
MEDIA

Przygotowanie profesjonalnych serwisów pogodowych.
Profesjonalne serwisy pogodowe na potrzeby audycji telewizyjnych, 
radiowych czy portali internetowych, które powstaną w oparciu 
o pierwsze źródło informacji.



Warunki pogodowe publikowane 
w różnych źródłach masowego 
przekazu cieszą się dużym 
zainteresowaniem społeczeństwa 
ze względu na możliwość 
zaplanowania dnia wolnego, 
nawodnienia ogródka oraz 
dobrania odpowiedniego stroju 
do warunków pogodowych. 
Natomiast aktualne ostrzeżenia, 
to bezpieczeństwo ludzi, zwierząt 
oraz mienia. Dlatego niezbędne 
jest posiadanie danych ze 
sprawdzonego źródła, które 
zapewnią rzetelne informacje, a co 
za tym idzie popularność serwisu 
pogodowego.
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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 :
• Dedykowane serwisy 

pogodowe.
• Animacje map radarowych 

i zdjęć satelitarnych.
• Produkty z systemu burzowego 

PERUN.
• Prognozy graficzne dla Polski 

i Europy.
• Prognozy numeryczne dla 

wybranych lokalizacji w Polsce 
i na Świecie

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

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.


