia 22.08.2012
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.
Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C.
Wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, zachodni.
W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr
umiarkowany, południowo-zachodni.
prognoza nr 7777/2012 opracował synoptyk dyżurny Jan Nowak,
dnia 2012-08-20 04:18

1.2 Prognozy średnioterminowe z ważnością na 120 godzin
a) są opracowywane codziennie do godz. 13:45 z ważnością od godziny
19:30 trzeciej doby; są kontynuacją prognozy krótkoterminowej
b) ważność prognozy obejmuje 120 godzin i jest podzielona na okresy
o podobnych warunkach pogodowych
c) w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się podział prognozy
na poszczególne doby.
Przykład prognozy średnioterminowej:
Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. mazowieckiego
Na okres: od godz. 19:30 dnia 22.09.2012 (sobota)
do godz. 19:30 dnia 27.09.2012 (czwartek)
22/23 - 24.09.2012 (sobota/niedziela - poniedziałek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W dzień w godzinach
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popołudniowych miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna
od 5°C do 7°C. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby,
zmienny z przewagą zachodniego.
24/25 - 27.09.2012 (poniedziałek/wtorek - czwartek)
Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C,
jedynie w nocy z poniedziałku na wtorek chłodniej, od 5°C do 7°C. Wzrost
temperatury maksymalnej od 20°C we wtorek do 25°C w czwartek. Wiatr słaby
i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.
prognoza nr 99999/2012 opracował synoptyk dyżurny Jan Nowak,
dnia 2012-09-20 12:43

2. Ostrzeżenia meteorologiczne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007
roku IMGW-PIB jest zobowiązany do wydawania ostrzeżeń
na następujące zjawiska meteorologiczne:
1) silny wiatr
2) oblodzenie
2a) przymrozki
3) roztopy
4) upał
5) silny mróz
6) intensywne opady deszczu
7) intensywne opady śniegu
8) opady marznące
9) zawieje lub zamiecie śnieżne
10) silna mgła
11) mgła intensywnie osadzająca szadź
12) silne burze
Ostrzeżenie meteorologiczne jest informacją o najwyższym priorytecie:
a) ostrzeżenie meteorologiczne jest wydawane, jeśli są przewidywane lub
występują niebezpieczne warunki meteorologiczne osiągające lub
przekraczające ustalone wartości progowe wymienionych powyżej
elementów meteorologicznych
b) ostrzeżenie o zjawiskach prognozowanych jest wydawane niezależnie
od prognoz meteorologicznych i musi być wydane z chwilą uzyskania
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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podstawy do jego wydania. Nie powinno obejmować okresu dłuższego
niż 48 godzin (z wyjątkiem ostrzeżeń dotyczących upału i silnego
mrozu)
ostrzeżenie meteorologiczne jest wydawane w przypadku
obserwowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, jeśli
zjawisko nie zostało wcześniej przewidziane. Musi być ono wydane
niezwłocznie po ich rozpoczęciu
ostrzeżenie może być wydane na obszar województwa, subregionu lub
wydzielonych dużych miast. Granice subregionów wyznaczone są
najczęściej przez grupy powiatów [Rys. 1, Zał. nr 1]
w
celu
zróżnicowania
stopnia
zagrożenia
wprowadzono
czterostopniową skalę zagrożeń:
 najniższy stopień, gdy nie występują żadne niebezpieczne zjawiska
oznaczony jest cyfrą 0, a najwyższy stan zagrożenia cyfrą 3
 z uwagi na specyfikę zjawisk meteorologicznych nie wszystkie
zjawiska są charakteryzowane poprzez wszystkie trzy stopnie
ostrzeżenie
zawiera
informację
o
przewidywanym
prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska na obszarze, dla którego
zostało wydane. Najmniejsze prawdopodobieństwo wynosi 70%,
największe - powyżej 95%
w przypadkach, gdy wydane jest ostrzeżenie z 1 lub 2 stopniem
zagrożenia, a jednocześnie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo
wystąpienia lokalnych zjawisk z wyższym stopniem, dodatkowo
określa się ich wartości podając prawdopodobieństwo wystąpienia 30%
w szczególnych przypadkach, jeśli dla zjawiska burzy, opadów śniegu
i silnego wiatru nie ma pewności osiągnięcia przez zjawisko wartości
progowych 1 stopnia, możliwe jest dla sygnalizowania sytuacji,
wydawanie ostrzeżenia 1 stopnia z prawdopodobieństwem 30%, które
jednak w ciągu kilku godzin musi zostać potwierdzone lub odwołane
w przypadku, gdy przewidywane są burze, w czasie których opady będą
mniejsze niż 20 mm, a prędkość wiatru nie przekroczy 70 km/h,
ostrzeżenie nie jest wydawane pod warunkiem, że zjawiska te są
zawarte w prognozie pogody. Jeśli nie są, wydawana jest aktualizacja
prognozy pogody

j) wydane ostrzeżenie może zostać zmienione. Zmiany ostrzeżenia
dokonuje się w przypadkach gdy:
 po otrzymaniu nowych danych przewiduje się wystąpienie istotnych
zmian w stopniu zagrożenia, czasie lub przebiegu zjawiska
 popełniono istotne błędy edytorskie uniemożliwiające zrozumienie
informacji
k) wydane ostrzeżenie może zostać odwołane gdy:
 prognozowane zjawiska zakończą się wcześniej
 prognozowane zjawiska nie wystąpią
l) w celu przekazania odbiorcom uproszczonej wersji ostrzeżenia
dodawana jest treść w formacie „wiadomość SMS”.
Przykład depeszy Ostrzeżenie:
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 54
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo opolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 12.09.2012 do godz. 15:00 dnia 13.09.2012
Przebieg: Przewiduje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym,
lokalnie silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm, lokalnie
- zwłaszcza na Płaskowyżu Głubczyckim - od 50 mm do 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Wiadomość SMS: IMGW PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj. opolskie od
15:00/12.09 do 15:00/13.09.2012 25-35mm, lokalnie (glownie Plaskowyz
Glubczycki) 50-60mm
Dyżurny synoptyk: Jan Nowak
Godzina i data wydania: godz. 11:40 dnia 12.09.2012

3. Komunikaty meteorologiczne
a) komunikat meteorologiczny jest informacją uzupełniającą ostrzeżenie
meteorologiczne
b) komunikat meteorologiczny jest opracowywany w celu przekazania
informacji
o
obserwowanych
niebezpiecznych
zjawiskach
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meteorologicznych, na które zostało wydane ostrzeżenie. Zawiera
informacje o ich natężeniu, lokalizacji i dalszej ewolucji
c) komunikat meteorologiczny jest opracowywany na podstawie
aktualnych danych pomiarowo-obserwacyjnych, wskaźników detekcji
atmosfery, bieżącej analizy sytuacji synoptycznej i wyników
meteorologicznych modeli prognostycznych
d) komunikat meteorologiczny opracowywany jest na obszar, na który
zostało wydane ostrzeżenie
e) komunikat meteorologiczny nie zastępuje ostrzeżenia. Istnieje jedno
odstępstwo od tej reguły w sytuacji kiedy nie zostało wydane
ostrzeżenie, a wystąpiło niebezpieczne zjawisko, którego
przewidywany czas trwania będzie krótki, zasięg lokalny i konieczne
jest przekazanie informacji o jego przebiegu
f) prowadzona jest odrębna numeracja komunikatów dla każdego
ostrzeżenia.
Przykład komunikatu meteorologicznego:
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Poznaniu
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 49 wydanego o godz. 14:23 dnia 12-09-2012
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: woj. łódzkie
Przebieg: W województwie łódzkim wystąpiły i nadal występują opady deszczu
o charakterze ciągłym, których zmierzone wysokości wyniosły w ciągu ostatniej
doby: w Łodzi 21,3 mm, w Żychlinie 31,2 mm, w Poddębicach 23,5 mm,
w Sieradzu 21,5 mm, w Szczercowie 18,3 mm, w Piotrkowie Trybunalskim
15,4 mm.
Prognoza: Opady o natężeniu umiarkowanym prognozowane są do godzin późno
popołudniowych.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii
i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny
przebieg niż opisany.
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4. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
a) celem
prognozy
jest
określenie
możliwości
wystąpienia
niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wg kryteriów ostrzeżeń
meteorologicznych
b) prognoza niebezpiecznych zjawisk jest opracowywana na obszar
województwa
c) prognoza niebezpiecznych zjawisk jest opracowywana codziennie
do godz. 14:15 z ważnością na trzy kolejne doby począwszy od godziny
07:30 następnego dnia
d) niezależnie od prognozy niebezpiecznych zjawisk wydawane jest
ostrzeżenie meteorologiczne, które anuluje wszystkie informacje
zawarte w wydanej wcześniej prognozie.
Przykład prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych:
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie
Prognoza na I dobę
Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.09.2012
do godz. 07:30 dnia 21.09.2012
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/Orientacyjny przebieg: nie dotyczy
Prognoza na II dobę
Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.09.2012
do godz. 07:30 dnia 22.09.2012
Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
Orientacyjny przebieg: w dniu 21.09.2012 w godzinach popołudniowych wystąpią
burze. Przewidywana wielkość opadów od 20 mm do 40 mm. W czasie burz
porywy wiatru od 70 km/h do 90 km/h.
Prognoza na III dobę
Ważność: od godz. 07:30 dnia 22.09.2012
do godz. 07:30 dnia 23.09.2012
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/Orientacyjny przebieg: nie dotyczy
Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją
orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie
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informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk: Jan Nowak
Data wydania: godz. 13:24 dnia 19.09.2012

5. Prognoza zagrożeń
Prognoza opracowywana jest codziennie do godz. 17:00 z ważnością na
trzy doby na podstawie prognozy niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych. Zawiera informację o możliwych zagrożeniach
spowodowanych
określonymi
zjawiskami
meteorologicznymi
i hydrologicznymi.
a) prognoza opracowywana jest na potrzeby Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa, które określiło rodzaj zagrożeń zróżnicowanych
w zależności od pory roku
b) prognoza jest połączeniem prognozy wystąpienia wybranych według
kryterium natężenia (stopień zagrożenia) niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych i hydrologicznych z informacją o możliwych
skutkach wystąpienia tych zjawisk. Skutki te zostały nazwane
zagrożeniami, a zjawiska meteorologiczne „meteorologicznymi
czynnikami zagrożenia”
c) prognoza opracowywana jest w formie graficznej i tabelarycznej dla
obszaru całego kraju, w którym województwa pogrupowano
w 5 regionów.
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Przykład prognozy zagrożeń:
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6. Analiza zjawisk burzowych
W okresie od maja do września opracowywane są analizy warunków
rozwoju burz i zjawisk im towarzyszących z komentarzem.
a) analizy opracowywane są codziennie do godziny 9:30
z ważnością na 36 godz. z podziałem na dzień i noc
b) analizy publikowane są w serwisie pogodowym IMGW-PIB
www.pogodynka.pl w zakładce BURZE → ANALIZA BURZ
c) w ciągu dnia prowadzony jest monitoring warunków burzowych,
na podstawie którego opracowywane są komunikaty publikowane
w zakładce BURZE → ANALIZA BURZ → MONITORING BURZ
d) komunikaty monitoringu zawierają informacje o aktualnej sytuacji
rozwoju zjawisk burzowych i prognozę na najbliższe 2-3 godziny
e) na koniec dnia opracowywany jest komunikat monitoringu zawierający
informację o prognozowanej sytuacji w nocy
Przykład Analizy warunków burzowych:
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Przykład Komunikatu z monitoringu warunków burzowych:

III. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW
1. System Obsługi Klienta
a) wszystkie prognozy, komunikaty, prognozy niebezpiecznych zjawisk
i ostrzeżenia meteorologiczne opracowane w biurach prognoz
meteorologicznych są przekazywane do Systemu Obsługi Klienta
(SOK) w celu ich dalszej dystrybucji do dedykowanych odbiorców,
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2007 r.
b) produkty przekazywane są pocztą elektroniczną w formie plików PDF
lub TXT w stałej szacie graficznej z logo IMGW-PIB [Rys. 2]
c) ostrzeżenia meteorologiczne przekazywane są zawsze dodatkowo
za pośrednictwem telefaksów
d) w przypadku braku możliwości przekazu pocztą elektroniczną produkty
przesyłane są awaryjnie faksem na numery wskazane przez odbiorców
e) przestrzegana jest zasada dystrybucji produktów wyłącznie przez SOK
na przekazane przez odbiorców nie-personalne adresy poczty
elektronicznej
f) wszelkie problemy związane z dystrybucją prognoz należy zgłaszać
do CNO PSHM na numery telefonów 22 56 94 120, 22 56 94 150.

17

Rys. 2. Szata graficzna produktów meteorologicznych na przykładzie depeszy
ostrzeżenie meteorologiczne
2. Internet
Internet to kolejne narzędzie umożliwiające proste i szybkie dotarcie
do ogromnej liczby odbiorców. Ostrzeżenia meteorologiczne, komunikaty
meteorologiczne
oraz
prognozy
niebezpiecznych
zjawisk
meteorologicznych są publikowane w serwisie pogodowym IMGW-PIB:
www.pogodynka.pl oraz na stronie internetowej www.imgw.pl.
3. Monitor IMGW
Ostrzeżenia i dane meteorologiczne publikowane są również
w Monitorze IMGW, który jest platformą wymiany danych i prognoz
hydrologicznych oraz danych meteorologicznych.
18

Logowany dostęp do systemu mają odbiorcy produktów opracowywanych
przez IMGW-PIB w ramach procedur standardowych. Są to między innymi
wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, RZGW, KCKRiOL oraz
RCB.

IV. PREZENTACJA PRODUKTÓW
Poniżej przedstawiono kroki dostępu do wybranych produktów
meteorologicznych: prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych,
ostrzeżeń meteorologicznych i komunikatów meteorologicznych na
stronach internetowych IMGW-PIB.
Na każdej ze stron internetowych znajduje się opis kryteriów
i odpowiadające im stopnie zagrożenia dla poszczególnych zjawisk.
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1. Serwer pogodowy IMGW-PIB www.pogodynka.pl
a) Ostrzeżenia meteorologiczne i komunikaty meteorologiczne
KROK 1
Wybieramy OSTRZEŻENIA.

Wyświetla się mapka z ostrzeżeniami dla Polski. Obszary, dla których
zostało wydane ostrzeżenie w zależności od stopnia ostrzeżenia
są zobrazowane kolorem żółtym, pomarańczowym lub czerwonym. Kolor
zielony oznacza brak ostrzeżeń.
KROK 2
Po ustawieniu kursora na interesującym nas obszarze ukazuje się
podstawowa informacja na jakie zjawisko zostało wydane ostrzeżenie.
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KROK 3
Kliknięcie na wybrany obszar powoduje wyświetlenie tekstu ostrzeżenia.
Wyświetla się pełna informacja na temat ostrzeżenia, czyli zjawisko,
stopień, ważność ostrzeżenia i jego treść.

21

b) Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
KROK 1
Wybieramy OSTRZEŻENIA.

KROK 2
Wybieramy PROGNOZA ZJAWISK
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KROK 3
Otrzymujemy mapki Polski z prognozą niebezpiecznych zjawisk na każdą
z kolejnych trzech dób. W zależności od prognozowanego stopnia
zagrożenia obszary na każdą z kolejnych dób, przyjmują kolory
analogiczne jak w przypadku ostrzeżeń.
Po najechaniu kursorem na wybrany obszar wyświetla się informacja
o rodzaju przewidywanego zjawiska.
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KROK 4
Po potwierdzeniu wyboru obszaru wyświetla się prognoza.

2. Strona www.imgw.pl
a) Ostrzeżenia meteorologiczne i komunikaty meteorologiczne
KROK 1
Wybieramy OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE.

24

KROK 2
Przechodzimy do mapki Polski z zaznaczonymi obszarami dla których
wydane są aktualnie ostrzeżenia. Klikamy na mapkę.

KROK 3
Po kliknięciu w wybrany obszar na mapie w oknie obok wyświetla się
treść ostrzeżenia.

25

b) Komunikaty meteorologiczne
KROK 1
Ustawiamy kursor na OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE.

KROK 2
Klikamy w OSTRZEŻENIA LĄDOWE I KOMUNIKATY.

KROK 3
Jeśli został wydany komunikat meteorologiczny, jego treść pojawi się
poniżej tabeli z treścią ostrzeżenia.
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c) Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
Powtarzamy KROK 1 i KROK 2 jak w przypadku ostrzeżeń.
KROK 3
Ustawiamy kursor na PROGNOZY NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK
METEOROLOGICZNYCH

KROK 4
Klikamy w PROGNOZY TRZYDNIOWE.
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KROK 5
Wyświetla się mapa Polski z chorągiewkami odpowiadającymi każdej
z trzech dób. Chorągiewki są w jednym z czterech kolorów w zależności
od stopnia zagrożenia prognozowanego zjawiska. Po wybraniu obszaru
wyświetla się tekst prognozy.

d) Informacja o stanie ostrzeżeń dla Polski
Powtarzamy KROK 1 i KROK 2.
KROK 3
Z paska wybieramy zakładkę MELDUNKI. W zakładce tej prezentowany jest
w formie tabelarycznej stan wydanych ostrzeżeń meteorologicznych dla
Polski.
 stan ostrzeżeń prezentowany jest w formie tabel oddzielnie dla
wszystkich województw i dla wszystkich zjawisk meteorologicznych,
na które wydawane są ostrzeżenia
 tabele aktualizowane są co 1 godzinę.
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Przykład meldunku o stanie ostrzeżeń meteorologicznych wg lokalizacji

Przykład meldunku o stanie ostrzeżeń meteorologicznych wg zjawisk
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V. DANE KONTAKTOWE DO BIUR PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH

Biuro prognoz

Nr tel.

Nr faksu

Nr tel.
kom.

Centrum Nadzoru
Operacyjnego
PSHM
w Warszawie

22 5694150

22 8345097

503 122 150

centrum.meteo@imgw.pl

Centralne Biuro
Prognoz
Meteorologicznych
w Krakowie

12 6398150

12 4251973

503 112 150

meteo.krakow@imgw.pl

Centralne Biuro
Prognoz
Meteorologicznych
w Krakowie –
Zespół w
Białymstoku

85 7486150

85 7486183

503 185 150

meteo.bialystok@imgw.pl

Biuro
Meteorologicznych
Prognoz Morskich
w Gdyni

58 6288150

58 6288155

518 012 380

meteo.gdynia@imgw.pl

Biuro
Meteorologicznych
Prognoz Morskich
w Gdyni – Zespół
w Szczecinie

91 4342012

91 4342012

519 305 563

meteo.szczecin@imgw.pl

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
we Wrocławiu

71 3200150

71 3487337

503 171 150

meteo.wroclaw@imgw.pl

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
w Poznaniu

61 8495150

61 8495153

518 012 381

meteo.poznan@imgw.pl

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
i Komercyjnych w
Warszawie

22 5694151

22 5694151

503 122 150

meteo.warszawa@imgw.pl
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Adres e-mail

VI. ZAŁĄCZNIK NR 1
Tabele podziału województw na subregiony i przynależne im powiaty
Województwo

dolnośląskie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

nizinny

jeleniogórski

bolesławiecki

Przedgórze
Sudeckie
i Sudety

jeleniogórski

jeleniogórski
kamiennogórski
lubański
lwówecki
zgorzelecki

wałbrzyski

dzierżoniowski
świdnicki
wałbrzyski
ząbkowicki

Kotlina Kłodzka

wałbrzyski

kłodzki

Przedgórze
Sudeckie
i Sudety

legnicki

jaworski
złotoryjski

nizinny

legnicki

głogowski
legnicki
lubiński
polkowicki

wrocławski

górowski
milicki
oleśnicki
oławski
strzeliński
średzki
trzebnicki
wołowski
wrocławski
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Województwo

kujawskopomorskie
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Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

północno-zachodni

bydgoski
chełmiński
grudziądzki
nakielski
sępoleński
świecki
tucholski

południowowschodni

aleksandrowski
brodnicki
golubskodobrzyński
inowrocławski
lipnowski
mogileński
radziejowski
rypiński
toruński
wąbrzeski
włocławski
żniński

Województwo

lubelskie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

północny

bialski
chełmski
lubartowski
łęczyński
łukowski
parczewski
puławski
radzyński
rycki
włodawski

południowy

biłgorajski
hrubieszowski
janowski
krasnostawski
kraśnicki
lubelski
opolski
świdnicki
tomaszowski
zamojski
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Województwo

lubuskie

34

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

gorzowski

gorzowski
międzyrzecki
słubicki
strzeleckodrezdenecki
sulęciński

zielonogórski

krośnieński
nowosolski
świebodziński
wschowski
zielonogórski
żagański
żarski

Województwo
mazowieckie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów
północny

radomski

zachodni

wschodni

warszawski

Powiaty
ciechanowski
makowski
mławski
ostrołęcki
przasnyski
żuromiński
białobrzeski
garwoliński
grójecki
kozienicki
lipski
przysuski
radomski
szydłowiecki
zwoleński
gostyniński
grodziski
płocki
płoński
sierpecki
sochaczewski
żyrardowski
łosicki
ostrowski
siedlecki
sokołowski
węgrowski
legionowski
miński
nowodworski
otwocki
piaseczyński
pruszkowski
pułtuski
warszawski
zachodni
wołomiński
wyszkowski
Warszawa
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Województwo

małopolskie

36

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

Podhale
i Beskid Sądecki

gorlicki
limanowski
myślenicki
nowosądecki
nowotarski
suski
tatrzański
wadowicki

północny

bocheński
brzeski
chrzanowski
dąbrowski
krakowski
miechowski
olkuski
oświęcimski
proszowicki
tarnowski
wielicki

Województwo

opolskie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

północny

brzeski
kluczborski
namysłowski
oleski
opolski

południowy

głubczycki
kędzierzyńskokozielski
krapkowicki
nyski
prudnicki
strzelecki
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Województwo

podkarpackie

38

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

Beskid Niski
i Bieszczady

bieszczadzki
brzozowski
jasielski
krośnieński
leski
sanocki

północny

dębicki
jarosławski
kolbuszowski
leżajski
lubaczowski
łańcucki
mielecki
niżański
przemyski
przeworski
ropczyckosędziszowski
rzeszowski
stalowowolski
strzyżowski
tarnobrzeski

Województwo

podlaskie

Subregiony
geograficzne

Suwalszczyzna

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

północny

augustowski
sejneński
suwalski

północny

białostocki
grajewski
kolneński
łomżyński
moniecki
sokólski
wysokomazowiecki
zambrowski

południowy

bielski
hajnowski
siemiatycki
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Województwo

pomorskie

40

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

powiat elbląski

elbląski

nadmorski

Gdańsk
Gdynia
Sopot
gdański
lęborski
nowodworski
pucki
słupski
wejherowski

wewnętrzny

bytowski
chojnicki
człuchowski
kartuski
kościerski
kwidzyński
malborski
starogardzki
sztumski
tczewski

Województwo

warmińskomazurskie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

olsztyński

bartoszycki
braniewski
działdowski
iławski
lidzbarski
nidzicki
nowomiejski
olsztyński
ostródzki
szczycieński

wschodni

ełcki
giżycki
gołdapski
kętrzyński
mrągowski
olecki
piski
węgorzewski
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Województwo

wielkopolskie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów
pilski

poznański

koniński

kaliski

leszczyński
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Powiaty

chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
pilski
wągrowiecki
złotowski
gnieźnieński
grodziski
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
poznański
szamotulski
średzki
śremski
wolsztyński
wrzesiński
kolski
koniński
słupecki
turecki
jarociński
kaliski
kępiński
krotoszyński
ostrowski
ostrzeszowski
pleszewski
gostyński
kościański
leszczyński
rawicki

Województwo

Subregiony
geograficzne

zachodniopomorskie

Subregiony
utworzone
z powiatów
nadmorski

Powiaty

gryficki
kołobrzeski
koszaliński
sławieński
kamieński
Świnoujście

Zalew
Szczeciński

wewnętrzny

goleniowski
policki
Szczecin
białogardzki
choszczeński
drawski
gryfiński
łobeski
myśliborski
pyrzycki
stargardzki
szczecinecki
świdwiński
wałecki
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Województwo

łódzkie

44

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

sieradzki

kutnowski
łęczycki
poddębicki
sieradzki
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
zgierski

piotrkowski

bełchatowski
brzeziński
łaski
łowicki
łódzki wschodni
opoczyński
pabianicki
pajęczański
piotrkowski
radomszczański
rawski
skierniewicki
tomaszowski
Łódź

Województwo
śląskie

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

Powiaty

Beskid Śląski
i Żywiecki

bielski
cieszyński
żywiecki

wyżynny

będziński
bieruńsko-lędziński
częstochowski
gliwicki
kłobucki
lubliniecki
mikołowski
myszkowski
pszczyński
raciborski
rybnicki
tarnogórski
wodzisławski
zawierciański
Bytom
Chorzów
Dąb. Górnicza
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice
Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Zabrze
Żory
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Województwo

świętokrzyskie

46

Subregiony
geograficzne

Subregiony
utworzone
z powiatów

nie wyodrębniono subregionów

Powiaty

