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SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
ASPEKTY PRAWNE

Realizujemy służby meteorologiczne dla lotnictwa cywilnego w polskiej przestrzeni
powietrznej ,w oparciu o szereg przepisów prawa polskiego, europejskiego
i międzynarodowego.

Do trzech podstawowych zaliczamy:

• Ustawę Prawo Lotnicze,

• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE nr 2017/373 z dnia 1 marca 2017r.
ustanawiające wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie
ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania
ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi (z późn. zm.),

• Załącznik 3 ICAO Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej.

Nadzór nad IMGW-PIB sprawuje Ministerstwo Infrastruktury.



Tytuł prezentacji z tutaj

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB 
ASPEKTY PRAWNE

Posiadamy następujące Certyfikaty i wyznaczenie Ministra właściwego:

CERTYFIKAT SŁUŻB 
ATM/ANS

WYZNACZENIE MINISTRA 
WŁAŚCIWEGO

CERTYFIKAT SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nieprzerwalnie, od 2007r., 
IMGW-PIB posiada 

Certyfikat
Instytucji Zapewniającej 

Służby ATM/ANS nr 
PL- 01/2007 wydany przez 

Urząd Lotnictwa 
Cywilnego. 

W dniu 21.04.2020 r. ULC 
przyznał IMGW-PIB 
Certyfikat na czas 

nieokreślony.

W październiku 2018 
roku uzyskał wyznaczenie 

Ministra Infrastruktury 
jako instytucji 

zapewniającej służby 
żeglugi powietrznej 

w polskiej przestrzeni 
powietrznej w zakresie 

pełnienia osłony 
meteorologicznej 

lotnictwa cywilnego do 
31.12.2024 r.

W zakresie SZJ proces 
MOLC spełnia 

wymagania Normy PN-
EN ISO 9001:2015. 

Posiadamy Certyfikat nr 
AC 

090100/1892/3654/201
9-001 ważny od 
15.11.2022 r. do 

14.11.2025 r. przyznany 
przez jednostkę 

certyfikującą TUV NORD 
Polska Sp. z o.o.
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W naszej strukturze funkcjonują:
- 2 Biura Prognoz:

• Centralne Biuro Prognoz Lotniczych –
Meteorologiczne Biuro Nadzoru (CBPL-
MBN) powołane na mocy decyzji nr 13
Prezesa ULC z dnia 28.03.2006 r.

• Biuro Prognoz Meteorologicznych w
Krakowie, pełniące również funkcję
Zapasowego Biura Prognoz Lotniczych

https://awiacja.imgw.pl/

https://awiacja.imgw.pl/
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- 12 Lotniskowych Stacji Meteorologicznych (LSM):

• LSM Warszawa - LSM EPWA
• LSM Gdańsk - LSM EPGD
• LSM Szczecin - Goleniów - LSM EPSC
• LSM Poznań - Ławica - LSM EPPO
• LSM Zielona Góra - Babimost - LSM EPZG
• LSM Katowice - Pyrzowice - LSM EPKT
• LSM Kraków - Balice - LSM EPKK
• LSM Rzeszów - Jasionka - LSM EPRZ
• LSM Wrocław - Strachowice - LSM EPWR
• LSM Łódź - LSM EPLL
• LSM Lublin - LSM EPLB
• LSM Warszawa - Modlin - LSM EPMO

https://awiacja.imgw.pl/

https://awiacja.imgw.pl/
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CENTRALNE BIURO PROGNOZ LOTNICZYCH –

METEOROLOGICZNE BIURO NADZORU
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LOTNISKOWA STACJA METEOROLOGICZNA ŁÓDŹ                                                                   
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W naszych jednostkach zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę zawodową, która
nieprzerwalnie doskonali swój warsztat poprzez ciągły proces szkolenia.
Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne do
realizacji powierzonych zadań.

PERSONEL METEOROLOGICZNY:

2 kategorie personelu według struktury WMO:

• synoptyk prognoz lotniczych – CBPL-MBN, BPM w Krakowie
/ścieżka kariery: aplikant synoptyk prognoz lotniczych, młodszy synoptyk prognoz
lotniczych, synoptyk prognoz lotniczych, starszy synoptyk prognoz lotniczych, ekspert
synoptyk prognoz lotniczych/
• informator lotniczo-meteorologiczny – 12 LSM-ów
/ścieżka kariery: młodszy obserwator, informator lotniczo-meteorologiczny, starszy
informator lotniczo-meteorologiczny/.



Posiadamy odpowiednie narzędzia, systemy i aplikacje, które wspomagają nas
w osiąganiu wysokich wyników sprawdzalności naszych produktów.

Jesteśmy właścicielem Automatycznych Systemów Pomiarowych Parametrów
Meteorologicznych (AWOS - Automated Weather Observing System) wpisanych do
Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych (RLUN) zainstalowanych na 7 lotniskach w :
Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie i Rzeszowie

oraz systemów ICE-ALERT zainstalowanych na lotniskach w:
Łodzi, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Rzeszowie.

SYSTEM AWOS umożliwia pomiary następujących parametrów meteorologicznych:

• kierunku i prędkości wiatru
• widzialności, zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej
• zjawiska, natężenia opadu atmosferycznego
• zachmurzenia: wielkości i wysokości podstawy chmur
• temperatury i wilgotności powietrza
• ciśnienia atmosferycznego.
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Czujniki systemu AWOS zainstalowane na lotniskach
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Maszt wiatromierza ultradźwiękowego Ceilometr Eliasson   



Czujniki systemu AWOS zainstalowane na lotniskach
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Widzialnościomierz Biral SWS-050 z czujnikiem oświetlenia tła Czujnik luminacji Biral ALS-2



Dokładność pomiarów jest zgodna z międzynarodowymi przepisami i wymaganiami,
m.in. Załącznika 3 ICAO, załącznik A :Operacyjnie pożądana dokładność pomiarów lub
obserwacji.

Przyrządy meteorologiczne są rozmieszczone na lotniskach zgodnie z wymogami WMO
i ICAO w taki sposób, aby dane z nich były reprezentatywne dla obszaru, dla którego są
wykonywane.

ICE-ALERT system umożliwiający dostarczenie danych dotyczących stanu nawierzchni
drogi startowej na lotniskach.

Umożliwiamy utworzenie strony „www” dedykowanej do dostarczania danych, m.in.:

• temperatury nawierzchni drogi startowej z trendem,
• temperatury zamarzania z trendem,
• alarmu o możliwości zalodzenia drogi startowej,
• grubości warstwy zalegającej wody.
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Ekran główny systemu AWOS
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Ekran systemu ICE-ALERT
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Detektory wyładowań atmosferycznych

Instytut realizuję obecnie inwestycję, która polega
na instalacji na 7 Lotniskowych Stacjach
Meteorologicznych, na których znajdują się systemy
AWOS IMGW – PIB, detektorów wyładowań
atmosferycznych. Detektory poprawią jakość
zapewnianych służb podczas występowania burz.
Pierwsze detektory stanęły już w Łodzi, Gdańsku,
Poznaniu, Szczecinie i gotowe są do fazy testowej.



Nad niezawodnym funkcjonowaniem systemów czuwają specjaliści z Wydziału
Serwisu Systemów Pomiarowych IMGW-PIB, którzy posiadają wysokie kwalifikacje
zarówno w zakresie usuwania awarii systemów, wymiany czujników, jak również
w bieżącej konserwacji systemów czy realizacji okresowych przeglądów
ich elementów.
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Nad aplikacją wykorzystywaną przez systemy czuwają nasi Administratorzy Aplikacji
MetConsole.

W sytuacjach awaryjnych systemu AWOS korzystamy z przyrządów zapasowych,
np. stacji MAWS (Meteorological Automatic Weather Station).

Planując rozwój naszych usług w sposób ciągły dbamy o modernizację obecnie
wykorzystywanych automatycznych systemów pomiarowych parametrów
meteorologicznych AWOS (serwery, stacje robocze, aplikacja MetConsole). Dodatkowo,
cyklicznie doposażamy magazyn części zamiennych do AWOS tak aby ich działanie było
niezawodne.
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Infrastruktura oraz oprogramowania IMGW - PIB podlegają ciągłej modernizacji.

Zakończyliśmy fazę testowania aktualizowanego programu METAR2010,
umożliwiającego opracowywanie i dystrybucję komunikatów meteorologicznych.
Nowy program METAR4 zostanie wdrożony na 12 lotniskach w Polsce.

Jest nowoczesnym programem spełniającym aktualne potrzeby, m.in.:

• poprawę bezpieczeństwa danych,
• pracę w chmurze,
• możliwość tworzenia automatycznych komunikatów.
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W pracy operacyjnej korzystamy również z sieci radarowej POLRAD i PERUN:

• sieć radarów POLRAD składa się z 8 dopplerowskich radarów meteorologicznych,
z których dane są wykorzystywane do detekcji chmur, grubości ich warstw oraz
rozróżnienia ich formacji,

• system PERUN dostarcza dane dotyczące wyładowań atmosferycznych na terenie
całego kraju wraz z określeniem ich lokalizacji czasowej i przestrzennej.
Ponadto, ważnym wskaźnikiem podawanym przez system jest tzw. dyskryminacja
wyładowań, która definiuje, jaki rodzaj wyładowania: chmurowe lub doziemne
został wykryty i zlokalizowany.
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Oferujemy serwis internetowy dedykowany użytkownikom produktów meteorologii
lotniczej - awiacja.imgw.pl.

W serwisie zamieszczamy :
• aktualnie obowiązujące prognozy lotnicze i ostrzeżenia,
• aktualne mapy z modeli meteorologicznych,
• aktualne zobrazowania radarowe i satelitarne,
• materiały szkoleniowe,
• wszelkie aktualności dotyczące realizacji służb.

Za pośrednictwem serwisu, w ramach wdrożonego w IMGW – PIB Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS), istnieje możliwość
bezpośredniego zgłaszania zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
przygotowania oraz dostarczania danych i informacji meteorologicznych.

W przyszłości planujemy utworzenie specjalnego portalu internetowego dedykowanego
dla dużych i małych lotnisk.
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Dobrowolne zgłaszanie zdarzeń – formularz online dostępny na stronie awiacja.imgw.pl
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Na stronie awiacja.imgw.pl znajdują się również ankiety, które służą ocenie samego
serwisu oraz prognozy GAMET i dedykowane są odbiorcom produktów IMGW –PIB
w zakresie meteorologii lotniczej.
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Ankieta oceniająca stronę awiacja.imgw.pl
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Ostrzeżenia lotniskowe opracowywane są:

• w określonych godzinach (całodobowo lub w wyznaczonych przedziałach czasowych)

• według ściśle określonych kryteriów np.:
- silne opady śniegu
- spadek temperatury powietrza poniżej 0°C
- burze, burze z gradem
- wystąpienie chmur o podstawach 200ft i niżej przy wielkości zachmurzenia BKN/OVC

• tekstem otwartym np.:
ZJAWISKO: silne opady śniegu, ograniczenie widzialności, niskie podstawy chmur
PRZEBIEG: Na lotnisku prognozowane są:

- silne opady śniegu
- ograniczenie widzialności poniżej 600m
- podstawy chmur BKN/OVC o wysokości 200ft i niżej

UWAGI: Brak.

• lub z użyciem skrótów np.:
- T BLW 0C FCST INTSF
- TS TSGR FCST INTSF

Uwaga: w przypadku zakończenia występowania zjawiska/zjawisk ostrzeżenie jest odwoływane lub jest wydawane
nowe zgodnie z prognozowanymi warunkami pogodowymi.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
PRODUKTY I USŁUGI METEOROLOGICZNE
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Ostrzeżenia meteorologiczne dla punktu/rejonu mogą być opracowywane:

• dla określonego przez klienta punktu bądź obszaru określonego np. przez promień 30km od
punktu centralnego,

• zgodnie z ustalonymi kryteriami (podobnie jak w przypadku ostrzeżeń lotniskowych),

• tekstem otwartym np.:
ZJAWISKO: silne opady śniegu, ograniczenie widzialności, niskie podstawy chmur ,
PRZEBIEG: Na lotnisku prognozowane są:

- silne opady śniegu
- ograniczenie widzialności poniżej 600m
- podstawy chmur BKN/OVC o wysokości 200ft i niżej,

UWAGI: Brak.

• lub z użyciem skrótów np.:
- T BLW 0C FCST INTSF
- TS TSGR FCST INTSF
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Prognozy na rejon opracowywane są:

• dla rejonu uzgodnionego z klientem,
• w uzgodnionych terminach np. do 06 UTC każdego dnia,
• na określony okres np.: 6, 12 lub 24 godziny,
• zgodnie z określonym szablonem np.:

SFC WIND: 09/18 250/12KT
WIND/T: 09/18
1000FT AGL 270/20KT MS02
2000FT AGL 290/30KT MS02
3300FT AGL 300/30KT MS04
5000FT AGL 320/30KT MS06
10000FT AGL 230/35KT MS14
SFC VIS: 09/14 LCA 1500M SN

14/18 LCA 2000M SNRA
SIGWX: 09/18 NIL
CLD: 09/18 BKN SC 3000/8000FT AGL

BKN AS 8000/ABV 10000FT AGL
OKRESAMI LCA BKN 700/2000FT AGL

ICE: 09/18 UMIARKOWANE W CHMURACH
TURB: 09/18 SŁABA OKRESAMI UMIARKOWANA
FZLVL: 09/18 SFC

CHECK AIRMET AND SIGMET INFORMATION
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Specjalne prognozy dla lotnisk opracowywane są:

• zgodnie z wymaganiami klienta,
• przez cały rok lub sezonowo np.: prognozy zimowe (warunki pogodowe wymagające reakcji służb

lotniskowych np.: odśnieżanie, odladzanie) lub letnie (chmury Cb, burze itp.),
• w uzgodnionych terminach np.: do 10 UTC każdego dnia,
• na określony okres np.: 6 lub 12 godzin,
• zgodnie z ustalonym szablonem np.:

ZJAWISKA: 12-17UTC możliwe -SHRA, SHRA
CHMURY: 07-17UTC wzrost do 4-6/8 CU 3000-4000FT i 10-17UTC okresami 2-6/8 CB 2500-4000FT

17-19UTC 6-8/8 SC 1000-2000FT
WIDZIALNOŚĆ: 10000M, w SHRA 6000-9000M
WIATR PRZYZIEMNY: Do 13UTC 160°-200°/5-9KT

13-16UTC zmiana na 280°-310°/10KT
TEMP. MAKS. w okresie prognozy: 17°C
TEMP. MIN. w okresie prognozy: 8°C

lub

ZJAWISKA POGODOWE: W CIĄGU DNIA MOZLIWE GS
PRZEJŚCIE PRZEZ 0°C: OK 23UTC M02
TEMPERATURA NEG (-20°C): NIL
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Prognoza na przelot opracowywana jest:

• zgodnie z wymaganiami klienta,
• w uzgodnionych terminach np.: do 10 UTC każdego dnia lub po zamówieniu telefonicznym,
• na określony okres np.: 3 lub 4 godziny,
• tak szybko jak to jest możliwe (czas realizacji zazwyczaj do 15 minut),
• zgodnie z ustalonym szablonem np.:

PROGNOZA NA PRZELOT: trasa ŚWIDNIK-TOMASZÓW MAZOWIECKI
ważność od RRRR.MM.DD 15:00 UTC do RRRR.MM.DD 18:00 UTC

WIATR PRZYZIEMNY: 150-180 7-12KT
WIATR NA 1000 FT AGL: 160-180 22-27KT
WIATR NA 3000 FT AGL: 170-200 28-35KT
ZJAWISKA: W REJONIE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO MOŻLIWOŚĆ OPADU DESZCZU
WIDZIALNOŚĆ W M: 7000-10000M , W OPADACH 3000-6000M
CHMURY FT AGL: MIEJSCAMI BKN LCA SCT SC 2000-4000FT

IZOTERMA 0 ST.C. FT AMSL: 5000-5500
OBLODZENIE SFC-3000 FT AGL: BRAK
TURBULENCJA SFC-3000 FT AGL: SŁABA

prognoza nr 28/2021
opracował synoptyk dyżurny …….. dnia RRRR.MM.DD 13:17 UTC
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Automatyczne prognozy oparte na modelach numerycznych i produkty meteorologiczne
bazujące na ich podstawie:

• prognozy wybranych elementów meteorologicznych dla danego miejsca lub rejonu np.
kierunek i prędkość wiatru,

• dedykowane produkty bazujące na modelach numerycznych zgodnie z kryteriami
uzgodnionymi z klientem np. turbulencja, oblodzenie,

• prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zjawisk lub parametrów
meteorologicznych np.: niskich podstaw chmur.
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W ramach usług meteorologicznych dostarczamy :

• informacje meteorologiczne o niekorzystnych warunkach atmosferycznych, m.in.:
o silnym wietrze, porywach wiatru, wyładowaniach atmosferycznych na obszarze
danego lotniska oraz w okolicy przez okres 24h/dobę,

• zobrazowania z automatycznego systemu pomiarowego parametrów pomiarowych
AWOS w wyznaczonej lokalizacji poprzez spersonalizowaną stronę i autoryzowane
przez personel operacyjny ,

• dane na temat temperatury odniesienia dla danego lotniska,
• konsultacje meteorologiczne przez personel operacyjny zgodnie z posiadanymi

uprawnieniami.
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Oferujemy szkolenia z zakresu meteorologii lotniczej dla:

• Pilotów samolotowych i członków załóg lotniczych,
• Instruktorów pilotów,
• Pilotów śmigłowców,
• Pilotów szybowcowych,
• Pilotów balonowych,
• Skoczków spadochronowych,
• Lotniarzy i paralotniarzy,
• Osób obsługujących bezzałogowe statki powietrzne,
• Kontrolerów ruchu lotniczego,
• Obserwatorów meteorologicznych wojskowych baz lotniczych,
• Członków obsługi lotnisk,
• Służb dyżurnych lotnisk,
• Dyspozytorów lotniczych,
• Wojskowych służb meteorologicznych,
• Meteorologów,
• Aerologów,
• ATSEP – /Air Traffic Safety Electronic Personnel/ personelu odpowiedzialnego za elektroniczne

systemy bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
• Studentów.
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Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń tematycznych,
prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym
z IMGW-PIB oraz we współpracy z ULC, PAŻP, PKBWL:

• Szkoła Meteorologii Lotniczej : 20 edycji, nieprzerwanie od 2007 r.,
/poszerzenie wiedzy z dziedziny meteorologii lotniczej oraz wymiana doświadczeń
między meteorologami, pilotami i kontrolerami ruchu lotniczego/,

• Szkolenia dla wojskowej służby meteorologicznej,
• Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za elektroniczne systemy

bezpieczeństwa ruchu lotniczego (ATSEP),
• Szkolenia w zakresie meteorologii lotniczej indywidualnie dopasowane do potrzeb

klienta.

Współpracujemy z wyższymi uczelniami i szkołami średnimi w Polsce w ramach
wzajemnej wymiany posiadanych zasobów naukowych w zakresie meteorologii
lotniczej.

Oferujemy również możliwość realizacji praktyk zawodowych, staży studenckich,
wycieczek tematycznych.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
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Rodzaje i forma szkoleń:

• stacjonarne/on-line,
• indywidualne/grupowe,
• okresowe/jednorazowe,
• wykład, seminarium, ćwiczenia,
• warsztaty oparte na case study,
• praca zespołowa w małych grupach,
• twórcza dyskusja,
• uzgodniona tematyka, zakres oraz poziom zaawansowania szkolenia.

W ramach szkolenia możliwość:

• uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia ,
• sprawdzenia zdobytej wiedzy końcowym testem,
• otrzymania materiałów szkoleniowych w formie drukowanej lub elektronicznej,
• zapoznania się z pracą operacyjną w CBPL-MBN, BPM w Krakowie, LSM-ach.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
SZKOLENIA



Tytuł prezentacji z tutaj

Osłona meteorologiczna zawodów oraz pokazów lotniczych, szybowcowych
i balonowych:

• dedykowany personel oddelegowany tylko i wyłącznie do tego zadania,
• prognozy w formie tekstowej,
• briefing pogodowy w formie prezentacji,
• bieżące konsultacje z dyrektorem zawodów/pokazów lub też wyznaczoną osobą,
• osłona w języku polskim i/lub angielskim,
• doświadczeni synoptycy lotniczy posiadający dostęp do najnowszych danych i

wyników prognoz numerycznych.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
ZAWODY/POKAZY



Projekty, ekspertyzy, opinie:

• udział w projektach wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności
dotyczących zarówno obserwacji meteorologicznych, jak i analizy warunków
meteorologicznych:
- posadowienie stacji meteorologicznej, systemu AWOS,
- gromadzenie i przesyłanie danych pomiarowo – obserwacyjnych,
- przygotowanie analiz (tabele, wykresy, komentarz synoptyka, studium

meteorologiczne, opinia),
• opracowanie ekspertyz meteorologicznych dla danego punktu/rejonu np. pod kątem

realizacji projektu,
• opracowanie opinii meteorologicznej dotyczącej pogody ubiegłej w danym

rejonie/punkcie,
• wykonanie weryfikacji automatycznych systemów pomiarowych parametrów

meteorologicznych AWOS przez Instytucję zapewniającą służby ATM/ANS (IMGW-
PIB),

• sprawny i szybki dostęp do archiwalnych danych i informacji meteorologicznych
MGW-PIB.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
PROJEKTY, EKSPERTYZY I OPINIE



Tytuł prezentacji z tutaj

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
PROJEKTY, EKSPERTYZY I OPINIE

Dokument weryfikacji systemu AWOS przez IMGW-PIB - Instytucję zapewniającą służby ATM/ANS



Tytuł prezentacji z tutaj

Usługa udostępniania danych za pomocą dedykowanych stron/API:

• możliwość przesyłania danych i informacji meteorologicznych na określony adres
klienta np. FTP,

• możliwość wyświetlania danych i informacji meteorologicznych w Systemie Obsługi
Klienta (SOK),

• możliwość wyświetlania danych i informacji meteorologicznych na specjalnie
stworzonej i dedykowanej platformie,

• wsparcie merytoryczne w procesie wyboru danych i informacji meteorologicznych
zgodnych z zapotrzebowaniem klienta.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
USŁUGA UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZA POMOCĄ DEDYKOWANYCH STRON/API



Tytuł prezentacji z tutaj

Archiwalne dane i informacje meteorologiczne:

• udostępniane na zamówienie klienta,
• w postaci źródłowej np.: METAR, TAF, SWC – PL,
• możliwość rozkodowania/opisu danego produktu,
• szybki termin realizacji,
• profesjonalna obsługa.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
ARCHIWALNE DANE  I INFORMACJE METOROLOGICZNE



Tytuł prezentacji z tutaj

Działania podnoszące jakość naszych produktów, usług i gwarantujące bezpieczeństwo:

• wdrożenie i nadzór Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem
(SMS),

• kontrola działania procesu Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC)
przeprowadzana przez przedstawicieli ULC, Inspektora LSM, audyty wewnętrzne IMGW-PIB,

• utworzenie Krajowego Ośrodka Rozpowszechniania Danych (KORD) w ramach
Meteorologicznego Biura Nadzoru sprawującego nadzór nad terminowością opracowywanych
produktów,

• utworzenie zapasowego stanowiska Krajowego Ośrodka Rozpowszechniania Danych (KORD) w
ramach Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie sprawującego nadzór nad terminowością
opracowywanych produktów w przypadku wystąpienia awarii na stanowisku podstawowym w
Warszawie,

• stały monitoring wskaźników określających parametry jakości wszystkich produktów procesu
MOLC,

• utworzenie wewnętrznego serwisu systemów AWOS,
• systematyczne badanie zadowolenia odbiorców naszych produktów i usług umożliwiające

dostosowywanie produktów do ich oczekiwań i potrzeb,
• wyższe wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji przy naborze na stanowiska pracy

w procesie MOLC, ciągły proces szkolenia i oceny kompetencji zawodowych pracowników
operacyjnych,

• rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej (systemy pomiarowe, oprogramowanie),
• śledzenie wszelkich informacje dotyczących kierunków rozwoju służby meteorologicznej.

SŁUŻBY METEOROLOGICZNE DLA LOTNICTWA CYWILNEGO IMGW-PIB
DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ



Tytuł prezentacji z tutaj

KONTAKT:

Dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego
dr Ewa Jakusik - ewa.jakusik@imgw.pl

Zastępca Dyrektora Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego
Bartłomiej Kulesza – bartlomiej.kulesza@imgw.pl

Zespół Organizacji
oslonameteo@imgw.pl
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Dziękujęmy / Thank you

Warszawa, 2022


