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WYKONYWANIE POMIARÓW I OBSERWACJI 
HYDROLOGICZNYCH ORAZ 

METEOROLOGICZNYCH  

WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH ANALIZ I OCEN 
SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ ORAZ 

METEOROLOGICZNEJ 

OPRACOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE PROGNOZ 
METEOROLOGICZNYCH I HYDROLOGICZNYCH 

OPRACOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE 
ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

OSTRZEŻEŃ PRZED NIEBEZPIECZNYMI 
ZJAWISKAMI ZACHODZĄCYMI W ATMOSFERZE I 

HYDROSFERZE 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 
PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH W ZAKRESIE 

DOTYCZĄCYM METEOROLOGII, HYDROLOGII I 
OCEANOGRAFII 

WYKONYWANIA MODELOWANIA 
HYDROLOGICZNEGO I HYDRAULICZNEGO W 

ZAKRESIE ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH ORAZ 
ZJAWISKA SUSZY 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W 
ZAKRESIE METEOROLOGII, HYDROLOGII I 

OCEANOGRAFII 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ W ZAKRESIE OGRANICZANIA 

SKUTKÓW NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK 
ZACHODZĄCYCH W ATMOSFERZE 

 I HYDROSFERZE  

 

PRZYGOTOWYWANIA SCENARIUSZY 
EKSTREMALNYCH ZDARZEŃ HYDROLOGICZNYCH I 

METEOROLOGICZNYCH 

OBOWIĄZKI 
IMGW – PIB  

GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I 
ARCHIWIZOWANIE I UDOSTĘPNIANIE 

INFORMACJI HYDROLOGICZNYCH I 
METEOROLOGICZNYCH 





Sieć stacji pomiarowo - obserwacyjnych  

System pomiarowo-obserwacyjny składa się z naziemnej hydrologiczno-meteorologicznej 

sieci pomiarowo-obserwacyjnej. 

Sieć zawiera ok 1750 stacji pomiarowych na terenie całego kraju.  

Rodzaje sieci pomiarowych wchodzących w skład systemu pomiarowo-obserwacyjnego: 

• Sieć stacji hydrologicznych; 

• Sieć stacji meteorologicznych; 

• Sieć stacji pomiarów aerologicznych; 

• Sieć stacji pomiarów aktynometrycznych; 

• Sieć stacji limnologicznych; 

• Sieć stacji ewaporometrycznych; 

• Sieć obserwacji fenologicznych; 

• Sieć radarów meteorologicznych POLRAD; 

• Sieć stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych  PERUN; 

• System odbioru i przetwarzania danych z satelitów meteorologicznych. 

 



Ogólna liczba stacji hydrologicznych w Polsce: 862 stacji   

woj. podlaskie: 60 stacji   
 

Pomiary i obserwacje wykonywane na stacjach 
hydrologicznych: 

• stanu wody; 

• zjawiska zarastania koryta rzeki; 

• zlodzenia koryta rzeki; 

• temperatury wody; 

• pomiary objętości przepływu w korycie rzeki 

(pomiary hydrometryczne). 

 

SIEĆ STACJI HYDROLOGICZNYCH 



Podstawowym urządzeniem do pomiaru 

stanów wody jest łata wodowskazowa. 

Stacje niezbędne do podstawowej 

osłony hydrologicznej wyposażane w 

automatyczne czujniki stanu wody z 

funkcją transmisji danych w czasie 

rzeczywistym.  

 

 

 

 

  

Stacja hydrologiczna: Dobrylas rzeka Pisa 

Stacja hydrologiczna  in. stacja wodowskazowa 



 

 

 

 

 

 

 

Stacja hydrologiczna: Białowieża rzeka 
Narewka  

Automatyczne czujniki stanu wody  



 

 

 

 

 

 

 

Wybrane stacje niższego rzędu wykonują  pomiary przy wykorzystaniu aparatury 

automatycznej.  Wyniki pomiarów z powyższych  stacji przekazywane są z 

określonym krokiem czasowym np. raz w miesiącu.  



Zawady – rzeka Biała 8 maja 2017 r. H = 404 cm. 



Zawady – rzeka Biała 8 maja 2017 r. H = 404 cm. 

Dnia 08.07.2017r. 
 przy stanie 403 cm Q = 18,1 m3/s, 
  
Dnia 08.07.2017r. 
 przy stanie 392 cm Q = 12,8 m3 /s 
 
Dnia 09.07.2017r. 
 przy stanie 234 cm Q = 0,316 m3 /s 



Osowiec – Kanał Rudzki rzeka Ełk luty 2007 r. H = 519cm. 



Zawady rz. Ślina styczeń 2011 r. H= 387 cm   



Strękowa Góra rzeka Narew marzec 2007 r. H=385 cm.  



Ogólna liczba stacji meteorologicznych w Polsce – 895 
woj. podlaskie – 58 stacji  

Stacja klimatologiczna Marianowo II 

SIEĆ STACJI METEOROLOGICZNYCH 



Stacje meteorologiczne dzielą się: 
 
 Stacje I rzędu tj. Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczne (SHM);    

SHM Suwałki  SHM Białystok 



Stacje Hydrologiczno - Meteorologiczne (SHM) w Białymstoku     

 1881 r. - pierwsze wzmianki o pomiarach 
metrologicznych na terenie miasta Białystok. Założono 
posterunek meteorologiczny, który prowadził pomiary i 
obserwacje: temperatury powietrza, wiatrów i opadów. 

 listopad 1921 r. – powstaje stacja meteorologiczna 
przy Seminarium Nauczycielskim.  

 1925 r.  - powstaje druga stacja meteorologiczna przy 
szpitalu wojskowym w Parku Zwierzynieckim. 

 1927 r. – połączenie obu stacji utrzymując lokalizację 
przy Seminarium Nauczycielskim, a obserwacje 
wykonywało wojsko. Stacja była wyposażona w barometr, 
termometry, wiatromierz i samopisy. Stacja meteorologiczna 

przy ul. Jagiellońskiej 
(lata 1949-1970) 

Kalendarium 



 wrzesień 1939 r. stacja zostaje 
ewakuowana.  
 1941-1944 (okres okupacji) - wojsko 
niemieckie założyło stację meteorologiczną 
na ul. Jagiellońskiej 9.  
 1944 r. - stacja przeszła w ręce wojska 
radzieckiego; 
 9 października 1945 r. stację przejął 
Państwowy Instytut Hydrologiczno-
Meteorologiczny. 

Wykonywanie pomiaru pilotażu 
wiatrów górnych  SHM Białystok  
(lata  1949 -1963)   



SHM w Białymstoku należy do 

podstawowych stacji sieci regionalnych 

Regionu VI (europejskiego) World 

Meteorological  Organization (WMO) 

tworząc Światowy System Obserwacji (GOS - 

Global Observing System).  

Pomiary i obserwację prowadzone na stacji 

zamieszczane są ogólnoświatowym 

codziennym biuletynie depesz 

synoptycznych.  

Stacja w Białymstoku od kilkudziesięciu lat 

jest jedną z sześciu polskich stacji 

meteorologicznych wchodzących w skład 

GOS.  



Na stacji synoptycznej mierzymy m.in.: 

 Pomiar temperatury i wilgotności 
powietrza 

Klatka meteorologiczna,  a w niej termometry cieczowe 
oraz sonda temperatury powietrza . 

 Pomiar temperatury gruntu oraz temperatury 
minimalnej przy powierzchni gruntu 



 Pomiar opadu atmosferycznego  

Od lewej: Deszczomierz automatyczny korytkowy, deszczomierz wagowy  
oraz deszczomierz Hellmanna. 

 Pomiar ciśnienia  
atmosferycznego  

Barometr PA-11 



 Pomiar prędkości i kierunku wiatru   

Wiatromierz ultradźwiękowy  WS425 

 Pomiar usłonecznienia  

Miernik usłonecznienia CSD1 



 Podstawę chmur 

Ceilometr CT25K 

  Pomiar widzialności  

Widzialnościomierz  FD12p 



 1917 r. – Założenie posterunku 

meteorologicznego na terenie 

miasta Suwałk. 

 1926r. – Założenie stacji II rzędu 

przy Szpitalu Wojskowym. Pomiary i 

obserwacje wykonywane były co 3 

godziny.    

 czerwca 1940 r. - istniała stacja 

prowadzona przez Niemców 

wykonywała 6 obserwacji na dobę.  

 
  

Kalendarium 

Stacje Hydrologiczno - Meteorologiczne w Suwałkach  

Władysław Bagiński w trakcie 
pomiarów aktynometrycznych  



 1945 r. -  przeniesienie stacji na           

ul  Armii Czerwonej 60 (dzisiaj                  

ul. Sejneńska).  

 1 marca 1946 r. -  Przejecie stacji przez 

Państwowy Instytut Hydrologiczno-

Meteorologiczny wraz z wyposażeniem: 

• barometr rtęciowy, 

• barograf,  

• wiatromierz,  

• deszczomierz,  

• klatka meteorologiczna wraz                              

z     termometrami – maksymalnym, 

minimalnym, suchym i zwilżonym 

Stacja meteorologiczna w Suwałkach 1946 r 



Obecnie stacja funkcjonuje w sieci PSHM 

jako stacja I rzędu realizując 

standardowy program pomiarowy  

przypisany stacjom synaptycznym.  

 

Należy do podstawowych stacji sieci 

regionalnych Regionu VI (europejskiego) 

WMO  tworząc Światowy System 

Obserwacji (GOS)  i Regional Basic 

Climatological Network (RBCN).  

Stacja meteorologiczna w Suwałkach 2017 r 



 Stacje meteorologiczne II Automatyczne Stacje Synoptyczne (ASS);  

Automatyczna Stacja Synoptyczna - Ostrołęka  



 Stacje meteorologiczne II i III rzędu in. stacje klimatologiczne  

Stacja meteorologiczna  III rzędu  
Biebrza 

Stacja meteorologiczna  IV rzędu  
Bondary  



 
 
 Stacje meteorologiczne V rzędu in. stacje opadowe 

Stacja opadowa Dzbenin  
Stacja opadowa Narewka 



Trochę historii PSHM w Białymstoku 



Zarządzeniem Ministra Komunikacji z dn. 22 

listopada 1947 r Dz. Urzęd. M. K. Nr 10 

poz.207 przy Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale 

Komunikacyjnym  zostaje utworzony  

Oddział P.I.H.M. w Białymstoku. 

Oddział rozpoczyna pracę  maju 1948 r.  

 

Terytorialnie obejmuje województwo 

białostockie i znaczną część województwa 

olsztyńskiego. 

 



W 1948r w Oddziale działa:  
 

 75 stacji wodowskazowych,  które codziennie notują poziom wody w rzekach               

i jeziorach.  

 
 

Osowiec - Kanał Rudzki rzeka Ełk stan wody 510 cm 04.04.1979 r.  



 

  4 stacje meteorologiczne:  w Białymstoku, 

Olsztynie, Suwałkach i Kętrzynie. 

 

  7 stacji klimatologicznych. 

 

  106 stacji opadowych.  

 

 



W roku 1970 Oddział w Białymstoku  przenosi się do nowo wybudowanego 
budynku  przy ul. Ciołkowskiego 2/3, który Dział Służby Pomiarowo - 
Obserwacyjnej w Białymstoku zajmuje do dnia dzisiejszego.  



ul. Konstantego Ciołkowskiego (prawdopodobnie  (1979 r.)  



IMGW  -  1979 r. 



 Z dniem 31 grudnia 2001 r. Zarządzeniem nr 14 Dyrektora IMGW z dnia 31 grudnia 
2001 r. Oddział IMGW w Białymstoku rozwiązany i wcielony do Oddziału IMGW w Gdyni. 

 
 Z dniem 1 stycznia 2009 r. Zarządzeniem nr 38/2008 Dyrektora IMGW obszar byłego 
oddziału białostockiego zostaje przyłączony do Oddziału IMGW w Krakowie. 

 



Działy Służby Pomiarowo –Obserwacyjnej (DSPO): 

merytoryczny, organizacyjny, administracyjny  i 
techniczny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

sieci Pomiarowo-Obserwacyjne; 

wykonywanie niezbędnych prac i czynności dla 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sieci 

Pomiarowo-Obserwacyjnej ; 

zakładanie, likwidacja  i przenoszenie wszystkich 
rodzajów stacji hydrologicznych i meteorologicznych  

 
 
 



Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie 

Zespół Prognoz w Białymstoku  

monitoring sytuacji hydrologiczno-

meteorologicznej;  

weryfikacja operacyjnych danych 

hydrologiczno-meteorologicznych 

analiza bieżącej sytuacji hydrologiczno-

meteorologicznej 

opracowanie prognozy hydrologicznej. 

sytuacji zagrożenia hydrologicznego, 

tworzenie komunikatów i ostrzeżeń  

hydrologicznych; 



Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 

Zespół Prognoz w Białymstoku  

Zespół Prognoz w Białymstoku 

realizuje zadania państwowej 

służby hydrologiczno-

meteorologicznej w zakresie 

zapewnienia meteorologicznej 

osłony kraju, na terenie woj. 

podlaskiego i warmińsko-

mazurskiego. 

Cel ten jest realizowany przez opracowywanie prognoz oraz ostrzeżeń 
meteorologicznych dla ludności, gospodarki, a także na potrzeby 
obronności państwa. 
 



Kiedy wyniki pomiarów i obserwacji zjawisk meteorologicznych i 

hydrologicznych posiadają wartość? 



 Gdy są wykonywane systematycznie w jednorodny sposób zgodny z obowiązującymi 

procedurami i instrukcjami. 

 Gdy prowadzone w sposób ciągły, również przy występowaniu niebezpiecznych zjawisk 

zachodzący w atmosferze i hydrosferze. 

 Gdy pomiary wykonywane są przy użyciu jednorodnego technicznie i merytorycznie 

sprzętu pomiarowego. 

 Gdy urządzenia pomiarowe są określane w akredytowanych laboratoriach, gwarantują  

prawidłowe dowiązanie do wzorców państwowych i międzynarodowych.  

 Gdy sprzęt pomiarowy posiada aktualne certyfikaty i świadectwa ważności.  

 Gdy lokalizacja stacji jest zgodna z zaleceniami WMO. 

 

Wartość pomiaru rośnie wraz z długością ciągu pomiarowego.  
 





Pomiar komu? 



Dziękuje za uwagę  


