
ADMINISTRACJA

Prognozy i analizy warunków hydrologiczno-meteorologicznych 
oraz oceny stanu środowiska morskiego i lądowego ułatwiające 
pracę poszczególnych sektorów gospodarki.
Optymalne podejmowanie decyzji w administrowaniu poszczególnymi 
sektorami gospodarki, w oparciu o dedykowane produkty.



Warunki hydrologiczno-
meteorologiczne, stan środowiska 
oraz oddziaływanie obiektów 
i inwestycji na środowisko 
mają strategiczny wpływ na 
poszczególne sektory gospodarki. 
Nasze produkty pomogą 
dostosować zapotrzebowanie 
na energię, zarządzać zasobami 
wodnymi, ocenić stopień 
oddziaływania planowanych 
inwestycji na środowisko oraz 
pomogą rozstrzygnąć sporne 
kwestie z tytułu odszkodowań.
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Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

P R O D U K T Y :
• Przesyłanie bieżących danych 

pogodowych.
• Opracowywanie dedykowanych 

prognoz tekstowych przez 
synoptyka maks. do 7 dni.

• Przekazywanie modelowych 
krótko i długoterminowych 
prognoz z generacją tekstu na 
wybrany obszar.

• Prognozy sezonowe na 
okres 3-4 miesięcy (opady 
i temp. w odniesieniu do norm 
z wielolecia).

• Opracowywanie map zagrożenia 
powodziowego.

• Kontrola budowli piętrzących.
• Wyznaczanie terenów 

zagrożonych szybkimi 
powodziami.

• Oceny stanu środowiska 
morskiego zgodne z aktualnym 
prawodawstwem.

• Modelowanie hydrodynamiczne, 
opad-odpływ. 

H I S T O R I A
• Ekspertyzy hydrologiczne, 

meteorologiczne, 
oceanograficzne i opracowania 
poszczególnych elementów 
klimatologicznych na podstawie 
gromadzonych danych 
archiwalnych.

• Raporty o jakości 
i stanie środowiska lądowego 
i morskiego.

• Ekspertyzy obciążenia gruntu 
śniegiem.

• Zestawienia archiwalnych 
danych obserwacyjno-
pomiarowych.

A L E R T Y 
Dostęp do aktualnych informacji 
dotyczących zmian warunków 
hydrologiczno-meteorologicznych, 
w tym bieżące przesyłanie alertów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy to 
instytucja ze 100-letnią tradycją, która w ramach zadań statutowych, zajmuje się 
stałym monitoringiem atmosfery i hydrosfery na potrzeby gospodarki wodnej, 
administracji państwowej, lotnictwa, rybołówstwa, turystyki, a przede wszystkim 
ludności. 

Posiadamy certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO: PN-EN ISO 9001:2015-
10 w zakresie hydrologiczno-meteorologicznej osłony kraju (HMOK) oraz PN-EN 
ISO 9001:2015-10 w zakresie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego oraz 
Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej PL-01/2007.

Oprócz zadań statutowych Instytut prowadzi działalność związaną  
z odpłatnym udostępnianiem danych i produktów na rzecz odbiorców 
komercyjnych, tworząc specjalistyczną ofertę produktową skierowaną do wielu 
branż gospodarki.


