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Ekstremalne zjawiska pogodowe a zarządzanie kryzysowe

Ekstremalne zjawiska pogodowe mają gwałtowny i często nieprzewidywalny przebieg.

Informacja o zagrożeniu musi być zatem precyzyjna, szybka i czytelna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, bazując na 

doświadczeniach z powodzi w 2010 roku, opracował i wdrożył do pracy operacyjnej 

nowoczesne narzędzie, które usprawniło i ułatwiło komunikację z instytucjami publicznymi.

Stanowi ono jeden z najważniejszych elementów krajowego systemu

zarządzania kryzysowego, a także codzienne wsparcie dla instytucji

realizujących różne zadania z zakresu gospodarki wodnej.

https://monitor.imgw.pl/

https://monitor.imgw.pl/
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MONITOR IMGW-PIB 



MONITOR IMGW-PIB 

Prezentacja i wizualizacja aktualnych danych pomiarowych, danych z 

systemów teledetekcji atmosfery oraz innych produktów IMGW-PIB.

Dane operacyjne, które w trakcie weryfikacji mogą ulec zmianie.

Produkty to efekt pracy synoptyków hydrologów i synoptyków 

meteorologów oraz wyniki operacyjnych modeli numerycznych 

działających w IMGW-PIB.
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Rdzeniem aplikacji MONITOR IMGW-PIB jest System Hydrologii, do którego dostarczane

są dane z automatycznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, aktualizowane co 10 minut.

Dane co godzinę ulegają konsolidacji.

Do systemu codziennie wprowadzane są dane na temat aktualnego stanu zbiorników

retencyjnych przekazywane przez ich administratorów.

Nad poprawnością wszystkich prezentowanych informacji opiekę sprawują Biura Prognoz

Hydrologicznych (BPH) oraz Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Warszawie, które

na bieżąco weryfikują dane.

Dane z automatycznej sieci pomiarowej są weryfikowane codziennie.

System Hydrologii (SH)
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MONITOR IMGW-PIB 

Przekazywanie 

najaktualniejszych 

danych 

hydrologicznych i 

meteorologicznych 

w przejrzystej 

formie.
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Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne.
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Dane w tabelach

Podgląd obecnej sytuacji opadowej.
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MONITOR IMGW-PIB 

Możliwość obserwowania prognoz oraz zachodzących zmian w czasie rzeczywistym.
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Zbiorniki retencyjne

Wśród danych 

dotyczących 

zbiorników 

retencyjnych znajdują 

się m.in. informacje o 

pojemnościach 

charakterystycznych, 

poziomie zwierciadła 

oraz aktualnym 

dopływie i odpływie.

Dane z 47 zbiorników
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Stacje pomiarowe

HYDRO

637 stacji
METEO

587 stacji

Łącznie 1224 stacje pomiarowe
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Monitor IMGW-PIB to aplikacja 

internetowa.

Dostęp do serwisu dla zarejestrowanych 

użytkowników poprzez przeglądarkę

internetową.

Wymaga od użytkownika loginu i hasła.

Dane, produkty oraz funkcjonalności 

Monitora dostępne są dla pracowników 

IMGW-PIB oraz podmiotów 

zewnętrznych odpowiedzialnych m.in. za 

zarządzanie kryzysowe lub 

gospodarowanie wodami (np. sztaby 

kryzysowe, RZGW, urzędy wojewódzkie, 

wojsko).

Łatwy dostęp



Mnogość danych

Dostęp do danych operacyjnych w formie tabel, wykresów, raportów oraz z 

poziomu map.

Do analiz obszarowych służy mapa dynamiczna, na której przedstawione są 

lokalizacje i status stacji obserwacyjno-pomiarowych oraz dane radarowe i 

suma opadu.

Wgląd do prognoz opadów i temperatury, liczonych przy użyciu modeli 

AROME, COSMO i ALADIN oraz prognoz synoptyka meteorologa.

Wszystkie obowiązujące ostrzeżenia można wyświetlić w postaci mapy.
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Komunikat meteorologiczny

Krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, 

ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji.
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Dane na wykresach

Dane w Monitorze IMGW-PIB 

można wyświetlać w formie 

przejrzystych wykresów – zarówno 

dla jednej, jak i kilku stacji 

pomiarowych.
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Dane na wykresach

Na wykresach 

niebieską linią 

przedstawiono 

stan rzeki 

pomierzony przez 

automatyczną 

stację 

pomiarową, a 

zieloną –

prognozę z 

modelu 

hydrodynamiczne

go.
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Dane na mapach

Mapa przedstawiająca dane radarowe i wyładowania (lewa grafika) oraz sumy opadów za 

ostatnie 48 godzin na stacjach obserwacyjnych (prawa grafika).
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Dane na mapach

Na mapach można również wyświetlić prognozy temperatury powietrza (lewa grafika) lub 

opadu (prawa grafika).



Dane kontaktowe:

mail: Emilia.Szewczak@imgw.pl

tel. (22) 56 94 375

tel. 503 122 320

Dziękuję za uwagę!

https://monitor.imgw.pl/


