
Teresa Zawiślak, Maciej Maciejewski, Tomasz Siemieniuk 

10-11.05.2018 

System ostrzegania przed niebezpiecznymi 

zjawiskami pogodowymi w IMGW-PIB 



Pogoda - czynnik, który ma ogromny wpływ na działalność 

i życie pojedynczych ludzi i całych społeczeństw. 

Stwarza warunki do ich rozwoju, ale także w kilka minut potrafi  

zniszczyć wszystko co zostało z wielkim trudem osiągnięte. 
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Obserwacyjnej  
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Meteorologicznej 
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GŁÓWNE ZADANIA CMOK i CHOK  

Prognozować 

Ostrzegać 

Informować 

Trafnie 

Precyzyjnie 

 Dokładnie 

Szybko Kompetentnie 

Rzeczowo 

Zrozumiale 

 



Ostrzeżenie meteorologiczne –  

jak  powstaje? 
• Ostrzeżenie meteorologiczne jako szczególny rodzaj prognozy ma na 

celu zakomunikowanie o niebezpieczeństwie jakie zagraża ze strony sił 

przyrody.  

 

• Ma na celu wcześniejsze poinformowanie społeczeństwa, organów 

państwowych, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi oraz 

prowadzenie akcji ratunkowych i zabezpieczających  działania w czasie 

trwania i usuwania skutków groźnych zjawisk atmosferycznych. 

 

•  Zgodnie z obowiązującymi  aktami prawnymi, ostrzeganie przed 

groźnymi zjawiskami meteorologicznymi realizuje IMGW-PIB.  
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Elementy systemu ostrzeżeń meteorologicznych 

1. Codzienne prognozy pogody 

 

 

 

Podawane wartości jeśli: 

- deszcz > 10 mm 

- śnieg > 5 cm 

- porywy wiatru >15 m/s 

2. Codzienne Prognozy o możliwości wystąpienia 

    niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – na 

    następne trzy doby  

3. Ostrzeżenia meteorologiczne –  gdy  prognozowane jest 

    niebezpieczne zjawisko z prawdopodobieństwem ≥70% 
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Zarządzenie określa czterostopniową skalę zagrożenia zjawiskami 

meteorologicznymi: 
…”Ustala się czterostopniową skalę dla zjawisk ostrzeżeń meteorologicznych. 

Stopień: 0 - oznacza normalny stan meteorologiczny, ostrzeżenia nie są wydawane. 

Stopień: 1 – gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które 

mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w 

warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. 

Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Stopień: 2 - gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych 

powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Groźne zjawiska w silnym 

stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia 

komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Stopień: 3 - gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych 

powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach 

katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. 

Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju 

sytuacji pogodowej.” … 



Zjawisko Stopień zagrożenia 

1 2 3 

Silny wiatr X X X 

Oblodzenie   X - - 

Przymrozki   X - - 

Roztopy   X X X 

Upał  X X X 

Silny mróz   X X X 

Intensywne opady deszczu X X X 

Opady śniegu X - --- 

Intensywne opady śniegu X X XXX 

Opady marznące X X X 

Zawieje/zamiecie śnieżne X X - 

Silna mgła X X - 

Mgła intensywnie osadzająca 

szadź  
X X - 

Burze X - - 

Burze z gradem X - - 

Silne burze - X X 

Silne burze z gradem  - X X 
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Zjawisko Stopień 

zagrożenia 

Kryteria 

1 2 3 

Silny wiatr X V śr 54 km/h<Vśr≤72 km/h 

tj.15 m/s<Vśr≤20 m/s 

lub w porywach 

72 km/h<V≤90 km/h 

tj. 20 m/s<V≤25 m/s 

X V śr 72 km/h<Vśr≤90 km/h 

tj. 20 m/s<Vśr≤25 m/s 

lub w porywach 

90 km/h<V≤115 km/h 

tj. 25 m/s<V≤32m/s 

X Vśr>90 km/h 

tj. Vśr>25 m/s 

lub w porywach 

V>115 km/h 

tj. V>32 m/s 
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   Zasady wydawania ostrzeżeń meteorologicznych: 

1. Prognozowanie wystąpienia zjawiska o natężeniu przekraczającym 

      próg zjawiska niebezpiecznego – określenie natężenia,  miejsca i czasu. 

2. Ocena skali zjawiska poprzez podanie stopnia zagrożenia. 

3. Czas wyprzedzenia – zależny od możliwości przewidzenia zjawiska. 

4. Prawdopodobieństwo - z pewnością minimum 70% (jest wyjątek 30%). 

• Ostrzeżenie jest opracowywane niezależnie od prognoz meteorologicznych.  

• Jest to informacja, która ma najwyższy priorytet. 

• Ostrzeżenie o zjawiskach prognozowanych musi być wydane z chwilą uzyskania  

  podstawy do jego wydania bez zbędnej zwłoki. 

• Ostrzeżenie nie powinno obejmować okresu dłuższego niż 48 godzin (wyjątek- 

  upał i silny mróz) 
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Zjawisko Czas wyprzedzenia 

[godziny] 

Uwagi 

Silny wiatr 8 

Oblodzenie   12 zaleca się wydanie ostrzeżenia do godziny 15:00 cz. 

urz. dla nocnego spadku temperatury 

Przymrozki   12 zalecane wydanie ostrzeżenia najpóźniej do godz. 

12:00 cz. urz. w dniu poprzedzającym noc 

wystąpienia temperatury minimalnej o wartościach 

progowych ostrzeżenia. 

Roztopy   24 

Upał  24 

Silny mróz   12 zalecane wydanie ostrzeżenia najpóźniej do godz. 

12:00 cz. urz. w dniu poprzedzającym noc 

wystąpienia temperatury minimalnej o wartościach 

progowych ostrzeżenia. 

Intensywne opady 

deszczu 

10 

Intensywne opady 

śniegu 

8 dotyczy sezonu zimowego 

Opady marznące 6 

Zawieje/zamiecie 

śnieżne 

8 

Silna mgła 8 

Mgła intensywnie 

osadzająca szadź  

8 

Burze 6 

Burze z gradem 6 

Silne burze 6 

Silne burze z gradem  6 
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          Schemat procesu opracowywania i wydawania ostrzeżeń 

Naziemna Sieć Obserwacyjno - Pomiarowa IMGW Numeryczne Modele Meteorologiczne 

Międzynarodowa 

Wymiana Danych System LEADS i Operacyjna Baza Danych 

Regionalne Biura Prognoz Meteorologicznych 

Dystrybucja Informacji Meteorologicznej – System Obsługi Klienta  

1. Analiza sytuacji 

   Opracowanie ostrzeżenia 

2. Konsultacja z synoptykiem kraju 

    

 dyskusja zasadności wydania 

 konsultacja  parametrów 

 sprawdzenie poprawności 

3. Wydawanie ostrzeżenia 
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Obszary osłony meteorologicznej - subregiony 
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Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu 

OSTRZEŻENIE Nr 22 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1 

Obszar: województwo dolnośląskie 

Ważność: od godz. 20:00 dnia 18.09.2013 do godz. 09:00 dnia.19.09.2013 

Przebieg: Na obszarze województwa dolnośląskiego przewiduje się umiarkowane i 

silne opady deszczu. Na przeważającym obszarze prognozowana suma opadów od 

25 mm do 35 mm, a w rejonie subregionu wałbrzyskiego od 35 mm do 45 mm. Strefa 

silnych opadów przemieszczać się będzie z południowego-zachodu w kierunku 

wschodnim. Najsilniejsze opady wystąpią po północy. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% 

Uwagi: Brak. 

Dyżurny synoptyk: Jan Domok 

Godzina i data wydania: godz. 13:00 18.09.2013  

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 woj. dolnośląskie od 

20:00/18.09 do 09:00/19.09.2013 do 35mm,subregion walbrzyski do 45mm. 

Wiadomość RSO: IMGW-PIB ostrzega: dolnośląskie, silny deszcz od 18.09 do 19.09 

do 35 mm, w wałbrzyskim do  45 mm.  

 

Przykład depeszy  Ostrzeżenie 



Nadzorowanie wydanego Ostrzeżenia 
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• wydano Ostrzeżenie, ale po otrzymaniu nowych danych przewiduje się 

wystąpienie istotnych zmian w stopniu zagrożenia, czasie występowania lub 

przebiegu zjawiska  

 

• wydano Ostrzeżenie ma kilka zjawisk, ale po otrzymaniu nowych danych 

przewiduje się wystąpienie istotnych zmian w stopniu zagrożenia, czasie 

występowania lub przebiegu, lub jedno ze zjawisk zakończy albo nie 

wystąpi 

 

• w wydanej depeszy zostały popełnione błędy edytorskie uniemożliwiające 

zrozumienie informacji 

 

Wydane ostrzeżenie meteorologiczne jest nadzorowane 
 

Zmiana Ostrzeżenia 
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Przykład zmiany Ostrzeżenia 
 

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu 

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 22 wydanego dnia 18.09 2013 o godz. 13:00   

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2  

Obszar: województwo dolnośląskie 

Ważność: od godz. 00:00 dnia 19.09.2013 do godz. 09:00 dnia.19.09.2013  

Przebieg: Po północy wzrośnie natężenie opadów. Prognozowana suma opadów od 45 

mm do 60 mm, a w rejonie subregionu wałbrzyskiego od 55 mm do 70 mm. Strefa 

silnych opadów przemieszczać się będzie z południowego-zachodu w kierunku 

wschodnim.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% 

Uwagi: Zmiana stopnia zagrożenia 

Dyżurny synoptyk: Jan Domok 

Godzina i data wydania: godz. 23:00 dnia 18.09.2013  

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA:DESZCZ/2 woj.dolnoslaskie od 00:00/19.09 

do 09:00/19.09.2013 do 60mm subregion walbrzyski do 70mm 

Wiadomość RSO: IMGW-PIB ostrzega: dolnośląskie, silny deszcz do rana 19.09 do 70 

mm 



tytuł slajdu 18 

 
Depeszę wydaje się gdy po uzyskaniu nowych danych przewiduje się, że  

w okresie ważności Ostrzeżenia zaistnieje  jedna z poniższych okoliczności 

 

• prognozowane zjawiska zakończą się wcześniej, 

 

• prognozowane zjawiska nie wystąpią.  

 

 

 

Odwołanie Ostrzeżenia 
 



Komunikat meteorologiczny 
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• komunikat meteorologiczny jest informacją uzupełniającą ostrzeżenie 

meteorologiczne 

 

• komunikat meteorologiczny jest opracowywany w celu przekazania 

informacji o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach 

meteorologicznych, na które zostało wydane ostrzeżenie. Zawiera 

informacje  o ich natężeniu, lokalizacji i dalszej ewolucji 

 

• komunikat meteorologiczny jest opracowywany na podstawie aktualnych 

danych pomiarowo-obserwacyjnych, wskaźników detekcji atmosfery, 

bieżącej analizy sytuacji synoptycznej i wyników meteorologicznych modeli 

prognostycznych 
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• komunikat meteorologiczny opracowywany jest na obszar, na który zostało 

wydane ostrzeżenie, 

 

• 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 

 



Przykład komunikatu meteorologicznego 
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Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu 

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1 

Odniesienie: dotyczy Ostrzeżenia nr 1 wydanego o godz. 13.00 dnia 18.09.2013 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1 

Obszar: województwo dolnośląskie 

Stan obserwowany: Na terenie województwa dolnośląskiego występują opady 

deszczu. Umiarkowane opady występują obecnie w południowo-zachodniej części 

Dolnego Śląska. Najwyższe sumy opadów odnotowano: Bogatynia 23 mm, 

Pobiedna 18 mm, Jelenia Góra 20 mm, Świeradów 19 mm, Sulików 29 mm. 

Przewidywany rozwój zjawisk: W ciągu najbliższych godzin strefa 

umiarkowanych i silnych opadów będzie stopniowo przemieszczać się w kierunku 

wschodnim obejmując całe województwo. Najsilniejsze opady przewiduje się w 

rejonie subregionu wałbrzyskiego. Prognozowane natężenie opadów od 6 mm/h do 

10 mm/h. 

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i 

obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny 

przebieg niż opisany. 

Dyżurny synoptyk: Jan Domok 

Godzina i data wydania: godz. 22:15 dnia 18.09.2013 



Dystrybucja produktów 
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biura prognoz meteorologicznych 

Tekstowa 
depesza ostrzeżenie 

meteorologiczne, 
komunikat, prognoza 

niebezpiecznych zjawisk System Obsługi Klienta 
IMGW - SOK 

Poczta 
elektroniczna 

Telefaks 

Serwer FTP 

Witryna WWW 

Jednostki centralne 

Jednostki 
wojewódzkie 

Zarządy gospodarki 
wodnej 

Jednostki niższego 
szczebla  ??? 

Media  ??? 

Zainteresowane 
instytucje państwowe 

??? 





Termin wdrożenia – czerwiec 2018 

Zmiany w systemie ostrzeżeń meteorologicznych 

Zmiany dotyczą: 

1. System ostrzeżeń meteorologicznych: 

 ostrzeżenia,  

 komunikaty meteorologiczne.  

2.   Prognozy konwekcji: 

 czas pracy na stanowisku, 

 rozszerzenie zakresu czasowego prognoz, 

 dalszy rozwój stanowiska w 2019 r.  



1. Spełnienie wymagań rozwoju systemu ostrzegania postawionych przez 

MŚ i MSWiA oraz Regionalny System Ostrzegania. 

2. Zwiększenie dokładności przekazywanych informacji  

o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 

poprzez określanie dynamicznych obszarów, do których kierowana jest 

informacja o niebezpiecznym zjawisku.  

3. Zmniejszenie liczby sytuacji, w których do odbiorcy dociera informacja, 

która go nie dotyczy, a dostarczana jest z powodu jego przynależności 

do danego regionu lub województwa. 

Cel modyfikacji systemu:   







Dziękuję za uwagę 


