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Drodzy Czytelnicy

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt przedstawić Państwu publikację z okazji 90-lecia Oddziału Morskiego Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni.

Od początków swojej działalności w 1921 r. celem placówki była ochrona i służba ostrzegawcza na polskim wybrzeżu. 
Z biegiem lat rozszerzał się zakres jej działalności i zmieniały się siedziby – od Gdańska w 1921 r. do Gdyni w 1927 r., 
gdzie mieści się do dzisiaj. Nieprzerwanie w centrum starań była ochrona ludności przed skutkami niekorzystnych warunków 
pogodowych i niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Współcześnie Oddział Morski IMGW – PIB zajmuje się badaniem atmosfery i hydrosfery oraz prowadzi służbę meteorologicz-
ną, hydrologiczną i oceanograficzną dla potrzeb gospodarki morskiej, administracji państwowej, lotnictwa, rybołówstwa, 
żeglarstwa, turystyki oraz środowiska morskiego, a przede wszystkim społeczności polskiego wybrzeża.

Ostatnie lata, dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń badawczo-pomiarowych, przyniosły dynamiczny postęp technolo-
giczny, który przekłada się na możliwości i osiągnięcia badawcze Instytutu. To, co kiedyś stanowiło odległą sferę marzeń, stało 
się rzeczywistością, a przyszłość zaczyna się tu już dziś.

Dziękujemy wszystkim pokoleniom Pracowników za codzienną, zaangażowaną pracę i nieustanne przyczynianie się dopo-
stępu nauki, jak również godną podziwu postawę i błyskawiczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Składamy również 
podziękowania za nieoceniony wkład w stworzenie niniejszej publikacji, która przybliża historię Instytutu oraz jego działal-
ność w ciągu dziesięcioleci.

Dyrektor IMGW – PIB
dr inż. Mieczysław S. Ostojski, prof. WSŚ

Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW – PIB w Gdyni
mgr Tomasz Balcerzak



8

„W kroplach dni powszednich, tak samo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć”

Maria Dąbrowska
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Kalendarium

Morze Bałtyckie inspiruje kolejne pokolenia. Korzyści płynące z dostępu do morza od zawsze były kluczowe dla polityki 

i gospodarki. Już Piastowie intuicyjnie dążyli do opanowania Wybrzeża Bałtyckiego, a o jego roli przypominał w 1790 r. 

w Przestrogach dla Polski S. Staszic słynnym hasłem „Trzymajmy się morza”.

Obserwowanie morza miało charakter prewencyjny, ostrzegający przed groźnymi zjawiskami naturalnymi. Wzmianki 

o systematycznych badaniach hydrologicznych w rejonie polskiego wybrzeża sięgają aż XVIII w., ponieważ w 1739 r. rozpo- 

częto notowania poziomu wody w Gdańsku.

Współcześnie zajmuje się tym Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

w Gdyni, który w 2011 r. świętuje 90-lecie swojego istnienia. To jedna z najstarszych polskich placówek na wybrzeżu 

zajmująca się badaniem atmosfery i hydrosfery oraz prowadząca jednocześnie służbę meteorologiczną, hydrologiczną 

i oceanograficzną dla potrzeb gospodarki morskiej, administracji państwowej (wydziały zarządzania kryzysowego, regionalne 

zarządy gospodarki wodnej, zarządy melioracji), lotnictwa, rybołówstwa, żeglarstwa i turystyki.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń poprzedzających powstanie służby meteorologicznej 
i hydrologicznej na polskim wybrzeżu:
 28 VI 1919 – na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskuje dostęp do Bałtyku o długości 147 km łącznie 

   z linią brzegową Półwyspu Helskiego. Pas wybrzeża był prawie w całości pusty i niezagospodarowa- 

   ny, z dwoma niewielkimi portami rybackimi – w Pucku i Helu.

 10 II 1920 – uroczyste zaślubiny Polski z morzem w Pucku.

 30 VIII 1920 – na wniosek Marynarki Wojennej zatwierdzono projekt inż. Tadeusza Wendy budowy nowoczesne- 

   go portu handlowego i wojennego w Gdyni. Marynarka Wojenna była pierwszym gospoda- 

   rzem na polskim wybrzeżu Bałtyku, dlatego musiała powołać i zorganizować służby zabez- 

   pieczające żeglugę pod względem hydrologiczno-meteorologicznym i nawigacyjnym.
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Krzyż postawiony w 1922 r. na pamiątkę budowy portu, Gdynia.

Budynek Oddziału Morskiego PIM w trakcie budowy, ok. 1929 r.

Wydział Morski PIM, Nowy Port, ul. Portowa 37, Gdańsk.

Źródło: Gdynia. Miasto z Morza i Marzeń, Sławomir Kitowski, Wyd. Alter Ego, Gdynia 2010.
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 09 XI 1920 – podpisanie Konwencji polsko-gdańskiej zapewniło gwarancje polityczne i gospodarcze w Wol- 

   nym Mieście Gdańsku.

Historia ewolucji jednostek, które prowadziły służbę meteorologiczną i hydrologiczną, a później także oceanogra-
ficzną na polskim wybrzeżu:
 1920–1922 – Wydział Meteorologiczny w Gdańsku. W 1920 r. z inicjatywy prof. Gorczyńskiego i komandora 

   Unruga powołano przy Urzędzie Hydrograficznym Marynarki Wojennej Wydział Meteorologiczny 

   do sprawowania służby meteorologiczno-ostrzegawczej na polskim wybrzeżu. Siedzibą Wydziału 

   został Gdańsk, mieścił się on we własnym, dwupiętrowym budynku w Nowym Porcie (Neufahrwa- 

   ser) przy ulicy Portowej 37.

 1921–1931 – Wydział Morski Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Gdańsku i w Gdyni. 
 14 XII 1921 – działalność Wydziału Meteorologicznego została z inicjatywy A.B. Dobrowolskiego (późniejszego 

   dyrektora Państwowego Instytutu Meteorologicznego) usankcjonowana decyzją Rady Ministrów 

   Rzeczypospolitej o utworzeniu Wydziału Morskiego przy Państwowym Instytucie Meteorologi- 

   cznym (PIM).

Wiadomości Meteorologiczne nr 10–11 z 1925 r. podawały:

Odzyskanie własnego wybrzeża morskiego oraz powstanie własnej floty wojennej i handlowej nałożyło na Państwo Polskie obo-

wiązek czuwania nad sprawnością morską swych okrętów i statków, zaś względy własne i międzynarodowe – obowiązek utrzy-

mania służby ostrzegawczej na wybrzeżu polskim. Do pełnienia tych zadań powołany został Wydział Morski w Nowym Porcie.

Wobec tego, że Traktat Wersalski oraz Konwencje polsko-gdańskie z lat 1920 i 1921 gwarantują nam swobodny dostęp do mo-

rza na terenie portu gdańskiego oraz wobec faktów, że na razie, póki port w Gdyni nie jest jeszcze zbudowany, a ruch okrętów 

polskich musiał (przynajmniej dotychczas) korzystać z Gdańska, jako portu, a nadto wobec tego, że na terenie W.M. Gdańska 

działała już w r. 1920 polska morska Stacja Radjotelegraficzna, z której usług Wydział Morski musiał korzystać pod względem 

synoptycznym, zdecydowano się utworzyć Wydział Morski na terenie W.M. Gdańska, jakkolwiek umowy gdańskie ograniczały 

znacznie zakres działalności Wydziału.
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 1925 – następcą zmarłego L. Lorkiewicza został dr E. Stenz, późniejszy profesor Uniwersytetu Warszaw- 

   skiego, który kierował Wydziałem do 30 VI 1927 r., czyli do momentu przeniesienia Obserwato- 

   rium PIM do Gdyni. Funkcje starszego obserwatora i jednocześnie synoptyka pełnił Władysław 

   Skup. Wydział Morski formalnie podlegał PIM, jednak na terenie Wolnego Miasta Gdańska podle- 

   gał Komisariatowi Generalnemu Rzeczpospolitej za pośrednictwem Urzędu Marynarki Handlowej.  

   Stacje meteorologiczne na wybrzeżu podlegały bezpośrednio Wydziałowi, zaś ostrzegalnie znajdo- 

   wały się pod kontrolą Wydziału Morskiego i Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie. 

 1925–1938 – odbyło się 6 międzynarodowych Konferencji Hydrologów Bałtyckich, na których opracowano 

   standardy bałtyckiej wymiany informacji hydrologicznych oraz kody lodzenia. Procedury te były 

   natychmiast wdrażane w operacyjnej służbie prognoz hydrologicznych.

 Jesień 1926 – po raz pierwszy została zorganizowana służba sygnalizacyjna zlodzenia.

 IV 1927 – Wydział Morski PIM został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Abrahama 5 w Gdyni.

 1931–1939 – Oddział Morski Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Gdyni.
 25 VI 1931 – przeniesienie stacji do nowego gmachu Obserwatorium Morskiego przy ul. Nadbrzeżnej (obecnie 

   Waszyngtona 42) w Gdyni.

 koniec VIII 1931 – w Obserwatorium Morskim PIM wprowadzono dobowe dyżury synoptyków.

 1933 – powstaje dział hydrologiczny, który znacznie rozszerzył zakres prac badawczych o „określenie 

   zmian fizycznych i chemicznych właściwości wody morskiej pod wpływem ogólnych warunków 

   klimatycznych” (Poland and the Sea, Warszawa 1938). Działem hydrologicznym kierował

   kpt. S. Dłuski.

 IX 1939–XII 1940 – wojna przerwała działalność Oddziału Morskiego PIM, nie zachowały się informacje dotyczące  

   funkcjonowania stacji, utracono wszystkie niepublikowane materiały obserwacyjne. W kilka dni 

   po zajęciu Gdyni przez wojska niemieckie na rozkaz gen. Eberharda każdy urząd i instytucja gdyń- 

   ska musiały wystawić 3 zakładników w celach prewencyjnych. Z Obserwatorium Morskiego 

   PIM na ochotnika zgłosili się: kpt. ż.w. S. Dłuski, mgr M. Żmijewski oraz J. Woliński. Po kapitulacji  

   Helu zakładnicy zostali zwolnieni. Wszyscy ochotnicy wykazali się wielką odwagą i poświęceniem  

   zgodnym z kodeksem urzędników państwowych. Na liście rozstrzelanych w Piaśnicy dnia 
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Siedziba Wydziału Morskiego PIM, ul. Abrahama 5, Gdynia, 1927 r.

Budynek PIM przy ul. Waszyngtona 42, Gdynia.
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prof. dr J. Lugeon i kpt. ż.w. S. Dłuski kpt. ż.w. S. Dłuski
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   11 XI 1939 r. figuruje S. Dłuski – urzędnik Państwowej Szkoły Morskiej. Nie ma pewności, czy ten 

   zapis dotyczy kierownika Oddziału Morskiego PIM, ale z powojennych spotkań z weteranami 

   służby w PIM wynika, że S. Dłuski nie przeżył wojny. Podczas okupacji budynek Obserwatorium 

   Morskiego PIM zamieniono częściowo na składnicę leków i tylko B. Płotka przetrwał jako palacz 

   na swoim stanowisku.

 od 1941 – na terenie Obserwatorium Morskiego PIM rozpoczęła pracę niemiecka stacja meteorologiczna 

   „Marine Observatorium Gotenhafen”. Stacja przerwała obserwacje w ostatnich dniach lutego 

   1945 r. Zaraz po wyzwoleniu Gdyni były pracownik PIM F. Podhorecki zabezpieczył mienie Obser- 

   watorium Morskiego i przekazał je protokolarnie prof. dr J. Woźnickiemu.

 1945–1948 – Oddział Morski Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

Po II wojnie światowej, pomimo wrogiego stosunku do Niemców i powszechnego niszczenia śladów ich obecności, Polacy 

przejęli stację i prowadzili pomiary, wykorzystując niemiecki sprzęt pomiarowy. Świadczyło to o dojrzałości polskich bada-

czy, dla których najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa na wybrzeżu, a nie pochodzenie wyposażenia stacji.

 1945 – organizacja w Oddziale Morskim PIM osłony meteorologicznej żeglugi, rybołówstwa oraz obszaru  

   wybrzeża w Biurze Prognoz w Gdyni (ówczesny Dział Przewidywań i Informacji Synoptycznych). 

 5 II 1946 – Rada Ministrów powołała Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny z Oddziałem Mor- 

   skim w Gdyni. Pierwszy regulamin PIHM datowany na 3 II 1948 r. określał zadania w sposób nastę- 

   pujący: „organizacja i prowadzenie sieci morskich stacji hydrologicznych i meteorologicznych wzdłuż 

   wybrzeża morskiego, badania fizyczne i chemiczne morza, osłona hydrometeorologiczna żeglugi, 

   gospodarki morskiej i obronności ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej, handlowej, 

   rybołówstwa i portów”.

 1948–1952 – Wydział Morski Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
 1948 – zorganizowano wspólnie z Morskim Laboratorium Rybackim (późniejszym Morskim Instytutem Ry- 

   backim) pierwsze prace badawcze na morzu. Rozpoczęto systematyczne organizowanie rejsów ba- 

   dawczych na statkach hydrograficznych Gdańskiego Urzędu Morskiego, a następnie Marynarki 

   Wojennej.
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 1950 – osłonę meteorologiczną rozszerzono na obszar Morza Północnego, a następnie od 1953 r. prowa- 

   dzono osłonę połowów dalekomorskich przez organizację pokładowych biur prognoz na statkach- 

   -bazach. Wzrastające znaczenie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście oraz trudne warunki 

   żeglugi w obszarze południowym Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego i portu w Szczecinie 

   doprowadziły do utworzenia placówki Instytutu w Szczecinie, którą następnie przekształcono 

   w Biuro Prognoz.

 1952–1962 – Zakład Oceanografii Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
 1952 – przekształcenie Wydziału Morskiego PIHM w Zakład Oceanografii, co miało znaczący wpływ na za- 

   kres badań morskich. Do 1956 r. rejsy były sporadyczne z powodu utrudnień przy przekraczaniu 

   granicy morskiej PRL. Po 1956 r. nastąpiło odblokowanie granic, a do statutowych obowiązków 

   Zakładu Oceanografii PIHM włączono obowiązek pełnienia służby oceanograficznej w celu dostar- 

   czania ciągłej i aktualnej informacji o warunkach środowiskowych Morza Bałtyckiego.

 1952 – rozpoczęto szczegółowe badania Zalewu Szczecińskiego.

 1957–1958 – powstanie unikalnej, jak na polskie warunki, sieci stacji obserwacji falowania zaopatrzonej 

   w perspektometry.

 1957 – po I Konferencji Oceanografów Bałtyckich w Helsinkach nastąpiła intensyfikacja badań Bałty- 

   ku. Polski udział w programie helsińskim z 1957 r. obejmował program badań hydrograficznych 

   Zakładu Oceanografii PIHM w Gdyni, wykonywany we współpracy z Marynarką Wojenną RP 

   na okrętach hydrograficznych. W tym samym roku ukazało się zarządzenie Prezesa Rady Minis- 

   trów dotyczące rozwoju i organizacji badań oceanograficznych w Polsce, polecające Instytu- 

   towi rozszerzenie zakresu tych badań oraz regularność ich prowadzenia. W tym czasie PIHM 

   wykorzystywał do badania wód przybrzeżnych Bałtyku własne kutry badawcze – Bora, Delta, Kra

   i Widawa.

 1957 – reaktywacja statkowych stacji meteorologicznych na podstawie zarządzenia Ministerstwa Że- 

   glugi i Gospodarki Wodnej (19 XII 1957 r.) w sprawie obowiązku dokonywania i przekazywania ob- 

   serwacji i pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych przez statki handlowe i rybackie.

 1958 – Oddział Morski PIHM wspólnie z zarządem Służby Hydrometeorologicznej Litewskiej SRR rozpoczął  

   badania na Zalewie Wiślanym.
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Kra, Bora – kutry wykorzystywane do pomiarów oceanograficznych.

Delta – kuter wykorzystywany do pomiarów oceanograficznych.
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Morski prądomierz jednokrotny. Na zdjęciu: B. Lamprecht.

Pływak do śledzenia ruchów wód, zwłaszcza powierzchniowych.
Na zdjęciu: S. Matalewski.
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 1962–1972 – Oddział Morski Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
 1962 – Zakład Oceanografii przekształcono w Oddział Morski PIHM, dzięki czemu systematycznie wzra- 

   stała liczba gromadzonych przez Oddział danych o środowisku morskim oraz polskiej strefie brze- 

   gowej.

 koniec lat 60. XX w. – utworzenie Stacji Maszyn Statystycznych dla potrzeb bazy danych, która stanowiła zalążek unikal- 

   nej w skali kraju bazy danych meteorologicznych, hydrologicznych i oceanograficznych.

 1968 – dzięki staraniom PIHM w Sopocie odbywa się VI Konferencja Oceanografów Bałtyckich.

 1969 – pozyskanie dzięki decyzji ówczesnego Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej kutra rybackiego,  

   przebudowanego na statek Hydromet, który został przystosowany do badań oceanograficznych.

 1969/1970 – udział Oddziału Morskiego PIHM, jako jedynej polskiej instytucji, w międzynarodowych badaniach 

   oceanograficznych w ramach „Międzynarodowego Roku Bałtyckiego” (Baltic YEAR).

 od 1973 – Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 1 I 1973 – na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 r. nr 338/72 – PIHM połączył się 

   z Instytutem Gospodarki Wodnej, w wyniku czego powstał Instytut Meteorologii i Gospodarki 

   Wodnej. Tym samym Oddział Morski PIHM połączył się z gdańskim oddziałem IGW, tworząc Oddział  

   Morski IMGW z siedzibą w Gdyni z Zakładem Ochrony Wód Przymorza, który funkcjonował w jego 

   strukturze ponad 20 lat. Zakład Ochrony Wód Przymorza prowadził monitoring i ocenę jakości 

   zasobów wodnych, analitykę chemiczną wód i ścieków, badał procesy zachodzące w wodach 

   powierzchniowych, zlewniowe bilanse zanieczyszczeń, migracje i trendy odpływu substancji 

   charakterystycznych oraz zanieczyszczenia obszarowe, ze szczególnym uwzględnieniem zanie- 

   czyszczeń rolniczych.

 1973–1975 – rozpoczęto kompleksowe badania Zatoki Gdańskiej w zakresie geologii, meteorologii, hydrologii 

   i oceanografii, które kontynuowano w następnych latach przy współpracy i wydatnej pomocy 

   Agencji Ochrony Środowiska USA (USA EPA).

 1978 – w ramach Oddziału Morskiego powstała Samodzielna Pracownia Badań Polarnych i Dalekomor- 

   skich, a jako zorganizowana w pełni komórka przeniosła się do siedziby przy ulicy Mław- 

   skiej w Gdyni w 1979 r. Tym samym pracownicy IMGW włączyli się w badania polarne i uczestniczyli 



20

   w wyprawach polarnych Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen oraz w wyprawach Instytutu 

   Ekologii PAN na Wyspę Króla Jerzego i na Antarktydę.

 13–26 III 1979 – pierwszy rejs monitoringowy na południowym Bałtyku na r/v Hydromet

 1989 – rozpoczęto wykonywanie zintegrowanego monitoringu stanu ekologicznego Bałtyku (HELCOM  

   COMBINE) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), wypełniając zobowiązania 

   Rzeczpospolitej Polskiej wobec Komisji Europejskiej i HELCOM.

 1993 – Oddział Morski IMGW wraz z Morskim Instytutem Rybackim stał się współwłaścicielem nowocze- 

   snego, proekologicznego statku badawczego Baltica o długości 40 m i nośności 650 ton.

 1993 – pierwsze w Polsce badania z wykorzystaniem urządzenia CI-60 FURUNO z pokładu r/v Baltica,

   pomiary prądów morskich metodą ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), która wykorzystuje 

   efekt Dopplera.

 1993 – jako pierwsza na polskim statku rozpoczęła pomiary automatyczna stacja meteorologiczna 

   MILOS 500 na r/v Baltica.

 1993–1996 – zrealizowano projekt SELF Studies and Modelling of Severe Hydrometeorological Conditions along 

   the Polish Coast, ERB CEPDCP 925076, w ramach 3. Programu Ramowego UE.

 1994  – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował program modernizacji Służby Hydrolo- 

   giczno-Meteorologicznej, który został zatwierdzony do realizacji przez Radę Naukową Instytutu 

   i na jej wniosek przez Ministra Środowiska.

 1995–1996 – w Ośrodku Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Oddziału Morskiego IMGW, we współpracy z eks- 

   pertami zewnętrznymi i GIOŚ, został opracowany Zintegrowany Program Monitoringu Bałtyku 

   obejmujący swym zasięgiem strefę głębokowodną, przybrzeżną, zatoki Gdańską i Pucką oraz zalewy 

   Wiślany i Szczeciński.

 1996 – kontynuacja profilowych pomiarów prądów morskich za pomocą bardziej zaawansowanego  

   technologicznie urządzenia BB ADCP firmy RD Instruments.

 1996 – uruchomienie Systemu Morskiej Hydrologii Operacyjnej – pierwszego systemu w IMGW integrujące- 

   go informacje historyczne, bieżące oraz prognozy meteorologiczne z hydrologicznymi modelami 
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 r/v Baltica
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Podpisanie polsko-rosyjskiego porozumienia o wymianie danych i informacji meteorologicznych, hydrologicznych i oceanograficznych, Gdańsk 2011 r.
Na zdjęciu od lewej: dyrektor Oddziału Morskiego – T. Balcerzak, p.o. dyrektora FGU Kaliningradzkie CHMŚ – O.V. Biesiedin, dyrektor IMGW – PIB – M.S. Ostojski.
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   prognostycznymi. Działający do dziś system pozwala na analizę danych oraz obliczanie prognoz 

   z wyprzedzeniem 24–72-godzinnym oraz automatyczne wyliczanie ich sprawdzalności.

 1999 – ze środków europejskiego programu Phare zakupiono hybrydową łódź pomiarową m/y Littorina

   do badań monitoringowych na płytkowodnych akwenach polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku.

 1999 – rozpoczęto w Oddziale Morskim IMGW realizację projektu międzynarodowego dofinansowywa- 

   nego z 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej – MERMAID (Marine Data Broker).

 2000–2005 – budowa z kredytu Banku Światowego, udzielonego Polsce po powodzi w 1997 r., nowoczesnej 

   Polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Wszystkie działania na szczeblu 

   centralnym dotyczyły modernizacji również Oddziału Morskiego IMGW, która objęła 11 głównych 

   obszarów działalności PSHM.

 2002–2004 – pierwszym koordynowanym przez IMGW (a drugim w Polsce) międzynarodowym projektem NATO  

   był projekt ES.CLG 978911 pt. „Zmiany klimatyczne oraz zjawiska hydrometeorologiczne w Europie 

   Wschodniej” (realizatorzy z Rosji, Ukrainy i USA).

 2004 – początek prac związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarze wód przejścio- 

   wych i przybrzeżnych polskiej strefy Bałtyku.

 2007 – jako pierwszy w Polsce, Oddział Morski IMGW w Gdyni rozpoczął pomiary parametrów fizycznych 

   i chemicznych Bałtyku za pomocą autonomicznego urządzenia Ferry-Box na promie kursującym 

   pomiędzy Gdynią a Karlskroną w Szwecji.

 od 2010 – Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu
   Badawczego.
 13 IX 2010 – IMGW otrzymuje na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów status Państwowego Instytutu 

   Badawczego (Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1164).

 28 III 2011 – podpisanie porozumienia o wymianie danych i informacji meteorologicznych, hydrologicznych 

   i oceanograficznych dla Zalewu Wiślanego pomiędzy Oddziałem Morskim IMGW – PIB w Gdyni, 

   a Federalnym Państwowym Urzędem Kaliningradzkie Centrum Hydrologiczno-Meteorologiczne 

   i Monitoringu Środowiska „RosHydroMet” w Kaliningradzie. Porozumienie rozpoczęło nowy okres 

   w dziejach współpracy polsko-rosyjskiej.
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Zorganizowaną służbą na polskim wybrzeżu 
kierowały następujące osoby:

 1921–1925 – dr L. Lorkiewicz

 1925–1927 – dr E. Stenz

 1928–1931 – K. Jankowski

 1931–1939 – kpt. ż.w. S. Dłuski

 1945–1948 – kpt. mar. J. Woźnicki, inż.

 1948–1951 – prof. dr K. Łomniewski

 1952 – dr T. Komar

 1953–1971 – kmdr K. Zagrodzki, kpt. ż.w.

 1972–1989 – prof. dr hab. inż. K. Różdżyński

 1990–1998 – mgr inż. Z. Dziadziuszko

 1998–2009 – mgr inż. B. Cygan

 od 2010 – mgr T. Balcerzak
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prof. dr hab. inż. K. Różdżyński mgr inż. Z. Dziadziuszko mgr inż. B. Cygan mgr T. Balcerzak

 kpt. mar. J. Woźnicki, inż. prof. dr K. Łomniewski  kmdr K. Zagrodzki, kpt. ż.w.

dr L. Lorkiewicz  dr E. Stenz kpt. ż.w. S. Dłuski
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Historia działalności służby prognoz meteorologicznych

 Po zakończeniu I wojny światowej w nowo powstałym Państwie Polskim z dostępem do morza zaistniała potrzeba stworzenia 
na polskim wybrzeżu placówki, która zapewniłaby osłonę hydrologiczno-meteorologiczną na południowym Bałtyku dla powstającej 
żeglugi i rybołówstwa oraz rozwijającej się gospodarki morskiej. Na początku praca komórki służby ograniczała się do obserwacji 
i pomiarów warunków meteorologicznych i hydrologicznych oraz przekazywania ich m.in. budowniczym portu w Gdyni na bieżąco 
lub w formie ostrzeżeń i ekspertyz. Z biegiem czasu synoptycy (W. Skup, S. Kończak) rozpoczęli sporządzanie map synoptycznych 
(z godz. 6.00 i 12.00 GMT) obszaru Europy i północnego Atlantyku oraz na ich podstawie opracowywali prognozy pogody 
dla południowej części Bałtyku i polskiego wybrzeża w języku polskim i angielskim na okres 24 godzin. Przygotowywano też progno-
zy dla rejonu Zatoki Gdańskiej. Jednocześnie udzielano informacji hydrologiczno-meteorologicznych dla statków i kutrów oraz innych 
użytkowników. W sezonie zimowym 1926/27 rozpoczęto prowadzenie obserwacji zlodzenia i warunków żeglugi na wodach polskich 
Bałtyku Południowego. Na podstawie obserwacji własnych i danych z państw nadbałtyckich opracowano Mapę Zlodzenia i Warunków 
Żeglugi na Bałtyku i Wodach Duńskich. Te szeroko publikowane dane miały kluczowe znaczenie, zwłaszcza w trakcie bardzo surowych 
zim (np. w sezonie 1928/29).

Dzięki kolejnym dwóm przeprowadzkom do nowych siedzib, a zwłaszcza do reprezentacyjnego i obszernego budynku przy ulicy 
Waszyngtona 42, poprawiły się znacznie warunki pracy.

Od 1931 r. została wprowadzona całodzienna służba prognoz (od 6.30 do 21.30). Kontynuowano opracowywanie prognoz meteoro-
logicznych w języku polskim i angielskim na Bałtyku, które były nadawane przez radiostację Marynarki Wojennej w audycjach „CQ” 
na użytek międzynarodowy.

Jednocześnie opracowywano i przekazywano użytkownikom ostrzeżenia o sztormach, które były sygnalizowane na masztach ostrze-
żeń sztormowych, rozmieszczonych wzdłuż całego wybrzeża. W sezonie zimowym rozszerzono opracowywanie i wymianę międzyna-
rodową o komunikaty lodowe. Kontynuowano sporządzanie map zlodzenia Bałtyku. Stale rozwijający się zakres usług służby prognoz 
Oddziału Morskiego PIM przerwał wybuch II wojny światowej. Po II wojnie światowej potrzeba meteorologicznej i hydrologicznej 
osłony morskiej na Bałtyku i rozszerzonym wybrzeżu była jeszcze większa niż przed wybuchem wojny.
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Podwaliny pod odbudowę służby prognoz położyła S. Kluźniak, pracownica służby prognoz Oddziału Morskiego od 1928 r. Zaczęła 
organizację służby od podstaw w czerwcu 1945 r. dzięki pomocy przedstawicieli i na użytek rodzimej Marynarki Wojennej. Początki 
nie były łatwe, ale już 1 listopada 1945 r. rozpoczęto nadawanie przez radiostację Gdynia Radio (SPH) prognozy pogody dla południo-
wego Bałtyku w języku polskim i angielskim.

Służba prognoz oficjalnie nosiła nazwę Działu Przewidywań i Informacji Synoptycznych. Ówczesni pracownicy to: S. Kluźniak – kie-
rownik i jednocześnie synoptyk, W. Jankowska – synoptyk, L. Niklas – radiotelegrafista.

Dekretem Rady Ministrów z 5 II 1946 r. powołano Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny (PIHM) z Wydziałem Mor-
skim, dodatkowo w Referacie Przewidywań i Informacji Synoptycznych rozpoczęli pracę: na stanowisku synoptyka – W. Kurek, 
a D. Wielbińska i L. Kotecki jako pomoc synoptyka.

Służba prognoz rozszerzyła swoje usługi. W okresie zimowym wprowadzono opracowywanie map zlodzenia Bałtyku i informacje 
o warunkach żeglugi, co miało szczególnie duże znaczenie w czasie ostrej zimy w sezonie 1946/47.

W kwietniu 1948 r. w Szczecinie powstało Okręgowe Biuro Prognoz z tymczasową siedzibą w pomieszczeniach Urzędu Wojewódzkie-
go przy Wałach Chrobrego.

W zrujnowanym po wojnie mieście warunki pracy były bardzo trudne i tylko dzięki entuzjazmowi i wytrwałości ówczesnego kie-
rownika – M. Pawłowskiego, biuro rozwinęło się i do końca 1948 r. zatrudniało już 15 osób. Placówka opracowywała prognozy 
dla Zalewu Szczecińskiego, zachodniej części południowego Bałtyku i Pomorza Zachodniego. OBP w Szczecinie po raz kolejny zmieniło 
lokalizację i z końcem 1949 r. zostało przeniesione do Portu Lotniczego w Szczecinie Dąbiu. W latach 50. XX w. kierownikiem biura 
była J. Fornalska.

W 1949 r. służba prognoz Wydziału Morskiego PIHM rozszerzyła osłonę meteorologiczną również o lotnictwo. Powstało Lotniskowe 
Biuro Pogody (LBP) w Gdańsku Wrzeszczu, którego kierownikiem został E. Kuchta – synoptyk meteorologicznej osłony lotnictwa 
z czasów II wojny światowej. Od 1951 r. kierownikiem LBP był J. Gładkowski.

Na początek lat 50. XX w. przypadł szybki rozwój techniki i unowocześnienie metod w osłonie meteorologicznej żeglugi, lotnictwa 
i ogólnej.
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Mapa synoptyczna z 1945 r.
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Referat Przewidywań i Informacji Synoptycznej zmienił nazwę na Okręgowe Biuro Prognoz (OBP). W 1952 r. kierownikiem OBP 
w Gdyni został M. Klimkiewicz. Merytorycznie podlegały mu Okręgowe Biuro Pogody w Szczecinie oraz Lotniskowe Biuro Pogody 
w Gdańsku. Wraz ze wzrostem zadań rosła liczba wyszkolonych przez Instytut synoptyków: Z. Rybicki, R. Lubelska, L. Wójcik, 
S. Kontowicz oraz pracowników technicznych.

W 1955 r. nastąpiła reorganizacja Biura Prognoz, którym kierował E. Kuchta. W biurze wyodrębniono sekcję prognoz meteorolo-
gicznych, sekcję prognoz hydrologicznych i sekcję łączności. Zwiększony został odbiór materiałów analitycznych w postaci cyfrowej 
oraz graficznej. Łączność telefoniczną zastąpiły dalekopisy połączone w sieć konferencyjną.

W 1957 r. Okręgowe Biuro Pogody w Szczecinie zostało podzielone na dwie odrębne jednostki: Lotniskowe Biuro Pogody (LBP), 
które pozostając nadal na lotnisku w Dąbiu, obsługiwało lotnictwo komunikacyjne, sportowe, pogotowie lotnicze i inne instytucje 
związane z lotnictwem, oraz Morskie Biuro Pogody (MBP), przeniesione do siedziby Urzędu Morskiego na Wały Chrobrego. Do MBP 
włączono sekcję hydrologiczną zajmującą się prognozowaniem wód na Zalewie Szczecińskim, a zimą – zlodzenia zachodniej części 
Morza Bałtyckiego, Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego.

W czerwcu 1968 r. wraz z Urzędem Morskim MBP przeniesiono do odremontowanego budynku „czerwonego ratusza” 
przy pl. Batorego 4 w Szczecinie, gdzie pozostawało do początku lat 90.

Od 1961 do 1981 r. kierownikiem dynamicznie rozwijającego się Biura był K. Balcerek. W tym okresie pracowało 8 synoptyków, 
2 hydrologów, 4 radiooperatorów oraz 5 osób pomocy technicznej, które rozszyfrowywały zakodowane w postaci cyfr dane synop-
tyczne z obszaru całej Europy i ręcznie nanosiły je w postaci symboli i liczb na mapy przekazywane następnie do analizy synopty-
kom. Przez wiele lat zajmowały się tym głównie kobiety. Oprócz prognoz morskich i ogólnych Biuro opracowywało prognozy lotnicze 
dla 3 lotnisk: w Goleniowie, w Koszalinie i w Słupsku.

Lata 1960–1970 obfitowały w dalszy, szybki rozwój techniki i wiedzy, oparty na współpracy w ramach Światowej Organizacji Mete-
orologicznej (WMO).

Przed synoptykami postawiono warunek posiadania wyższego wykształcenia. Wprowadzono egzaminy na stopień młodszego, śred-
niego i starszego synoptyka ze specjalnością osłony morskiej, lotniczej i ogólnej.
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Pracownicy Biura Prognoz – 1970 r. Na zdjęciu: A. Kotecka, J. Pahlke, K. Piekarska, E. Kuchta, S. Kontowicz, W. Robakiewicz, H. May-Dembicka, B. Nosel, J. Bąk, W. Ślęczek, E. Gronalewska, 
J. Łakomska, M. Kabatnik, D. Teisseyre, W. Kurek, L. Wójcik, M. Klimkiewicz, A. Kurek, M. Szymański.
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W latach 1953–1975 synoptycy i radiooperatorzy biur prognoz z Gdyni i Szczecina prowadzili osłonę meteo z pokładów dalekomor-
skich baz rybackich (Morska Wola, Pułaski, Kaszuby, Gryf Pomorski i Pomorze) oraz statków rybackich pływających na Morzu Pół-
nocnym, na łowiskach Labradoru, a nawet na południowym Atlantyku (synoptycy: Z. Rybicki, M. Klimkiewicz, W. Kurek, J. Pahlke, 
R. Orecki, L. Wójcik, S. Marszczek i radiooperatorzy: B. Nosel, J. Kurteczko, K. Napierała, W. Ślęczek, H. Kula). Osłona dalekomorskich 
połowów była poważnym przedsięwzięciem w skali europejskiej.

Doświadczeni synoptycy BPM z Gdyni brali udział w wyprawach antarktycznych Polskiej Akademii Nauk i niejako przy okazji opra-
cowywali na przełomie lat 70. i 80. prognozy dla rybackich flot Polski, NRD i ZSRR poławiających na łowiskach antarktycznych 
(S. Kontowicz, J. Grabiec, L. Wójcik).

W ramach umowy z 10 stycznia 1980 r., pomiędzy Wspólną Organizacją Poszukiwań Naftowych „Petrobaltic” a Oddziałem Morskim 
IMGW, synoptycy Biura Prognoz od 24 stycznia 1981 r. pełnili stały dyżur na morskiej platformie poszukiwawczej „Petrobaltic”, opra-
cowując prognozy niezbędne dla bezpieczeństwa samej platformy oraz przelotów i lądowań na niej śmigłowców (synoptycy: L. Wój-
cik, J. Pahlke, J. Grabiec, K. Kosal, S. Marszczek, S. Salomonik).

Pod koniec lat 70. stały się dostępne dla synoptyków zdjęcia satelitarne (NOAA, METEOR, METEOSAT). W 1972 r. kierownikiem Biura 
został J. Pahlke, a w 1982 r. L. Wójcik. Lata 1980–1990 to dalsza informatyzacja Biura.

1 stycznia 1983 r. Biuro Prognoz Morskich w Gdyni połączyło się z Zakładem Meteorologii Morskiej w Zakład Prognoz Regionalnych. 
Kierownikiem został J. Malicki, a jego zastępcami D. Wielbińska i L. Wójcik. Celem tej decyzji było regionalne wykorzystanie potencja-
łu naukowego Zakładu Meteorologii Morskiej do praktycznych potrzeb służby morskiej oraz jego ukierunkowanie na problematykę 
doskonalenia metodyki prognoz. W efekcie zrobiono dalszy postęp w kierunku uszczegółowienia prognoz oraz wydłużenia okresu ich 
ważności. Szereg instytucji zawarło z Biurem Prognoz wieloletnie umowy na indywidualną osłonę.

Komórka służby prognoz w swojej historii wielokrotnie zmieniała nazwę, od Działu Przewidywań Synoptycznych przez Biuro Pro-
gnoz, Okręgowe Biuro Prognoz, Morskie Biuro Prognoz, Biuro Prognoz Morskich, aż w 1999 r. przyjęła obecną nazwę – Biuro Me-
teorologicznych Prognoz Morskich. W 2002 r. kierownikiem BMPM został S. Guzek, a w 2009 r. A. Drwal-Tylmann. Lata 2005–2010, 
w związku z modernizacją Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej z kredytu Banku Światowego, przyniosły znaczny 
postęp techniczny i pełną komputeryzację Biura. Jednocześnie z postępem technicznym rozszerzano szkolenie synoptyków oraz pod-
noszono jakość i precyzję prognoz meteorologicznych.
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Kierownikiem Biura Prognoz w Szczecinie od grudnia 1981 r. do końca sierpnia 1990 r. był S. Marszczek. W latach 1991–1992 funkcję 
kierownika pełnił R. Michalewicz, a po jego przejściu na emeryturę kierownikiem biura została E. Barbach, która pozostawała na tym 
stanowisku do 2008 r.

Od września 2008 r. kierownikiem Biura Prognoz w Szczecinie jest R. Kurowska-Łazarz. W 2009 r. Biuro zostało włączone w skład Biura 
Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni i działa od tej pory jako BMPM Zespół w Szczecinie, pełniąc osłonę meteorologiczną 
ogólną województwa zachodniopomorskiego oraz morską Zalewu Szczecińskiego.

Przybliżając historię Biura Prognoz w Szczecinie, należy pamiętać o pionierach meteorologii na Ziemiach Zachodnich, takich jak: 
J. Fornalska, R. Orecki, E. i K. Kosal. W tych trudnych latach cały swój czas zawodowy poświęcili IMGW wspaniali radiooperatorzy: 
H. Kula i K. Napierała.

W ciągu 90 lat osłony meteorologicznej morskiej, lotniczej i ogólnej, w służbie dla bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego wybrzeża 
od strony warunków meteorologicznych, przez biura prognoz w Gdyni i Szczecinie przeszło kilkuset przedstawicieli wielu pokoleń. 
W ogromnej większości byli to pasjonaci oddani w całości szlachetnej sprawie służenia innym, poznawania przyrody i wykrywania jej 
tajemnic. Często słabo opłacani i nie zawsze doceniani pełnili służbę na rzecz gospodarki i społeczeństwa. W nierównej początkowo 
walce z naturą, o jej tajemnice, przyszła im z czasem z pomocą rozwijająca się nauka i technika. Dzięki ich osobistemu zaangażowaniu 
przy wielu historycznych zawirowaniach została utrzymana ciągłość w służbie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to oni stworzyli pod-
stawy nowoczesnej osłony meteorologicznej.

Obecnie kontynuujemy ich misję i przy dalszej współpracy ze społecznością międzynarodową, w ramach Światowej Organizacji Me-
teorologicznej (WMO), korzystamy z najnowocześniejszych metod i narzędzi do prognozowania, takich jak matematyczno-fizyczne 
modele numeryczne, dane satelitarne, radarowe i niezawodna łączność. Nie sposób w tym opracowaniu przywołać wszystkich pra-
cowników z imienia i nazwiska, ale przynajmniej przypomnijmy kilku ich przedstawicieli niewymienionych w tym tekście:

Synoptycy: M. Kabatnik, A. Krzesiński, E. Paszkowska, K. Piekarska i inni.
Radiooperatorzy: A. Kolka, A. Kotecka, H. Waszkiewicz, W. Wojciechowski i inni.
Pomoc techniczna: J. Bagińska, L. Bocianowska, M. Górecka-Kramarz, W. Sobczyk i inni.
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Dzieje meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego

Lotnisko w Gdańsku

Historia polskiej komunikacji lotniczej w Gdańsku rozpoczęła się po II wojnie światowej. Na terenie znanym obecnie pod nazwą 
Zaspa w latach 1946–1948 zostały zbudowane dwie betonowe drogi startowe oraz infrastruktura lotniska cywilnego. Na początku 
1949 r. na terenie lotniska uruchomiono Lotniskowe Biuro Pogody. Początki były bardzo skromne, najpierw zainstalowano anemograf 
(w lutym 1949 r.), potem barometr, higrometr, termograf i zestaw termometrów (w kwietniu 1949 r.). Obserwatorzy Państwowego 
Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego prowadzili obserwacje, co godzinę opracowywali i przekazywali do zbiornicy depe-
sze SYNOP. Raz na dobę wykonywało się pomiar kierunku i prędkości wiatru w przyziemnej warstwie atmosfery (do 3000 metrów) 
za pomocą balonów napełnionych wodorem. Synoptycy kreślili mapy i opracowywali prognozy zarówno na potrzeby lotnictwa, 
jak i innych gałęzi gospodarki. Radiotelegrafistom PLL LOT przekazywane były do wysyłania depesze z informacjami pogodowymi 
dla załóg samolotów. Do końca lat 60. na lotnisku we Wrzeszczu działało razem biuro prognoz i stacja lotniskowa. Później synoptycy 
przenieśli się do biura prognoz w Oddziale. Spośród wielu osób, które w tym okresie pracowały w Lotniskowym Biurze Pogody, należy 
wspomnieć J. Gładkowskiego, pierwszego kierownika Biura i K. Płotkę, gdynianina z urodzenia. Na lotnisku działała Lotniskowa Sta-
cja Informacyjna. Nadal opracowywane były depesze SYNOP, STORM i AVIO, dla potrzeb lotnictwa depesze METAR i wykonywało się 
pilotaże (wspomniane obserwacje dolnych wiatrów za pomocą obserwacji balonu). Dokumentację na przelot obserwatorzy odbierali 
telefonicznie od synoptyka i przygotowywali dla pilotów w formie graficznej. Przykład takiego komunikatu, którego nie odebrała 
załoga – i właśnie dlatego się zachował – znajduje się poniżej:
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Jednak już w połowie lat 60. XX w. zapadła decyzja, że Gdańsk otrzyma nowe lotnisko, w okolicy wsi Rębiechowo. Lotniskowe Biuro 
Meteorologiczne rozpoczęło pracę w 1974 r. i prowadziło osłonę w takim samym zakresie, jak poprzednia stacja. Każdy dyżur pełniło 
2 obserwatorów, przez 24 godziny na dobę. Jednak w 1983 r. skończyło się opracowywanie depesz SYNOP i od tego momentu cała 
działalność stacji skupiła się na osłonie meteorologicznej lotnictwa. Do użycia weszły nowoczesne systemy łączności i opracowano 
programy do obsługi załóg lotniczych. Na lata 80. XX w. przypadła działalność K. Kosala i K. Sobierajskiego. Pierwszym doświadczo-
nym synoptykiem, kierownikiem kilku różnych komórek w Instytucie, był właśnie meteorolog K. Sobierajski, który wprowadzał stację 
w erę informatyzacji. Na początku 1990 r. w Lotniskowej Stacji Meteorologicznej pojawił się pierwszy komputer.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się przed Instytutem nowe wyzwania. Jako instytucja zapewniająca służby 
żeglugi powietrznej IMGW musiał poddać certyfikacji część odpowiadającą za osłonę meteorologiczną lotnictwa. Decyzją ówcze-
snego Dyrektora Instytutu, na wniosek Głównego Synoptyka, do życia został powołany obszar Meteorologicznej Osłony Lotnictwa 
Cywilnego (MOLC). Do końca 2006 r. działalność ta musiała uzyskać stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, 
a do końca 2007 r. certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Tego zadania podjął się pięcioosobowy zespół i zakończył go sukcesem.
Pierwszy certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej IMGW otrzymał na rok, następny na 3 lata (2008–2011). 
Wtedy też Instytut decyzją Ministra Infrastruktury odebrał po raz pierwszy wyznaczenie na wyłączność osłony meteorologicznej 
w FIR (z ang. FIR-Flight Information Region – rejon informacji lotniczej) Warszawa.

Lotnisko w Goleniowie

Od kwietnia 1967 r. komunikacja lotnicza między Szczecinem a Warszawą została przeniesiona z lotniska Szczecin Dąbie na lotnisko 
w Goleniowie. Było to wspólne lotnisko LOT i Lotniczej Jednostki Wojskowej. Wraz z LOT-em i całą procedurą lotniczą przeniesiono 
również Lotniskowe Biuro Pogody, które do tego czasu mieściło się w Biurze Prognoz Pogody na lotnisku Szczecin Dąbie.

Początki pracy na lotnisku w Goleniowie były pionierskie, gdyż zarówno LOT, jak i Zarząd Ruchu Lotniczego (ZRL), usytuowane były 
w dwóch niewielkich barakach. Lotniskowe Biuro Pogody pracowało w jednym pomieszczeniu z koordynacją ruchu. Całe wyposażenie 
LBP stanowiło biurko i dwa telefony na korbkę ze „sztywnym połączeniem”. Jedno połączenie było z wieżą kontrolną, a drugie z Biu-
rem Prognoz w Szczecinie. LBP nie dysponowało żadnym przyrządem meteorologicznym, a dane, takie jak ciśnienie atmosferyczne 
do poziomu lotniska, temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru na pasie, meteorolog otrzymywał z meteo wojskowego, 
które znajdowało się na wieży. Natomiast rodzaje chmur, wielkość zachmurzenia, podstawę chmur, widzialność oraz ewentualne 
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zjawiska meteorolog określał wizualnie. Służba trwała 12 godzin, wyłącznie w dzień, ponieważ loty odbywały się tylko w ciągu dnia. 
Cała obsada służbowa LOT-u, ZRL, METEO dojeżdżała codziennie samochodem ze Szczecina. W LBP w Goleniowie jako pierwsi praco-
wali: J. Olszewski i H. Zieliński – obserwatorzy meteorologiczni na stacji meteo w Dąbiu.

Komunikacja lotnicza bardzo szybko się rozwijała. Zaczęły latać nowsze i szybsze samoloty sanitarne, pasażerskie, a także uruchomio-
no połączenia międzynarodowe. Często lądowały samoloty AGRO oraz samoloty VIP-ów, co znacząco wpłynęło na funkcjonowanie 
lotniska. To właśnie na lotnisku w Goleniowie w 1987 r. wylądował samolot z Papieżem Janem Pawłem II. Wszystko to spowodowało, 
że wymagania osłony meteo znacznie wzrosły. W sierpniu 1967 r., po zdobyciu uprawnień z zakresu osłony meteo, S. Kolanowski 
otrzymał stanowisko kierownika Lotniskowego Biura Pogody. Niedługo potem zmieniono nazwę na Lotniskowe Biuro Informacyjne. 
Pierwszym, ważnym zadaniem było skompletowanie obsady LBI. Jeszcze w sierpniu udało się pozyskać A. Waszkowskiego, który 
miał ukończony wojskowy kurs meteorologów lotniczych i pracował w Biurze Prognoz w Szczecinie, więc mógł natychmiast pod-
jąć samodzielną pracę, którą przerwała jego śmierć w 1993 r. We wrześniu 1967 r. naczelnik portu przydzielił LBI małe, oddzielne 
pomieszczenie przystosowane do zainstalowania barometru rtęciowego oraz ustawienia barografu. Wiosną 1968 r., w porozumieniu 
z dowódcą Jednostki Wojskowej, wyznaczono miejsce na usytuowanie ogródka meteo. W pierwszej kolejności Oddział Morski IMGW 
postawił maszt, a wkrótce po tym założono na nim wiatromierz. Przekazywał on pomiar prędkości i kierunek wiatru drogą kablową 
bezpośrednio do pomieszczenia biurowego. W niedługim czasie postawiono klatkę meteo z całym jej wyposażeniem. Od tej chwili 
LBI było w stanie wykonywać samodzielne obserwacje, szyfrować je i przesyłać do Biura Prognoz w Szczecinie. W tym czasie M. Dula, 
obserwatorka ze stacji meteo w Resku, zgłosiła chęć pracy w LBI. Po odbyciu niezbędnego stażu i zdaniu egzaminów otrzymała 
uprawnienia informatora lotniczego.

Praca ta wiązała się z bezpośrednią osłoną lotów. Dla każdego samolotu podchodzącego do lądowania meteorolog podawał, 
za pośrednictwem wieży kontrolnej, aktualne warunki pogodowe na lotnisku, tj. prędkość i kierunek wiatru z uwzględnieniem pory-
wów, widzialność (jeżeli była mniejsza niż 1 km), ewentualne zjawiska pogodowe, ilość i rodzaj chmur oraz ich pułap, temperaturę 
powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska. Do obowiązków meteorologa odprawiającego samolot dodatkowo 
należało wypełnianie komunikatu, który zawierał prognozę na trasie oraz zestawienie depesz METAR i TAF na lotnisku docelowym 
i zapasowym.

W 1976 r. Biuro otrzymało urządzenia do pomiaru podstawy chmur, tzw. IVO produkcji radzieckiej. Ułatwiło to dokładniejsze okre-
ślenie podstawy chmur, zwłaszcza wieczorem i nocą. 1 czerwca 1970 r. przyjęto do pracy R. Kolanowską. W tym samym roku LBI 
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otrzymało większe pomieszczenie, co pozwoliło na podjęcie starań w Urzędzie Telekomunikacji o przydzielenie łącza teleksowego. 
Jego instalacja znacznie przyspieszyła wymianę informacji. W 1971 r. przydzielono pracownikom nowe obowiązki, m.in. wykonywa-
nie obserwacji klimatologicznych. Zarówno to, jak i nocne loty samolotów pocztowych, stanowiły główne powody wprowadzenia 
dyżurów 24-godzinnych. W 1971 roku przydzielono LBI piąty etat, na który przyjęto S. Konińskiego.

We wszystkich LBI zostało wprowadzone zadanie opracowywania i przesyłania depesz METAR co pół godziny. Biuro otrzymało drugie 
łącze dalekopisowe, które pozwoliło uruchomić połączenie konferencyjne dające łączność ze wszystkimi LBI w kraju. W 1974 r. LBI 
dostało urządzenie do odbioru mapek z sytuacją baryczną „Faksymile”, co poszerzyło zakres informacji przesyłanych pilotom.

W 1975 r. pracę rozpoczęła J. Kwaśnik, a w niedługim czasie odeszło trzech wyszkolonych pracowników. 15 kwietnia 1976 r. do LBI 
w Słupsku odszedł S. Kosiński, a 1 maja M. Dula. W 1977 r. do LBI w Zielonej Górze odeszła J. Kwaśnik. Lotnisko było również użytko-
wane przez wojsko, a współpraca z wojskowym meteo układała się bardzo dobrze.

W latach 1990–1991 zatrudniono J. Stasiaka i A. Hartke, natomiast w maju 1993 r. W. Wojcieszyńską. Na początku tego samego roku 
Lotniskowe Biuro Informacyjne zostało wyposażone w komputery. Zniesiono wówczas łącze konferencyjne, a wszelkie informacje 
przekazywano za pośrednictwem komputerów, zaniechano także wypełniania komunikatów meteo. Dokumentacja meteorologiczna 
na przelot składała się z mapki z sytuacją baryczną i kompletu METAR i TAF.

W końcu 1993 r. S. Kolanowski przeszedł na emeryturę, a kierownikiem LBI została R. Kolanowska.
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Pracownicy Lotniskowego Biura Meteorologicznego w Gdańsku – 1970 r. Na zdjęciu: T. Cierniak, K. Płotka, J. Gladkowski, M. Górkowy.
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Fot. T. Krywoszejew
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Historia działalności służby hydrologicznej

Zadania morskiej osłony hydrologicznej (poziomy morza oraz zlodzenie Bałtyku, czyli tzw. hydrologia brzegowa) wchodziły w zakres 
prac synoptyków od początku istnienia Oddziału Morskiego, czyli od 90 lat. Przez te wszystkie lata zmieniał się obszar osłaniany przez 
Oddział Morski, a także ewoluowały narzędzia pracy, sposoby przekazywania informacji oraz formy opracowywanych produktów: 
ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i map lodowych.

Historia systematycznych obserwacji hydrologicznych w rejonie polskiego wybrzeża sięga XVIII wieku, kiedy to w 1739 r. rozpoczę-
to notowania poziomu wody w Gdańsku. Badania morskie w przedwojennej Polsce były prowadzone w dość ograniczonym zakre-
sie. Prace w Instytucie Hydrograficznym obejmowały jedynie obserwacje najważniejszego elementu, czyli wahań poziomu morza.  
Do obserwacji stanów wody na Bałtyku Polska Służba Hydrograficzna przystąpiła w 1931 r. W tym okresie została założona stacja ma-
reograficzna w Gdyni, mieszcząca się w porcie handlowym oraz wodowskazy w Helu, Pucku i Rozewiu. W 1933 r. powstał wodowskaz 
w Jastarni. Materiały obserwacyjne z tego okresu (od 1931 r. do sierpnia 1939 r.) zebrał i opracował F. Szymonik, który przed wojną był 
odpowiedzialny za pracę sieci wodowskazowej Polskiej Służby Hydrograficznej na Wybrzeżu. Opracowanie hydrologiczne pomiarów 
poziomu morza z tego okresu zostało przygotowane do druku jeszcze w 1939 roku pod redakcją inż. A. Rundo.

W sezonie zimowym 1926/1927 synoptycy Wydziału Morskiego zapoczątkowali prowadzenie obserwacji rodzajów lodów morskich 
i warunków żeglugi na polskich wodach południowego Bałtyku, stosując do szyfrowania tych obserwacji klucz skandynawski. 
Następnie opracowano w Wydziale Morskim klucz do szyfrowania informacji lodowych, charakteryzujący rodzaje zlodzenia i warunki 
żeglugi dla każdego wybranego odcinka wód Bałtyku. Zaszyfrowane depesze przekazywano do użytku międzynarodowego żeglugi 
morskiej. Od 1926 r. w sezonie zimowym opracowywano na podstawie depesz ze wszystkich państw bałtyckich Mapę Zjawisk Zlo-
dzenia i Warunków Żeglugi na Bałtyku i Wodach Duńskich. Najstarsza zachowana Mapa Lodowa Bałtyku pochodzi z sezonu lodowego 
1928/29 i została wykonana przez Wydział Morski przedwojennego Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Gdyni.

W okresie wojennym 1939–1945 nastąpiła przerwa w działalności polskiej morskiej służby hydrologiczno-meteorologicznej. 14 wrze-
śnia 1939 r. Niemcy przejęli budynek Oddziału Morskiego w Gdyni wraz z całym wyposażeniem i eksploatowali go do końca wojny. 
Z tego okresu nie zachowały się żadne materiały naukowe ani wyniki obserwacji poziomów morza, zachowały się jedynie obserwacje 
zlodzenia. Wyposażenie budynku uległo w znacznym stopniu dewastacji.
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W marcu 1945 r. wznowiono działania służby hydrologiczno-meteorologicznej. Rozwój sieci obserwacyjno-pomiarowej w pierwszych 
latach powojennych był niezwykle trudny, jednak w 1945 r. działały dwie pierwsze stacje meteorologiczne w Gdańsku i Szczecinie, 
a w połowie 1946 r. pracowało już 14 stacji meteorologicznych i 8 wodowskazowych. W 1945 r. zorganizowano w Wydziale Mor-
skim osłonę meteorologiczną żeglugi, rybołówstwa oraz obszaru Wybrzeża w Biurze Prognoz w Gdyni (ówczesny Dział Przewidywań 
i Informacji Synoptycznych). W sezonie lodowym 1946/47 wznowiono służbę informacyjną o zlodzeniu na południowym Bałtyku 
oraz publikowanie map zjawisk zlodzenia i warunków żeglugi.

W latach 1957–1958 nastąpiła weryfikacja sieci stacji i jej nowa klasyfikacja. Powstała sieć posterunków falowania, utworzono 
służbę informacji międzynarodowej, nastąpiła rozbudowa i zmiana metod obserwacji zlodzenia. Zasadnicze znaczenie dla jakości 
pomiarów wahań poziomu morza miała wykonana niwelacja precyzyjna całej sieci mareograficznej i wodowskazowej w jednolitym 
systemie odniesienia.

Dopiero w drugiej połowie lat 50. XX w. zaczął się proces wyodrębnienia zagadnień hydrologicznych z osłony meteorologicznej 
Bałtyku (praca operacyjna i rozwój badawczo-naukowy). W latach 1963–64 w Zakładzie Prognoz Morskich IMGW wydzielono Pra-
cownię Prognoz Hydrologicznych oraz Sekcję Prognoz Hydrologicznych w Biurze Prognoz Morskich. Metodyką prognozowania zaj-
mowała się Pracownia Prognoz Morskich, która podlegała Zakładowi Meteorologii Morskiej (później Zakład Prognoz Regionalnych). 
W skład tej pracowni początkowo wchodziły 4 osoby: J. Maliński, B. Laurosiewicz, A. Wiśniewska i E. Mieńszczykow. Głównymi celami 
i zadaniami pracowni, które pozostały niezmienne do dziś, były: analiza występowania wezbrań sztormowych południowego Bałty-
ku, określenie warunków zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej oraz poszukiwanie metod prognozowania zjawisk hydrologicznych 
w strefie brzegowej. Problem prognozowania tych zjawisk ma rozwiązania teoretyczne i empiryczne. Prace empiryczne zmierzały 
do ustalenia związków przyczyna-skutek. Natomiast prace teoretyczne opierały się na modelach hydrodynamicznych. Początek tym 
pracom dał kierownik pracowni – dr inż. J. Maliński, którego model matematyczny jest stosowany współcześnie. Prace poza strefą 
morską objęły odcinek Dolnej Wisły, początkowo od Tczewa, a później od Włocławka do jej ujścia oraz osłonę przeciwpowodziową 
Żuław. Do 2008 r. Oddział Morski w Gdyni sprawował osłonę hydrologiczną dopływów Wisły poniżej Torunia oraz rzek Przymorza, 
przygotowując dla nich pierwsze modele prognostyczne. Przez ponad 20 lat osłona hydrologiczna była realizowana przez Sekcję 
Prognoz Hydrologicznych, którą tworzyły panie: D. Teisseyre, H. Dembicka, W. Robakiewicz i M. Matyjasik oraz później A. Wiśniewska, 
która zajmowała się metodyką służby.

W latach 70. zaczęto stosować wymóg posiadania wykształcenia wyższego przez synoptyków, wprowadzono również staże i eg-
zaminy, a równolegle wdrażano prace nad rozwojem technicznym. Od 1979 r. zastosowano odbiór i analizę zdjęć satelitarnych  
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(METEOSAT, NOAA, METEOR). Lata 1980–1990 to komputeryzacja większości prac oraz automatyzacja przekazywania wyników po-
miarów i obserwacji, czego skutkiem było skomputeryzowanie modeli matematycznych do służby.

W hydrologii brzegowej prowadzonej przez Oddział Morski IMGW badania naukowe, metodyka służby oraz działalność operacyjna 
zawsze łączyły się ze sobą oraz wspomagały niezależnie od schematów organizacyjnych. Lepsza i ściślejsza współpraca owocowa-
ła większymi osiągnięciami. Z tego względu Z. Dziadziuszko, ówczesny dyrektor Oddziału Morskiego IMGW w Gdyni, zdecydował 
w 1991 r. o powstaniu Zespołu Prognoz Hydrologicznych, który połączył te 3 elementy i składał się z pracowników dotąd roz-
proszonych komórek. Kierownikiem została M. Sztobryn, a podstawowy skład zespołu tworzyli: M. Matyjasik, M. Spławińska, 
M. Kałas i E. Mieńszczykow oraz B. Kowalska i I. Stanisławczyk. Początkowo skład zespołu zmieniał się i dopiero po przyjściu do pracy 
A. Kańskiej i K. Krzysztofik sytuacja się ustabilizowała. Decyzja połączenia pracy naukowej, metodycznej oraz operacyjnej zaowoco-
wała szybko udziałami w wielu projektach i programach naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

W 1996 r. w Zespole Prognoz Hydrologicznych IMGW Oddziału Morskiego w Gdyni do codziennej pracy został wdrożony System Mor-
skiej Hydrologii Operacyjnej (SMHO). System ten składa się z 3 podstawowych opcji:
 • modułu integracji danych,
 • modułu analizy i prognozy (w tym pracy modeli prognostycznych – automatyczne przygotowanie danych wejściowych, wyko- 
  nywanie obliczeń i tworzenie operacyjnej bazy danych hydrologicznych),
 • modułu wizualizacji i monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej wzdłuż polskiego wybrzeża.

System SMHO, oprócz zbierania danych i przedstawienia ich w czytelnej formie, ułatwiał synoptykowi podjęcie decyzji i wydanie jak 
najlepszej prognozy na podstawie dostępnych modeli. System Morskiej Hydrologii Operacyjnej był wielokrotnie opisywany zarówno 
w raportach z projektów wewnętrznych IMGW, jak i w innych publikacjach, zaś w 1998 r. został nagrodzony przez Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W 2009 roku, ze względu na zmiany w infrastrukturze pomiarowo-obserwacyjnej 
i telekomunikacyjnej, SMHO został przebudowany i obecnie w codziennym użyciu jest SMHO v2.

W 1999 r. z Zespołu Prognoz Hydrologicznych powstała Samodzielna Pracownia Prognoz Hydrologicznych przemianowana w 2002 r. 
na Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.

Od początków istnienia służba prognoz hydrologicznych prowadziła prace badawczo-naukowe (dzięki którym tworzone były nowe 
metody prognostyczne oraz powstawało wiele publikacji i monografii) oraz współpracowała ze służbami zagranicznymi, w zakresie 
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 Pracownicy Zakładu Prognoz Meteorologicznych – 1970 r.
Na zdjęciu: J. Malicki, M. Miszke, T. Zajdel, A. Juśkiewicz, J. Maliński, A. Wiśniewska, J. Bagińska, E. Mienszczykow, I. Pietruszewska, B. Laurosiewicz, K. Kwiecień.
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tematyki lodów morskich i prognoz poziomów morza. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca w ramach Baltic Sea Ice Meeting 
(w latach 1960–1970 uczestnictwo w programie WMO i przygotowanie polskiej wersji terminologii lodów morskich, prace przy zmia-
nach Bałtyckiego Klucza Lodowego itp.) oraz współpraca (od 1964 r.) ze służbami niemieckimi (obecnie grupą W1). Obecnie kierow-
nik BPH pełni funkcję przewodniczącego Baltic Sea Ice Meeting.
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Historia działalności służby oceanograficznej

Początek badań oceanograficznych zbiegł się w czasie z pierwszymi pomiarami poziomów morza na stacjach Obserwatorium Mor-
skiego PIM w 1933 r., którym kierował S. Dłuski. Był on też inicjatorem pomiarów batymetrycznych południowej części Ławicy Środ-
kowej oraz systematycznych pomiarów temperatury wody i zasolenia w warstwie powierzchniowej oceanu podczas rejsu dookoła 
świata Daru Pomorza. Według A. Majewskiego, w tamtych latach próbowano także zorganizować pocztę butelkową na Zatoce Gdań-
skiej. Pierwsze oceanograficzne prace badawcze na morzu po II wojnie światowej zorganizowano w 1948 r. wspólnie z Morskim La-
boratorium Rybackim (późniejszym Morskim Instytutem Rybackim). Rozpoczęto systematyczne organizowanie rejsów badawczych 
na statkach hydrograficznych Gdańskiego Urzędu Morskiego, a następnie Marynarki Wojennej. Zasięg tych badań był jednak zawężo-
ny ze względu na znaczne ograniczenia formalne w okresie stalinowskim.

W 1952 r. Wydział Morski został przekształcony w Zakład Oceanografii, co miało wpływ na zakres badań morskich. W latach 1952–
1960 prowadzono badania Zalewu Szczecińskiego, które rozpoczęto od wód Zalewu Wielkiego, a następnie w latach 1969-1970 
poszerzono o wody zespołu portowego Szczecin-Świnoujście wraz z Zalewem Małym i Pianą. Wody Zalewu Wiślanego wspólnie 
z zarządem Służby Hydrometeorologicznej Litewskiej SRR badano w latach 1958–1965. W ich wyniku opracowano i opublikowa-
no dwie monografie: Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego w 1975 r. i Zalew Szczeciński w 1980 r. Monografie zawierają 
informacje meteorologiczne, hydrologiczne, oceanograficzne i hydrograficzne. Następnym akwenem była Zatoka Gdańska, której 
kompleksowe badania rozpoczęto w latach 1973–1975 i kontynuowano w okresie późniejszym we współpracy i ze znaczną pomocą 
Agencji Ochrony Środowiska USA (USA EPA). Wyniki tych badań ukazały się w monografii Zatoka Gdańska w 1990 r.

Po I Konferencji Oceanografów Bałtyckich w Helsinkach w 1957 r. nastąpiła intensyfikacja badań Bałtyku. Polski udział w programie 
helsińskim z 1957 r. obejmował program badań hydrograficznych Zakładu Oceanografii PIHM w Gdyni, realizowany we współpracy 
z Marynarką Wojenną RP na okrętach hydrograficznych. W tym samym roku ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczą-
ce rozwoju i organizacji badań oceanograficznych w Polsce, polecające Instytutowi rozszerzenie zakresu tych badań oraz regularność 
ich prowadzenia. W ówczesnym czasie PIHM wykorzystywał do badania wód przybrzeżnych Bałtyku własne kutry badawcze – Bora, 
Delta, Kra, Widawa, Kra I, a od końca lat 70. dysponował własnym statkiem r/v Hydromet wyposażonym dzięki decyzji ówczesnego 
Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Był to dawny kuter rybacki Skowronek przekazany nieodpłatnie PIHM, a następnie prze-
budowany na statek przystosowany do badań oceanograficznych. Miał on 30 m długości i 150 ton nośności oraz laboratoria i sprzęt 
niezbędny do badań oceanograficznych. Dzięki temu znacznie wzrosły możliwości prowadzenia badań oraz został rozszerzony ich 
zakres. Pierwszy rejs nowego statku badawczego odbył się w dniach od 22 marca do 1 kwietnia 1971 r.
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W kolejnych latach, w czasie licznych rejsów badawczych, w ramach statutowej służby oceanograficznej, prowadzono pomiary 
i obserwacje dotyczące procesów oceanograficznych (głównie z zakresu fizyki i chemii morza), meteorologicznych oraz geologicz-
nych.

W latach 1964–1992 ekipa badawcza Oddziału brała udział w międzynarodowych badaniach eksperymentalnych Morza Bałtyckiego, 
jak na przykład: Hydrologiczne zdjęcie synoptyczne Morza Bałtyckiego – sierpień 1964, Rok Bałtycki – 1969/1970 (BY-the Baltic Year), 
Eksperyment Otwartego Morza 1976/1977 (BOSEX-the Baltic Open Sea EXperiment), badania niejednorodności parametrów środo-
wiska (PREPEX 1985, PEX 1986 – Patchiness EXperiment), badania wymiany wód między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym 
w Skagerraku (SKAGEX) 1989/1990 oraz w ćwiczeniach interkalibracyjnych metod i przyrządów oceanograficznych, stosowanych 
w badaniach i później w monitoringu Morza Bałtyckiego.

Wyniki wieloletnich pomiarów na Bałtyku stanowiły istotny wkład w realizację inicjatywy ówczesnego kierownika Zakładu Oceano-
grafii A. Majewskiego, dzięki której w 1994 r. został wydany przez IMGW Atlas Morza Bałtyckiego. Było to jednocześnie symboliczne 
pożegnanie z okresem badań prowadzonych z pokładu r/v Hydromet, który został wtedy sprzedany do Holandii. Od 1993 r. bada-
nia Bałtyku prowadzono z wykorzystaniem nowoczesnego proekologicznego statku oceanograficznego r/v Baltica o długości 40 m
i nośności 650 ton, eksploatowanego wspólnie z Morskim Instytutem Rybackim, który został zaprojektowany i zbudowany z prze-
znaczeniem do prowadzenia badań środowiska morskiego Bałtyku. Posiada pełne wyposażenie w sprzęt oceanograficzny: systemy 
wind hydrograficznych, połowowych, systemy poboru prób wody i osadów oraz systemy do prowadzenia pomiarów bezpośrednich. 
Na statku znajdują się laboratoria chemiczne i biologiczne umożliwiające wykonywanie analiz, zarówno z prób pobranych ze statku, 
jak i z łodzi pomiarowej współpracującej ze statkiem na akwenach płytkowodnych.

Poza nowoczesną, standardową aparaturą do prowadzenia badań na morzu, w momencie oddawania statku do eksploatacji całkowi-
tą nowością były dwa przyrządy: autonomiczna stacja meteorologiczna MILOS 500, produkcji fińskiej firmy Vaisala oraz CI-60 FURUNO 
produkcji japońskiej, czyli profilomierz do pomiaru prądów morskich podczas ruchu statku (ADCP). Obydwa przyrządy, a właściwie 
systemy pomiarowe, miały przede wszystkim służyć realizacji zadań związanych z działalnością statutową IMGW. Ponadto obecność 
automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej spowodowała, że r/v Baltica została zarejestrowana w WMO jako jedyna polska 
autonomiczna morska stacja pomiarowa.

Zainstalowana aparatura była stosowana już od 1993 r., kiedy to, po raz pierwszy w Polsce, zastosowano w praktyce nowoczesne 
urządzenie pomiarowe wykorzystujące efekt Dopplera do badania pionowego rozkładu prądów morskich podczas ruchu statku, 
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a Oddział Morski IMGW zapoczątkował prace związane z wykorzystaniem wyników pomiaru prądów na profilach do weryfikacji 
operacyjnych modeli hydrodynamicznych Morza Bałtyckiego.

W 1996 r. zainstalowano bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie typu ADCP, produkcji amerykańskiej firmy RD In-
struments. Pozwala ono na pomiary prądów morskich w wielu warstwach o różnej grubości, zarówno w strefie głębokowodnej, 
jak i płytkowodnej.

Pierwszym poważnym wyzwaniem dla nowego statku oraz ekipy IMGW był udział w międzynarodowym eksperymencie badawczym 
Rhodamine Experiment – RODEX, w dniach 12 – 19 września 1994 r., w rejonie Głębi Gotlandzkiej. W latach 1996, 1997 i 1998 Ośro-
dek brał udział w eksperymentach pomiarowych POLRODEX’96, 97 i 98 na Zatoce Gdańskiej. Podczas ekspedycji ekipa pomiarowa 
Ośrodka ustawiała stację pomiarową na kotwiczonej pławie z podwieszonymi, autonomicznymi prądomierzami. Celem prac było 
uzyskanie ciągłego zapisu zmian kierunku i prędkości prądów na wybranych poziomach. Dla otrzymania rozkładu przestrzennego 
prądów podczas eksperymentów prowadzono także pomiary profilowe za pomocą aparatury typu ADCP. IMGW, jako jedyna insty-
tucja badawcza w Polsce, wykonywała wtedy pomiary profilowe prądów na Zatoce Gdańskiej, służące między innymi do weryfikacji 
modelu Morza Bałtyckiego HIROMB (High Resolution Operational Model of the Baltic Sea). Zgromadzono unikalny materiał, dzięki 
któremu uzyskano nowe jakościowo informacje o strukturze dynamicznej wód Bałtyku, niezbędne w kalibracji i testowaniu modeli 
hydrodynamicznych przeznaczonych do wykorzystania w służbie operacyjnej.

Szczególnym przedsięwzięciem był rejs wykonany w lipcu i sierpniu 1997 r., związany z nadzwyczajnymi działaniami podjętymi przez 
IMGW w związku z katastrofalną powodzią i zagrożeniami, jakie niosły wody rzeczne dla stanu środowiska morskiego. Operatywność 
Oddziału Morskiego IMGW oraz armatora statku pozwoliły na zorganizowanie pozaplanowego rejsu tzw. powodziowego, podczas 
którego prowadzono intensywne pomiary hydrologiczne i chemiczne w rejonie Zatoki Pomorskiej. Dzięki uzyskanym wynikom wy-
kazano ograniczony wpływ wód powodziowych na cały Bałtyk, a w szczególności na brak związku dopływu wód powodziowych 
do morza z katastrofalnymi zakwitami glonów u wybrzeży Szwecji, co miało bardzo ważny wymiar społeczny i polityczny.

W kolejnym tzw. powodziowym 2001 r. także wykonano specjalne rejsy, podczas których badano wpływ wód powodziowych na śro-
dowisko morskie Zatoki Gdańskiej. W okresie dopływu fali powodziowej do Zatoki Gdańskiej podjęto inicjatywę operacyjnej kontroli 
stanu zanieczyszczenia przedpola ujścia Wisły do morza. Wykonano dwa rejsy kontrolne w dniach 6–7 i 20 sierpnia 2001 r., obejmu-
jące pomiary parametrów fizycznych (w tym pomiary prądów na profilach) i chemicznych oraz biologicznych i warunków sanitarnych.
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W związku z wydawanymi przez HELCOM zaleceniami o opracowywaniu okresowych ocen stanu wód w strefie przybrzeżnej, 
począwszy od okresu 1989–1993, Oddział podejmował próby wdrożenia nowego programu monitoringowego obejmującego całą 
polską strefę ekonomiczną Bałtyku. W 1989 r. eksperci Oddziału opracowali „Koncepcję państwowego monitoringu oceanograficzne-
go Bałtyku”, jednakże nie uzyskała ona wsparcia finansowego ze strony MIOŚZNiL w części dotyczącej monitoringu strefy przybrzeż-
nej. Pomimo ograniczeń finansowych prowadzono pomiary i badania w strefie przybrzeżnej w ramach statutowych zadań służby 
oceanograficznej, dzięki czemu możliwy był udział Polski w opracowaniu w 1993 r. „First Assessment of the state of the coastal waters 
of the Baltic Sea” (Pierwsza ocena stanu wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego), zgodnie z zaleceniem HELCOM (Recommendation 
10/2).

Podjęcie zobowiązania przez Polskę w zakresie prowadzenia monitoringu jakości środowiska polskiej strefy Bałtyku w 1998 r. 
spowodowało włączenie go do programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Zadanie to od 1999 r. jest realizowane przez Ośro-
dek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku, według założeń programowych HELCOM COMBINE, na zlecenie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 1999 r. monitoring jest prowadzony również na obszarach przybrzeżnych. Program obejmuje badanie podstawowych właściwości 
fizyczno-chemicznych środowiska morskiego, kontrolę takich elementów biologicznych, jak: fitoplankton, zooplankton, zoobentos 
i roślinność podwodna, oraz wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich w organizmach morskich i osadach 
dennych, a także kontrolę skażenia środowiska morskiego radioaktywnymi izotopami pochodzenia antropogenicznego – 137Cs
i 90Sr.

Wymagania HELCOM dotyczące jakości danych monitoringowych spowodowały, że od 1995 r. prowadzono intensywne działania 
na rzecz wdrożenia procedur kontroli ich jakości. W ramach własnych projektów badawczych zrealizowano oceny jakości oznaczeń 
biogenów w wodzie morskiej oraz wprowadzono zasady kontroli jakości danych w laboratorium Ośrodka, zarówno w zakresie bioge-
nów, jak i metali ciężkich oraz pestycydów. Corocznie kontroluje się własne procedury chemiczne w ramach programu kalibracyjnego 
Unii Europejskiej QUASIMEME. W latach 1994–1995 Oddział Morski IMGW brał udział w programie QUASIMEME – „Proficiency testing 
excercise, Nutrients Round”, którego wyniki plasowały laboratorium w pierwszej dziesiątce najlepszych laboratoriów.

Niezależnie od tego, pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), laboratorium pomiarów radiochemicznych 
regularnie bierze udział w interkalibracjach oznaczeń pierwiastków radioaktywnych w wodzie morskiej.
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Pracownicy Zakładu Fizyki i Chemii Morza – 1970 r. Na zdjęciu: Z. Toporowski, doc. dr A. Trzosińska, prof. A. Majewski,
E. Fiedziuk, J. Różdżyńska, Z. Lauer, J. Tomczak, doc. Cz. Paszkiewicz, W. Tkacz. Siedzą: T. Wojewódzki, A. Wójcik, Z. Młodzińska, B. Pasicka, M. Krassowska.
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Pracownicy Zakładu Geologii Morza – 1970 r. Na zdjęciu: Z. Ejtminowicz, dr J. Zachowicz, doc. K. Wypych, T. Jasnoch, A. Gurbiel, dr B. Nowak, dr W. Przybyłowska, W. Wajda, dr H. Pactwa.
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Dzięki finansowaniu badań monitoringowych przez NFOŚiGW, a także dofinansowaniu z funduszy zagranicznych (BITS-SIDA Szwecja, 
PHARE-UE oraz inne projekty europejskie, BSRP-GEF) i z projektów KBN, uzyskiwano środki zarówno na poprawę wyposażenia labo-
ratoriów Ośrodka Oceanografii i Monitoringu Bałtyku, jak i zakup nowoczesnej aparatury do badania morza, np. autonomicznej stacji 
BlueBox do automatycznych pomiarów temperatury, zasolenia i fluorescencji wody morskiej na promie kursującym między Gdynią 
i Karlskroną w 2007 r.

Na podstawie wyników monitoringu i służby oceanograficznej opracowywano okresowe oceny stanu środowiska morskiego, pu-
blikowane w ujęciu rocznym w biuletynie Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w latach 1987–2001,
a od 2002 r. jako Bałtyk południowy – charakterystyka wybranych elementów środowiska oraz w ujęciu 5-letnich przeglądów
i w skali międzynarodowej w serii wydawniczej HELCOM Baltic Sea Environmental Proceedings (1981–2002).

W badaniach jakości wód morskich zaangażowany był też okresowo Zakład Ochrony Wód Przymorza (ZOWP), który wszedł w struk-
turę Oddziału w 1973 r. Prowadził on działalność naukowo-badawczą w zakresie analityki chemicznej wód, osadów dennych, organi-
zmów żywych, ścieków i powietrza, głównie pod kątem zanieczyszczenia szczególnie niebezpiecznymi substancjami organicznymi, 
zajmował się określaniem wpływu rolniczych zanieczyszczeń obszarowych (pestycydów oraz związków azotu i fosforu) na jakość 
wód powierzchniowych oraz ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem. Pracownicy ZOWP wspólnie z pracownikami 
Ośrodka Oceanografii i Monitoringu Bałtyku prowadzili badania Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej oraz monitoring wód Wisły i innych 
rzek polskich w przekrojach przyujściowych, jak również prace technologiczne w zakresie biologicznego rozkładu zanieczyszczeń 
w ściekach miejskich i przemysłowych w ramach samodzielnych projektów badawczych. Kierownikami Zakładu Ochrony Wód 
Przymorza w okresie jego przynależności do IMGW byli: doc. inż. J. Rybiński (1973–1990), doc. dr inż. T. Bogacka (1991–1997), 
dr E. Niemirycz (1997–2005).

Poza monitoringiem Bałtyku, Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku realizuje od 1958 r. stałe pomiary radioaktywności beta 
na stacjach w Gdyni i Świnoujściu oraz od 1987 r. monitoring zanieczyszczenia atmosfery dzięki brzegowej stacji poboru prób zloka-
lizowanej na stacji hydrologiczno-meteorologicznej IMGW – PIB w Łebie.

Zakres pomiarów skażeń radioaktywnych w ramach powstałej w 1961 r. Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych ulegał roz-
szerzeniu w kolejnych latach, obejmując od 1962 r. codzienne pomiary (aktywność beta) opadu całkowitego (fallout) oraz tygo-
dniowego i miesięcznego opadu całkowitego. Początek automatycznych pomiarów mocy dawki przy pomocy aparatury SAPOS 90 M 
datuje się na luty 1990 r. Szczególna rola stacji, funkcjonujących w ramach Systemu Wczesnego Wykrywania Skażeń Promieniotwór-
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czych w celu ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniami radioaktywnymi, zaznaczyła się w 1986 r. 
po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu oraz ostatnio Fukushima Daichi w 2011 r.

Monitoring atmosfery wykonywano pierwotnie dla potrzeb HELCOM w zakresie programu HELCOM EGAP, w ramach Konwencji 
o Ochronie Środowiska Morza Bałtyckiego. Program obejmował oznaczanie składu chemicznego opadów atmosferycznych pobiera-
nych w systemie dobowym, pomiary ich przewodnictwa elektrolitycznego i pH, oznaczanie związków siarki i azotu w powietrzu oraz 
oznaczanie metali ciężkich w opadach atmosferycznych zbieranych w okresach dwutygodniowych.

Po podpisaniu przez Polskę protokołu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) do Konwencji w sprawie transgra-
nicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Dz.U. z 1988 r. Nr 40, poz. 313), zwanej Konwencją Genewską, stacja 
w Łebie została włączona do sieci krajowej składającej się z 3 stacji IMGW (Łeba, Jarczew, Śnieżka) i jednej stacji Instytutu Ochrony 
Środowiska (Puszcza Borecka). Oznaczenia składu chemicznego dobowych opadów atmosferycznych i aerozolu wykonuje laborato-
rium w Ośrodku Głównym w Warszawie, a Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku wykonuje oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, 
kadmu, chromu i niklu w opadach atmosferycznych zbieranych w okresach dwutygodniowych do kolektorów automatycznych typu 
„wet only”.

Zmiany geopolityczne po 1989 r. spowodowały rozpoczęcie intensywnej współpracy z zachodnioeuropejskimi ośrodkami badawczy-
mi. Już od początku lat 90. XX w. Oddział uczestniczył w tworzeniu systemów wspomagania decyzji dla Zatoki Gdańskiej i Dolnej Wisły 
w ramach kolejnych projektów finansowanych ze środków holenderskich. Jednym z pierwszych był program realizowany we współ-
pracy polsko-holenderskiej w latach 1992–1996 – „Pre-investment Analysis for Remediation of Gdansk Gulf, Further Development of 
Environmental Impact Assessment and Integral Water Management of Gdansk Gulf Area and Surrounding River Catchements”. Wtedy 
to zapoczątkowano na szeroką skalę wdrażanie modeli numerycznych do ocen zmian jakości wód rzecznych i morskich.

Wzrastające zapotrzebowanie na operacyjne produkty oceanograficzne oraz pozycja Oddziału w zakresie pomiarów oceanograficz-
nych i utrzymywanie służb pomiarowych spowodowały włączenie się w latach 90. XX w. w porozumienie HIROMB, dzięki któremu 
Oddział Morski IMGW jest krajowym operatorem modelu dostarczającego codziennych prognoz parametrów fizycznych i hydrodyna-
micznych Bałtyku, dostępnych na stronie internetowej Ośrodka Oceanografii i Monitoringu Bałtyku.
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Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zapoczątkowania procesu wdrażania obowiązującego w UE prawodawstwa 
w zakresie ochrony środowiska wodnego, a szczególnie Ramowej Dyrektywy Wodnej, zespół pracowników Ośrodka Oceanografii 
aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach procesu wdrożeniowego Dyrektywy.

Zasadniczy podział typologiczny wód został wykonany w 2004 r. przez konsorcjum złożone z 4 wiodących instytutów prowadzą-
cych badania o charakterze monitoringowym, gdyż tylko taki skład zapewniał odpowiednie wykorzystanie danych pomiarowych 
gromadzonych od ponad 30 lat oraz wiedzy pracowników naukowych tych instytutów. W zakresie wód morskich główny wkład 
w opracowanie typologii wniósł Oddział Morski IMGW.

W kolejnych latach Ośrodek brał udział w opracowaniu i analizie presji oraz wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych dla po- 
trzeb stworzenia programów działań i planów gospodarowania wodami. Najważniejszym efektem prac było opracowanie wartości 
granicznych fizyczno-chemicznych i chemicznych wskaźników jakości dla wód przejściowych i przybrzeżnych. Na potrzeby projektu 
ogłoszono rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód powierzchniowych oraz opracowano metodykę badania i kla-
syfikacji elementów biologicznych w procedurze oceny stanu ekologicznego jednolitych części morskich wód przejściowych i przy-
brzeżnych.

Od 1962 r., kiedy Zakład Oceanografii przekształcono w Oddział Morski PIHM, systematycznie wzrastała liczba gromadzonych przez 
Oddział danych o środowisku morskim oraz polskiej strefie brzegowej i zaistniała potrzeba utworzenia bazy danych oceanogra-
ficznych. Jej zalążek stanowiła Stacja Maszyn Statystycznych utworzona pod koniec lat 60. XX w., zaś w latach 70. XX w. dyrektor 
Oddziału, prof. K. Różdżyński, podjął próbę utworzenia w Oddziale Narodowego Centrum Danych Oceanograficznych. Unowocześniana 
i rozbudowywana w historyczną bazę danych oceanograficznych Stacja funkcjonuje do dziś. W zakresie utrzymywania bazy danych 
na potrzeby GIOŚ jej zasoby są wykorzystywane do rozpowszechniania i prezentacji wyników badań monitoringowych w ramach 
Internetowego Systemu Informacji Monitoringowej na stronach IMGW.

Posiadanie wieloletniej bazy danych oceanograficznych było podstawą zaproszenia Oddziału Morskiego IMGW do udziału 
w projekcie MERMAID (1999–2002) – Marine Data Broker. Jego rola w międzynarodowej wymianie danych spowodowała także włą-
czenie go w europejski system oceanograficznych baz danych, tworzony w ramach projektów SeaSearch-Pan-European Network for 
Ocean and Marine Data and Information Management (2002–2005), w którym Oddział pełni rolę krajowego koordynatora w zakresie 
wymiany informacji o danych oceanograficznych.
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W ostatniej dekadzie pracownicy Ośrodka realizowali szereg projektów związanych z badaniami środowiska morskiego, finansowa-
nych w kraju przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (d. Komitet Badań Naukowych), a na skalę międzynarodową – ze środków 
5. i 6. Programu Ramowego UE. Należy tutaj wymienić takie projekty, jak:

OROMA (2002–2005) – Operational Radar and Optical Mapping in Monitoring Hydrodynamic, Morphodynamic and Environmental 
Parameters for Coastal Management. W ramach projektu wykorzystywano m.in. statek Baltica do prac pomiarowych związanych
z rozpoznaniem krótkookresowej zmienności oraz przestrzennego zróżnicowania stężeń chlorofilu „a” w wodach akwenu Zatoki 
Gdańskiej.

CHARM (2002–2004) – Characterisation of the Baltic Sea Ecosystem Dynamic and Function of Coastal Types.

PAPA (2002–2005) – Programme for a Baltic Network to Assess and Upgrade an Operational Observing and Forecasting System in the 
Region, którego celem było wzmocnienie krajowych służb oceanograficznych.

Black Sea SCENE (2006–2008) – the Black Sea Scene Scientific Network.

Badania oceanograficzne w okresie powojennym prowadzone były początkowo przez Sekcję Oceanografii, zamienioną następnie 
w Zakład Oceanografii. Do 1993 roku zawierał on Pracownię Fizyki Morza i Skażeń Radioaktywnych, Pracownię Chemii Morza oraz 
Sekcję Pomiarów Oceanograficznych. Wzrost znaczenia badań na morzu i roli, jaką spełniał Zakład w zakresie monitoringu, spowodo-
wał jego kolejne przekształcenie w Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku.

Kierownictwo Zakładu Oceanografii, a następnie Ośrodka Oceanografii i Monitoringu Bałtyku, pełnili kolejno:
T. Komar (do 30 X 1953), A. Majewski (1953–1981), B. Cyberska (1982–1992), E. Andrulewicz (1993–1996), a od 2 V 1996 r. 
do chwili obecnej funkcję tę sprawuje W. Krzymiński.
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r/v Hydromet
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Historia służby pomiarowo-obserwacyjnej

Od 1920 r. niezbędne dla funkcjonowania służby meteorologicznej i hydrograficznej były pomiary i obserwacje, które prowadził 
Wydział Meteorologiczny przy Urzędzie Hydrograficznym, a od 1921 r. Wydział Morski PIM. Podlegająca mu pierwsza sieć pomia-
rowa składała się z następujących stacji brzegowych oraz ostrzegalni wiatrowych: Nowy Port, Hel, Gdynia, Jurata, Kartuzy, Jastar-
nia, Karwia, Chałupy, Chłapowo, Kuźnica, Oksywie, Rozewie, Puck. Obserwacje klimatologiczne były wykonywane w następujących 
terminach: 6.46, 12.46, 20.46, a synoptyczne w normalnych terminach synoptycznych: 1.00, 7.00, 13.00, 18.00 GMT (obecnie UTC). 

W wyposażeniu ówczesnych stacji pomiarowych, a w szczególności stacjach I rzędu, znajdowały się następujące przyrządy pomiaro-
we:

 • klatka meteorologiczna typu angielskiego wyposażona w termometry: maksymalny, minimalny, suchy i zwilżony, niewiele
  różniące się od stosowanych obecnie,
 • aneroid – przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego nazywany również barometrem deformacyjnym,
 • barograf – przyrząd do rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego wykorzystujący efekt deformacyjny Vidiego,
 • heliograf – przyrząd do rejestracji ilości godzin nasłonecznienia w ciągu dnia, w miejscu pomiaru,
 • pluwiograf – przyrząd do rejestracji czasu i natężenia opadów mokrych,
 • łata śniegowa – prosty przyrząd służący do codziennych pomiarów grubości pokrywy śnieżnej.

Od 1927 r. stacje I rzędu zostały dodatkowo wyposażone w następujące przyrządy:

 • anemograf elektryczny – przyrząd do pomiaru i rejestracji prędkości wiatru,
 • termohigrograf – przyrząd do jednoczesnej rejestracji temperatury i wilgotności,
 • aktynometr – przyrząd do pomiarów dochodzącej do punktu pomiarowego ilości energii słonecznej,
 • dalekomierz Wiganda – przyrząd wspomagający określenie widzialności w danym kierunku.

Organizację pomiarów w Gdyni wzorowano na urządzeniach Obserwatorium w Hamburgu (Deutsche Seewarte).

Do głównych zadań Oddziału Morskiego PIM, a przede wszystkim służby obserwacyjno-pomiarowej, poza osłoną meteorologicz-
ną na morzu i w strefie brzegowej w latach 30. XX w. należało prowadzenie stałych pomiarów i obserwacji meteorologicznych 
i hydrologicznych na stacjach brzegowych, pomiary prądów i zamuleń, brzegowe i lotnicze obserwacje zlodzenia, obserwacje ma-
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gnetyczne, pomiary dewiacji oraz sprawdzanie znaków testowej mili morskiej. Odbiorcą pomiarów był także Morski Urząd Rybacki 
(dziś Morski Instytut Rybacki w Gdyni) – trafiały do niego stałe i sezonowe badania zasolenia i temperatury wody.

Pracownicy Oddziału Morskiego sprawowali także nadzór nad stacjami lądowymi zlokalizowanymi na obszarze Pomorza na północ 
od linii Grudziądz – Chojnice. Od 1933 r. uruchomiono w oddziale badania radiometeorologiczne (radiotrzaski) za pomocą atmora-
diografu systemu Lugeona. Prowadzono służbę czasu w systemie europejskim, a pracownicy Oddziału sprawdzali przyrządy i sprzęt 
nawigacyjny (kompasy, latarnie sygnałowe i okrętowe)1.

Dla lotniska w Pucku Oddział Morski PIM podawał depesze „lotmet” o godz. 6.30 i 9.30, a dla lotniska we Wrzeszczu o 8.00, 10.20, 
12.00 oraz o godz. 14.00 dla lotnisk w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

Rozwój sieci obserwacyjno-pomiarowej w pierwszych latach powojennych był niezwykle trudny. Jednak w 1945 r. działały 2 pierwsze 
stacje meteorologiczne w Gdańsku i Szczecinie, a w połowie 1946 r. pracowało już 14 stacji i posterunków meteorologicznych oraz 8 
wodowskazowych. Rozpoczęto obserwacje zlodzenia, temperatury i zasolenia wody.

Pierwszy regulamin PIHM, datowany na 3 II 1948 r., tak określał zadania Wydziału: „Organizacja i prowadzenie sieci morskich stacji hy-
drologicznych i meteorologicznych wzdłuż wybrzeża morskiego, badania fizyczne i chemiczne morza, osłona hydrometeorologiczna 
żeglugi, gospodarki morskiej i obronności ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej, handlowej, rybołówstwa i portów”.

Pod koniec lat 50. XX w. podjęto próby zorganizowania stacji okrętowych na polskich statkach handlowych. Natrafiały one na duże 
trudności, głównie ze względu na niedostateczne wyposażenie statków w przyrządy pomiarowe oraz rotację załóg. Kluczowe dla 
rozwoju systemu morskich obserwacji meteorologicznych w Polsce było Zarządzenie Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej 
z 19 XII 1957 r. w sprawie obowiązku dokonywania i przekazywania obserwacji oraz pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych 
przez statki handlowe i rybackie. Rozwój liczebności stacji okrętowych następował dynamicznie: w 1957 r. były 4 stacje, w 1960 r. 

1 Służba czasu prowadzona była na potrzeby żeglugi. Statki nieposiadające łączności radiowej na podstawie podawanego czasu regulowały ustawienia 
zegarów pokładowych. Dokładny czas służył do określenia pozycji statku podczas namiarów sekstansem. Na podstawie ww. zegarów regulowane były 
wszelkie zegary miejskie. Stosowane w służbie czasu zegary: macierzysty, gwiazdowy i średni umieszczone były w specjalnym izolowanym pomieszczeniu, 
w którym utrzymywano stałą temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Dodatkowo zegary posiadały własny 30-tonowy fundament, niezależny od budynku, izo-
lujący ich mechanizmy od wstrząsów zewnętrznych. Zegary spieszyły się średnio o 0,035 sekundy na miesiąc.
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Pracownicy Działu Sieci – 1970 r. Na zdjęciu: M. Suwińska, D. Muchowska, S. Burchart, Z. Dziadziuszko, D. Mądroszkiewicz, 
A. Miotke-Otremba, S. Krzywobłocki, T. Kamińska, A. Jażdżewska, A. Murat, Cz. Szczęsnowicz, M. Matyjasik, J. Kowalewski, T. Sobczak, A. Nartowski.
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50 stacji, w 1965 r. 101 stacji, a w połowie lat 90. XX w. było ich już około 200.

Pod koniec XX w. nastąpił regres, a w pierwszej dekadzie XXI w. niemalże całkowita likwidacja systemu. Organizacją tych pomia-
rów zajmowali się pracownicy służby, którzy pełnili funkcje portowych agentów meteorologicznych. Dostarczali oni na statki druki 
do zapisywania depesz SHIP, tablice psychrometryczne, szkolili nawigatorów, sprawdzali sprzęt pomiarowy, wprowadzali poprawki 
do wskazań aneroidów statkowych. Obecnie rozprowadzany jest darmowy program ułatwiający półautomatyczne przygotowanie 
depesz SHIP.

Od 1 VII 1972 r. rozpoczęto obserwacje hydrologiczno-meteorologiczne oraz wykonywanie sondaży aerologicznych w nowej stacji 
na skraju Słowińskiego Parku Narodowego, około 2 km od centrum Łeby w kierunku Rąbki. Kilkadziesiąt lat pomiarów aerologicznych 
wiązało się z częstymi zmianami techniki pomiarowej. Radiosondy mechaniczne (Metox, A-22) zastąpiono elektronicznymi (RKZ, 
MARZ, RS90). Od 1973 r. wprowadzono system Meteoryt RKZ, MARZ z radiowym śledzeniem radiosondy. Zastosowanie balonów 
wysokopułapowych umożliwiło uzyskanie wymaganych wysokości oraz zapewniło lepszą jakość danych pomiarowych. Od 1992 r. 
zaczęto stosować fiński system pomiarowy DigiCORA/Vaisala, który był dużym postępem technologicznym w tej dziedzinie. Umoż-
liwił on ograniczenie ilości pracowników niezbędnych do wykonywania obserwacji aerologicznych, zwiększenie pułapów pilotaży, 
ograniczenie poboru mocy przez urządzenia pomiarowe oraz częściowe zautomatyzowanie tych pomiarów.

W drugiej połowie lat 70. XX w. powstała w ramach Oddziału Morskiego Samodzielna Pracownia Badań Polarnych i Dalekomor-
skich. Tym samym pracownicy IMGW włączyli się w badania polarne i uczestniczyli w wyprawach polarnych Instytutu Geofizyki PAN 
oraz w wyprawach Instytutu Ekologii PAN na Wyspę Króla Jerzego. Pobyty wiązały się, m.in., z osłoną meteorologiczną polskiej 
floty dalekomorskiej, zmuszonej przez wprowadzenie szerokich stref ekonomicznych do poszukiwania bardzo odległych i trudnych 
do eksploatacji rybackiej obszarów oceanicznych. W badaniach polarnych brali udział wytypowani pracownicy IMGW, najczęściej 
pracownicy Oddziału Morskiego IMGW (synoptycy, pracownicy służby pomiarowo-obserwacyjnej, obserwatorzy ze stacji).

W latach 1988–1993 IMGW zakupił pierwsze komputery oraz modemy teleksowe, które zastąpiły użytkowane teleksy do przesy-
łania danych pomiarowych. Pracownicy IMGW stworzyli autorskie oprogramowanie służące do przesyłania i gromadzenia danych 
pomiarowych. Były one wprowadzane do baz danych od razu na stacjach synoptycznych i przesyłane do Centralnej Bazy Danych 
w Warszawie. Wyniki pomiarów wykonywanych przez posterunki niższych rzędów zaczęto wprowadzać w oddziałowych działach 
sieci (obecne działy służby pomiarowo-obserwacyjnej).

W kolejnych latach (1991–1995) pracownicy IMGW dążyli do opracowania programu modernizacji Służby Hydrologiczno-Mete-
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orologicznej, który ostatecznie został zatwierdzony przez Ministra Środowiska i wprowadzony do realizacji. W wyniku tych działań 
zmodernizowano system pomiarowy, wyposażając go w nowe przyrządy. IMGW zakupił barometry cyfrowe PA 11, które znalazły się 
na wszystkich stacjach synoptycznych i lotniskowych stacjach meteorologicznych. W 1998 r. zakupiono 70 szt. wiatromierzy Avio-
met oraz 100 szt. deszczomierzy cyfrowych SEBA i zainstalowano na wszystkich stacjach I i II rzędu w IMGW. Natomiast w 1999 r. 
ze środków NFOŚiGW nabyto 42 szt. automatycznych stacji MAWS, 9 szt. stacji MILOS (500) oraz zainstalowano 65 ogrzewanych 
deszczomierzy cyfrowych SEBA. Całkowicie wymieniono sprzęt do pomiarów aktynometrycznych i poza heliografami zrezygnowano 
z zapisów analogowych. Sprzęt zakupiono z dotacji KBN i ze środków służby. W 1994 r. IMGW opracował program modernizacji Służby 
Hydrologiczno-Meteorologicznej, który został zatwierdzony do realizacji przez Radę Naukową Instytutu i na jej wniosek przez Mini-
stra Środowiska. Niestety przez kilka lat nie udało się zdobyć środków na realizację tego projektu. W dniach od 5 do 9 lipca 1997 r. 
wyjątkowo intensywne opady deszczu spowodowały największą w XX w. powódź w Polsce. Kolejne intensywne opady wystąpiły 
od 17 do 22 lipca i wywołały drugą falę powodziową, która ponownie zalała zniszczone tereny i spowodowała dalsze szkody. W czasie 
powodzi lipcowej w 1997 r. zginęło 55 osób, a straty materialne oceniono na około 8 miliardów zł. Ta ogromna tragedia zwróciła uwa-
gę rządu na brak nowoczesnego systemu pomiarowego, umożliwiającego wcześniejsze ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawi-
skami zachodzącymi w przyrodzie. Rząd RP zaciągnął kredyt w Banku Światowym. Pierwotny budżet przeznaczony na modernizację 
służby wynosił 54,5 mln USD z kredytu Banku Światowego i 12,5 mln USD ze środków Budżetu Państwa na pokrycie ceł, podatków 
i innych należności o charakterze fiskalnym i całkowicie zamknął się w kwocie 300 mln. Budowa nowoczesnej Polskiej Państwowej 
Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej była prowadzona w latach 2000–2005. Wszystkie działania na szczeblu centralnym dotyczy-
ły również modernizacji Oddziału Morskiego IMGW, która objęła 11 głównych obszarów działalności PSHM:
 • budowę telemetrycznej sieci pomiarowej,
 • rozbudowę i modernizację sieci radarów meteorologicznych – POLRAD,
 • budowę systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych – PERUN,
 • modernizację sieci pomiarów aerologicznych,
 • modernizację systemu teleinformatycznego,
 • uruchomienie Systemu Obsługi Klienta2,
 • zakup superkomputera i uruchomienie matematycznych modeli meteorologicznych,
 • modernizację systemu osłony i prognoz meteorologicznych,
 • modernizację systemu osłony i prognoz hydrologicznych,

2 System stworzony na potrzeby dystrybucji produktów IMGW (prognoz, ostrzeżeń itp.) od IMGW do klientów (ministerstwa, centra zarządzania kryzysowego, 
Państwowa Straż Pożarna oraz inne instytucje i służby).
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 • zakup sprzętu i wyposażenia,
 • modernizację Centralnego Laboratorium Aparatury Pomiarowej3.

Podjęte prace miały na celu zwiększenie efektywności i skuteczności meteorologicznej i hydrologicznej osłony społeczeństwa 
i gospodarki, poprawę jakości, terminowości prognoz oraz ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, usprawnienie systemów 
ich przekazywania, wizualizacji i interpretacji. Wszystko po to, by dostarczyć państwowym służbom i decydentom potrzebnych 
informacji pozwalających na skuteczniejsze działania na rzecz ograniczenia skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Podstawową wartość
w IMGW ma informacja i czas jej otrzymania, dlatego stworzono możliwie niezawodne, dublowane systemy, które są stale rozwijane.

W ramach modernizacji stacji i zakupu sprzętu oraz wyposażenia zakupiono urządzenia do pomiarów przepływów wykorzystujące 
efekt Dopplera, wyposażenie komputerowe, geodezyjne i techniczne, środki pływające (łodzie i pontony) wraz z silnikami do wyko-
nywania pomiarów hydrometrycznych, samochody do przewożenia sprzętu, ekip technicznych, serwisowych oraz terenowych.

Realizacja tego programu diametralnie zmieniła IMGW, w tym Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną. Budowa i uru-
chomienie telemetrycznej sieci pomiarowej, wyposażonej w nowoczesne i często zdublowane środki łączności i zasilania, umożliwiły 
monitorowanie bieżących warunków hydrologicznych i meteorologicznych w sposób ciągły oraz nieprzerwane zbieranie i przekazy-
wanie aktualnych danych pomiarowych.

3 Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej (CLAP) zajmuje się kalibracją i wzorcowaniem większości przyrządów pomiarowych stosowanych
w IMGW – PIB. Dla zapewnienia porównywalności odczytów wskazania przyrządów muszą być odniesione do przyrządu wzorcowego. Maksymalne odchyle-
nia od wzorców, jakie mogą wykazywać przyrządy, są ściśle określone i nie mogą być przekroczone, w przeciwnym wypadku przyrząd ulega likwidacji. Od lipca 
2009 roku Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat nr AP 126. Obecny zakres akredytacji 
obejmuje wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. W listopadzie 2009 r. podpisano z PCA umowę sublicencyjną dotyczącą stosowania znaku ILAC MRA, 
dającą możliwość umieszczania tego znaku na świadectwach wzorcowania obok symbolu akredytacji PCA. Świadectwa wzorcowania opatrzone symbolem 
akredytacji PCA i znakiem ILAC są uznawane we wszystkich państwach, których jednostki akredytujące podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu 
ILAC MRA i/lub porozumienie EA MLA. Ponadto świadectwa te są dowodem zachowania spójności pomiarowej z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi, 
a także potwierdzają wiarygodność wyników wzorcowania laboratorium. Akredytacja stanowi potwierdzenie kompetencji laboratorium i jest obiektyw-
nym dowodem na to, że działa ono zgodnie z najlepszą praktyką. Laboratorium bierze regularny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, a wiedza 
i doświadczenie personelu zostały sprawdzone i potwierdzone przez audytorów PCA.
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Pracownicy Oddziału Morskiego – lata 70. XX w. Na zdjęciu od lewej: T. Ejtminowicz, E. Kuchta.
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Historia udziału w badaniach polarnych pracowników

PIM/PIHM/IMGW

Inicjator badań polarnych, tak jak powstania Oddziału Morskiego, to prof. A.B. Dobrowolski, który w latach 1927–1929 pełnił funk-

cję dyrektora PIM. W młodości był więźniem carskim i zesłańcem, ale uciekł z niewoli do Belgii i wziął udział w belgijskiej wypra-

wie antarktycznej. A.B. Dobrowolski oraz Jean-Frederic Lugeon, jego następca na stanowisku dyrektora PIM, odpowiedzieli na apel 

Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej i zorganizowali w ramach II Międzynarodowego Roku Polarnego stację polarną 

na Wyspie Niedźwiedziej w latach 1932–1933. Uczestnikami pierwszej wyprawy byli: C. Centkiewicz (kierownik, radiometeorolog), 

W. Łysakowski (geomagnetyk) i S. Siedlecki (meteorolog). Podczas zimowania wykonano obserwacje meteorologiczne, magne-

tyczne, obserwacje zórz polarnych i innych zjawisk jonosferycznych. W późniejszych latach: 1934, 1936 i 1938 odbyły się wyprawy 

na Spitsbergen, a w 1937 r. na Grenlandię, które częściowo miały charakter eksploracyjno-sportowy. Dzięki przedwojennym polskim 

badaniom arktycznym możliwa była rekonesansowa wyprawa na Spitsbergen w rejon Hornsundu w 1956 r., która odbyła się przed 

III Rokiem Geofizycznym. Uczestniczył w niej meteorolog S. Rafałowski.

W następnym roku do Hornsundu udała się duża ekspedycja, której zadaniem była budowa stacji. Część ekipy przezimowała 

i prowadziła badania naukowe. Kierownikiem tej wyprawy był S. Siedlecki (uczestnik pierwszego zimowania i przedwojennych 

wypraw na Spitsbergen), a meteorologiem T. Makarewicz. Wyprawa zakończyła się w 1958 r. i do 1978 r. polską stację w Hornsundzie 

polscy naukowcy odwiedzali sporadycznie podczas arktycznego lata.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. w ramach Oddziału Morskiego powstała Samodzielna Pracownia Badań Polarnych 

i Dalekomorskich. Tym samym pracownicy IMGW włączyli się w badania polarne i uczestniczyli w wyprawach polarnych Instytutu 

Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz w wyprawach Instytutu Ekologii PAN na Wyspę Króla Jerzego.

Po wieloletniej przerwie stała praca stacji w Hornsundzie rozpoczęła się od 1978 r. Ekipy przebywające na stacji cały rok liczyły 8–12 

osób i zmieniały się co rok. Byli wśród nich meteorolodzy, najczęściej pracownicy IMGW (wyszukiwani przez Samodzielną Pracownię 

Badań Polarnych i Dalekomorskich). Pracownicy IMGW często zimowali kilkakrotnie na Spitsbergenie – rekordzistą ilości zimowań 
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był pracownik IMGW synoptyk L. Nowosielski (dwa zimowania na Wyspie Króla Jerzego i pięć zimowań w Hornsundzie). Kilkakrotnie 

zimowali pracownicy Oddziału Morskiego IMGW R. Moroz, S. Wiktorowicz oraz E. Jarmuszewski. Inni pracownicy Oddziału Morskiego, 

którzy zimowali w Hornsundzie, to: K. Lubomirski, W. Stepko, M. Ziemiański, J. Książek, T. Pelczar, R. Dogil, a na Wyspie Króla Jerzego 

L. Wójcik, W. Krzymiński i inni. Początkowo na Wyspie Króla Jerzego jeden z meteorologów był także synoptykiem i, poza obserwa-

cjami meteorologicznymi, osłaniał synoptycznie polskie statki rybackie. Z prognoz meteorologicznych wykonywanych przez fachow-

ców zrezygnowano po zakończeniu połowów kryla i ryb antarktycznych w latach 80. ubiegłego wieku. Obserwacje meteorologiczne 

prowadzone przez pracowników IMGW wykonywano na Wyspie Króla Jerzego do początku lat dziewięćdziesiątych. W Hornsundzie 

obserwacje meteorologiczne były przekazywane radiowo, a obecnie za pomocą łączności satelitarnej.

W ostatnich dziesięcioleciach stwierdzono znaczne zmiany w środowisku polarnym, takie jak zmniejszenie się zasięgu lodów mor-

skich, topnienie lodowców oraz wiecznej zmarzliny. Te zmiany są bardziej widoczne w Arktyce niż na Antarktydzie. Globalne ocieple-

nie w Arktyce i Antarktydzie może wpłynąć na zmiany globalnej cyrkulacji atmosferycznej i oceanicznej, spowodować duże szkody 

w infrastrukturze poprzez rozmarzanie wiecznej zmarzliny, zwiększenie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze poprzez uwalnianie 

się metanu zatrzymanego w wiecznej zmarzlinie. W 2005 r. Rada Wykonawcza WMO na 57. sesji ogłosiła, że hasło Światowego Dnia 

Meteorologii w 2007 r. to „Meteorologia polarna – zrozumienie oddziaływania procesów globalnych”. Rok 2007/2008 był Międzyna-

rodowym Rokiem Polarnym. Udział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w badaniach polarnych jest zwieńczeniem działań 

ponad granicami i w interesie społeczności całego świata.
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Wyprawa na Antarktydę, 1979-1980. Na zdjęciu: L. Wójcik – pierwszy z prawej.
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Oddział Morski IMGW – PIB w Gdyni dziś

Współcześnie Oddział Morski IMGW – PIB w Gdyni jest jednostką specjalizującą się w zakresie prac naukowo-badawczych z dzie-

dziny meteorologii, klimatologii, hydrologii, oceanografii, wybranych zagadnień inżynierii wodnej oraz ochrony środowiska. 

Pracownicy Oddziału Morskiego dysponują niezbędnym doświadczeniem i specjalistycznym sprzętem pomiarowo-obserwacyjnym, 

a dodatkowo korzystają z bogatych zasobów danych archiwalnych.

Oddział Morski działa na terenie następujących zlewni:

 – rzeki Wisły od profilu Tczew (łącznie z profilem Tczew) do ujścia do Bałtyku,

 – rzeki Odry od profilu Gryfino (bez profilu Gryfino) do ujścia do Bałtyku,

 – rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i do Zalewu Wiślanego na ujściowych odcinkach rzek Przymorza oraz na polskich wodach 

  terytorialnych Bałtyku.

Oddział Morski prowadzi:

 1) osłonę meteorologiczną obszaru województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz powiatu elbląskiego,

 2) osłonę hydrologiczną na terenie ujściowego odcinka Wisły od profilu Tczew (bez profilu Tczew), ujściowego odcinka Odry 

  od profilu Gryfino wraz z Zalewem Szczecińskim, zlewni rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i do Zalewu Wiślanego, w tym 

  na Żuławach Gdańskich, Żuławach Wielkich i Żuławach Elbląskich, na ujściowych odcinkach rzek Przymorza będących pod wpły- 

  wem zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych na Morzu Bałtyckim – na odcinkach do pierwszego śródlądowego wodowskazu  

  na rzekach (z jego wyłączeniem) oraz na polskich wodach terytorialnych na Bałtyku.
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W ramach Oddziału Morskiego działają następujące komórki organizacyjne państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej:

 1) Biuro Prognoz Hydrologicznych,

 2) Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, wraz z Zespołem w Szczecinie,

 3) Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej,

 4) Samodzielna Sekcja Serwisu Systemów Pomiarowych,

 5) Centrum Modelowania Powodziowego,

 6) Samodzielna Sekcja Informatyki,

 7) Stacja Hydrologiczna Gdańsk-Świbno,

 8) Stacje Hydrologiczno-Meteorologiczne: Elbląg, Gdańsk-Port Północny, Hel, Kołobrzeg, Łeba, Szczecin Dąbie, Świnoujście, Ustka,

 8) Lotniskowe Stacje Meteorologiczne: Gdańsk Rębiechowo, Szczecin Goleniów,

 9) Statek badawczy Baltica.

Ponadto w ramach Oddziału Morskiego działa komórka naukowo-badawcza – Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku 

oraz następujące komórki organizacyjne administracji i obsługi:

 1) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

 2) Dział Finansowo-Księgowy,

 3) Samodzielna Sekcja Ogólna.

Następne rozdziały nakreślają aktualną strukturę i zakres działalności najważniejszych komórek Oddziału Morskiego IMGW – PIB 

w Gdyni, o którym z dumą można powiedzieć, że posiadając 90-letnią historię, jest jednocześnie nowoczesnym instytutem jutra. 

Liczne osiągnięcia przekładają się na nieustanne podnoszenie jakości podejmowanych prac, a tym samym zwiększają 

bezpieczeństwo społeczności polskiego wybrzeża i ludzi morza. Od 90 lat w centrum zadań stawianych Oddziałowi Morskie-

mu jest ostrzeganie przed skutkami zagrożeń naturalnych. Zarówno Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich, jak i Biuro 

Prognoz Hydrologicznych, stanowią pierwszorzędne źródło wszelkich ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Należy 

zaznaczyć, że specyfika pracy obu biur, ze względu na region działania obejmujący wpływ Morza Bałtyckiego i związane z nim 

zagrożenia, wyróżnia je spośród pozostałych biur meteorologicznych i hydrologicznych IMGW. Natomiast od kilkudziesięciu lat wyko-

nywany jest monitoring Bałtyku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. 

Wyznacza on drugi ważny zakres działalności Oddziału Morskiego dotyczący jakości wód polskiej strefy ekonomicznej.
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Pracownicy Oddziału Morskiego IMGW – PIB, Gdynia 2011 r.
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Na zdjęciu:
Dyrektor Oddziału Morskiego – T. Balcerzak,

Z-ca dyrektora Oddziału Morskiego – K. Lubomirski,
Główna księgowa Oddziału Morskiego – I. Błyszczak.
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Administracja

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Na zdjęciu: M. Pielak, E. Szponar, B. Słowińska (biblioteka), B. Gandera, K. Piontek, T. Ejtminowicz (zamówienia publiczne).

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej: M. Przybyła (zamówienia publiczne).

Dział Finansowo-Księgowy
Na zdjęciu: I. Błyszczak, D. Borowiecka, M. Ryczanowska, B. Grzywacz, M. Batsch, K. Słaba.

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej: K. Machola, J. Świątek, M. Brucka.

M. Miszewska (sekretariat).

Samodzielna Sekcja Ogólna
Na zdjęciu: W. Cielątkowska.

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej: I. Zdybel.



78



79

Aktualni kierownicy Oddziału Morskiego IMGW – PIB

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Agnieszka Drwal-Tylmann
W 1998 r. ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii na kierunku geogra-

fia – specjalizacja z hydrologii i meteorologii. Podczas studiów zdobyła uprawnienia pedagogiczne w zakresie nauczania geografii. 

W 1998 r. została zatrudniona w IMGW na stanowisku stażysty na synoptyka. W 1999 r. zdobyła uprawnienia młodszego synoptyka 

prognoz meteorologicznych ogólnych, lotniczych i morskich, w 2003 r. zdobyła uprawnienia synoptyka, a w 2006 r. starszego synopty-

ka. Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 2008–2010 oraz 2011–2013 ławnik Izby Morskiej oraz 

Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Od 2009 r. pełniła obowiązki kierownika Biura Meteorologicznych 

Prognoz Morskich w Gdyni, a w roku 2010 r. została powołana na kierownika BMPM.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Zespół w Szczecinie

Renata Kurowska-Łazarz
Po ukończeniu w 1991 r. studiów na kierunku fizyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczęła 

pracę w Oddziale Morskim jako synoptyk w Biurze Prognoz w Szczecinie. W wyniku dalszego kształcenia w 1993 r. uzyskała stopień 

młodszego synoptyka, w 1999 r. stopień synoptyka, a w 2007 r. najwyższy stopień – starszego synoptyka. W 1999 r. ukończyła 

studia podyplomowe w zakresie „Współczesnej meteorologii i jej zastosowań” na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej 

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest jednym ze współautorów wydanego przez IMGW w 2010 r. „Słownika tematycz-

nego terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych” oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej IMGW 

dla synoptyków z zakresu meteorologii morskiej. Od 2008 r. kieruje zespołem Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczeci-

nie.
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Biuro Prognoz Hydrologicznych

dr inż. Marzenna Sztobryn
Ukończyła budownictwo wodne na Politechnice Gdańskiej w 1973 r., następnie pracowała na PG oraz w IBW PAN, gdzie 

w 1987 r. uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Od 1987 r. zatrudniona w Oddziale Morskim, najpierw w Samodziel-

nej Pracowni Badań Dalekomorskich i Polarnych, następnie od 1990 r. jako kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdy-

ni. Uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, jest autorem artykułów naukowych oraz rozdziałów 

w monografiach – w tym redaktorem naczelnym – zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Posiada uprawnienia star-

szego synoptyka oraz uprawnienia pedagogiczne dla szkół technicznych w Polsce oraz do prowadzania wykładów w szko-

łach morskich na całym świecie. Uczestniczy i koordynuje projekty dofinansowywane ze środków polskich (działalność 

statutowa IMGW oraz projekty KBN) i zagranicznych (m.in. 3., 5. i 7. Program Ramowy UE, Norweski Mechanizm Finansowy, 

Regionalny Program Operacyjny) w zakresie hydrologii brzegowej oraz zlodzenia mórz i oceanów. Uczestniczy, jako odpowiedzialna 

za współpracę na morskich wodach granicznych, w grupie W-1 (współpraca pomiędzy Polską a Niemcami na wodach granicznych 

w zakresie hydrologii i hydrogeologii) oraz jest reprezentantem Polski w Bałtyckich Służbach Lodowych (od 2010 r. – przewodniczą-

ca). Od 2001 r. członek Rady Naukowej IMGW, od 2002 r. sekretarz Rady Naukowej Instytutu Naukowo-Technicznego NOT w Gdańsku. 

W latach 1998–2008 przewodnicząca Oddziału Bałtyckiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz w okresie 2001–2003 sekre-

tarz Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych. Współzałożyciel (1971 r.) i prezes Stu-

denckiego Koła Przewodników Turystycznych oraz Stowarzyszenia Podróżników HORYZONT (2002 r.), którego jest prezesem. Ponadto 

członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz American Geophisical Union.

Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku

Włodzimierz Krzymiński
W 1978 r. ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku oceanografia i w tym samym roku rozpoczął 

pracę w Oddziale Morskim, zajmując się głównie problematyką termiki i dynamiki morza. W 1985 r. uzyskał stanowisko asystenta. 

Od 1993 r. kierował Pracownią Fizyki Morza i Skażeń Radioaktywnych, a od 1997 r. jest kierownikiem Ośrodka Oceanografii i Monitorin-

gu Bałtyku. Od początku swojej pracy uczestniczył, kierował, a następnie organizował rejsy badawczo-pomiarowe na Morzu Bałtyckim 

w ramach programów badawczych oraz monitoringu środowiska. W 1984 r. brał udział w morskiej ekspedycji badawczo-pomiarowej 

na Morzu Barentsa i Spitsbergenie, a od grudnia 1988 do kwietnia 1990 r. uczestniczył w XIII Ekspedycji Antarktycznej na Polskiej Stacji 
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Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Kierował ekspedycją badawczo-pomiarową na r/v Baltica z pionierskim wykorzystaniem ADCP

do pomiaru prądów w rejonie Głębi Gotlandzkiej we wrześniu 1994 r. Prowadzi prace badawcze na rzecz służby oceanograficznej 

i monitoringu Bałtyku, nad wdrażaniem nowoczesnych technik pomiarowych i metod stosowanych w ocenach stanu środowiska Bał-

tyku. Z jego inicjatywy w 1993 r. wdrożono w Oddziale – pierwszej instytucji w Polsce – pomiary profilowe prądów morskich podczas 

ruchu statku (ADCP). Kontynuuje prace nad wdrażaniem modeli hydrodynamicznych i jakości wody do codziennej pracy operacyjnej. 

Jest autorem typologii polskich wód przejściowych i przybrzeżnych w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej PE. Koordynuje 

wykonywanie prac badawczych na rzecz służby oceanograficznej oraz monitoringu Morza Bałtyckiego. Uczestniczy w realizacji i koor-

dynuje projekty dofinansowywane ze środków zagranicznych już od wczesnych lat 90. XX w. Należą do nich programy polsko-holen-

derskie w zakresie Systemu Wspomagania Decyzji dla Zatoki Gdańskiej i Dolnej Wisły, projekt „Polish-Swedish Co-operation on Baltic 

Monitoring”, program monitoringu w ramach PHARE, liczne projekty w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej 

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie oceanografii i środowiska morskiego oraz zarządzania danymi oceanogra-

ficznymi. Uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych, jest autorem licznych referatów na konferencjach krajowych 

i zagranicznych, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz rozdziałów do monografii. Jako reprezentant Polski brał udział 

w pracach grup roboczych HELCOM w latach 1996–2003. W latach 1993–1997 był członkiem Międzynarodowego Panelu Ekspertów, 

a w latach 1998–1999 Międzynarodowego Panelu Doradczego ds. budowy mostów w cieśninie Oresund, powołanych przez rząd 

duński. Jest przedstawicielem Krajowego Centrum Referencyjnego w zakresie monitoringu morskiego w Europejskiej Agencji Środo-

wiska EEA oraz przedstawicielem Oddziału w EuroGOOS.

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

Jakub Spera
Jeden z najmłodszych kierowników w historii Oddziału Morskiego w Gdyni. Ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej 

w Gdyni w 2011 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności inżynieria eksploatacji instalacji. W 2008 r. został zatrudniony 

w Oddziale Morskim, najpierw jako stażysta, następnie na stanowisku specjalisty, a od 2011 r. pełni funkcję kierownika Działu Służby 

Pomiarowo-Obserwacyjnej. Bierze udział w konferencjach naukowych i jest autorem kilku artykułów naukowych. Ponadto prezes 

(2008–2009) Studenckiego Koła Naukowego Nautica, trójmiejski żeglarz, wieloletni trener żeglarstwa, członek Yacht Klubu Stal Gdy-

nia, w którym w latach 2007–2011 był członkiem Zarządu oraz pełnił funkcję Komandora (2007–2008).
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Centrum Modelowania Powodziowego

Monika Mykita
Ukończyła geografię, specjalność hydrologia i klimatologia na Uniwersytecie Gdańskim w 1997 r. Podczas studiów pracowała jako 

nauczyciel geografii w szkole podstawowej, a po studiach jako nauczyciel geografii i ochrony środowiska w Technikum Chłodniczym 

oraz jako dziennikarz w Dzienniku Bałtyckim. W 1997 r. opublikowała pierwszy artykuł naukowy w Roczniku Gdyńskim, ponadto

autorka artykułów naukowych oraz współautorka rozdziałów w monografiach. W 1998 r. została zatrudniona w Biurze Prognoz Hy-

drologicznych Oddziału Morskiego. Od 1999 r. pracuje na stanowisku naukowym jako asystent. Uczestniczy w konferencjach kra-

jowych i międzynarodowych oraz licznych projektach dofinansowywanych ze środków polskich (działalność statutowa IMGW - PIB 

oraz projekty KBN) i zagranicznych (m.in. 7. Program Ramowy UE, Norweski Mechanizm Finansowy, Regionalny Program Operacyjny) 

w zakresie hydrologii oraz zlodzenia mórz i oceanów. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej 

na kierunku monitoring i osłona hydrologiczno-meteorologiczna, specjalność modelowanie matematyczne. W 2002 r. uzyskała 

uprawnienia synoptyka hydrologa, a w 2004 r. ukończyła szkolenia w zakresie modelowania obiektów hydrologicznych na Platfor-

mie Modelowania Systemu Hydrologii. W latach 2009 – 2010 brała udział w przygotowaniu Atlasu Zlodzenia Południowego Bałtyku 

przy wykorzystaniu oprogramowania GIS. Od kwietnia 2010 r. jest kierownikiem Centrum Modelowania Powodziowego, zajmuje 

się szczegółową analizą obszarów zagrożonych powodzią. Od początku 2011 r. uczestniczy w projekcie ISOK (Informatyczny System 

Ochrony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami), realizując założenia Dyrektywy Powodziowej – przygotowanie map zagrożenia 

oraz map ryzyka powodziowego.





84

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich
Na zdjęciu od lewej: A. Drwal-Tylmann, G. Pietrucha, G. Łabieniec-Chyrkowska.

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej:

S. Guzek, M. Czeczatka, A. Zielińska-Szefka, A. Harasimowicz, R. Szewczyk,

T. Krywoszejew, M. Poświata, A. Wojtkiewicz, P. Żurawski.
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Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich dziś

W obecnym czasie BMPM w Gdyni wraz z Zespołem w Szczecinie realizuje zadania meteorologicznej osłony morskiej Bałtyku, polskiej 

strefy brzegowej Zalewu Wiślanego i Szczecińskiego zgodnie z zadaniami określanymi corocznie przez Ministerstwo Infrastruktury 

oraz z wymogami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

W BMPM Gdynia zatrudnionych jest 11 synoptyków, z czego 5 posiada uprawnienia starszego synoptyka meteorologa, 

2 – synoptyka meteorologa, 3 – młodszego synoptyka meteorologa, oraz jeden stażysta synoptyk. W Zespole w Szczecinie pracuje 

5 synoptyków, w tym 2 posiadających uprawnienia starszego synoptyka meteorologa i 3 – synoptyka meteorologa. Osłona meteoro-

logiczna prowadzona jest w systemie ciągłym przez 24 godziny na dobę.

Głównym programem wspomagającym pracę synoptyka jest program LEADS, który zawiera prawie wszystkie informacje synoptycz-

ne potrzebne do powstania prognozy meteorologicznej.

Do opracowywania prognoz wykorzystuje się stale aktualizowane dane analizowane na podstawie:

 – depesz meteorologicznych (SYNOP, METAR, STORM/AVIO, MORZE, SHIP),

 – danych pochodzących z systemu telemetrii,

 – kreślonej co 3 godziny mapy synoptycznej dolnej,

 – zdjęć satelitarnych,

 – zdjęć radarowych (program RAPOK, RAINBOW),

 – modeli numerycznych (przede wszystkim COSMO, ALLADIN, DWD, GFS),

 – obrazu wyładowań atmosferycznych PERUN.

Morskie prognozy meteorologiczne na wszystkie akweny Bałtyku są wydawane co 6 godzin, stale monitorowane, a w przypadku 

wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, nieujętych w prognozach, dodatkowo wydawane są ostrzeżenia. Raz na dobę wydaje się pro-

gnozę trzydobową na Bałtyk, a dwa razy na dobę prognozę/ostrzeżenie w ramach międzynarodowej wymiany w systemie NAVTEX. 

Prognozy wysyłane są do instytucji morskich objętych umową z Ministerstwem Infrastruktury. Aktualne prognozy odczytywane są 

przez VTS, Polskie Radio, Witowo Radio, Słupsk Radio oraz na bieżąco przekazywane do Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa 

Żeglugi.
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Tabela 1. Czas transmisji meteorologicznych prognoz morskich przez VTS.

Obszar Stacja Kanał VHF Czas transmisji

Zatoka Gdańska VTS Zatoka Gdańska 71, 66 Serwis informacyjny jest podawany na kanale 

71 VHF oraz na kanale 66 VHF o godzinie 

00.05, 7.05, 13.05, 19.05 (czasu lokalnego) - 

po polsku, o godzinie 1.05, 8.05, 14.05, 20.05 

(UTC) - po angielsku, również jeżeli VTS uzna 

to za konieczne lub na życzenie.

Zatoka Pomorska Świnoujście Traffic

Szczecin Traffic

12, 18, 71

69, 20, 71

00.03, 6.03, 12.03, 18.03 - po polsku

5.33, 11.33, 17.33, 23.33 - po polsku

źródło: http://www.umsl.gov.pl/pliki/ION/helcom/radio.html

Dodatkowo prognozy morskie są publikowane na stronie internetowej www.pogodynka.pl.

Biuro bezpośrednio współpracuje z Urzędami Morskimi w Gdyni, w Słupsku i w Szczecinie, Morską Służbą Poszukiwania i Ratow-

nictwa (SAR) oraz Marynarką Wojenną RP. W 2011 roku, w porozumieniu z wymienionymi instytucjami zajmującymi się Bałtykiem 

oraz w ramach współpracy z organizacją EUMETNET, BMPM wprowadziło nowy produkt w osłonie morskiej: „Ostrzeżenie o niebez-

piecznych zjawiskach polskiej strefy brzegowej”. Ostrzeżenia prezentowane są na stronie internetowej MeteoAlarmu, a kierowane 

szczególnie do małych jednostek pływających w polskiej strefie brzegowej oraz osób uprawiających sporty wodne, paralotniarstwo 

oraz wiele innych.

Na zlecenie Izb Morskich oraz innych instytucji morskich, bazując na materiałach archiwalnych, BMPM w Gdyni opracowuje ekspertyzy 

morskie na wszystkie akweny Bałtyku.
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Synoptycy z wieloletnim doświadczeniem są ławnikami Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, Izby 

Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą 

w Gdyni.

Oprócz osłony morskiej BMPM prowadzi lądową osłonę meteorologiczną województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego 

oraz powiatu elbląskiego dedykowaną głównie instytucjom państwowym zajmującym się bezpieczeństwem kraju. Zaliczamy 

do nich: Centra Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Pomorskim i Zachodniopomorskim, Regionalne Zarządy Gospodarki Wod-

nej w Gdańsku i w Szczecinie, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Marynarkę Wojenną RP (wymienna współpraca z Marynarką 

Wojenną – Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej), Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (służbę SAR), Straż Graniczną 

RP, Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Dwa razy na dobę wydawane są prognozy na 48 godzin, raz na dobę na kolejne 120 godzin, a w sytuacjach niebezpiecznych ostrzeże-

nia meteorologiczne. Od 2010 r., w celu poprawienia bezpieczeństwa ludności, raz na dobę BMPM wydaje „Komunikat o możliwości 

wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych” na kolejne 2 doby.

BMPM prowadzi również działalność komercyjną. Od wielu lat współpracuje między innymi z trójmiejskimi mediami. Dodatkowo 

prowadzi osłonę zimową regionu ze szczególnym uwzględnieniem dużych miaS. Współpracuje z portami morskimi, firmami budow-

lanymi i transportowymi.

W ramach współpracy z państwami sąsiadującymi w 2011 r. została wprowadzona dwustronna wymiana ostrzeżeń meteorologicz-

nych pomiędzy niemiecką służbą meteorologiczną Deutcher Wetterdienst i IMGW – PIB. W wymianę w Oddziale Morskim zaanga-

żowane jest BMPM Zespół w Szczecinie, opracowując ostrzeżenia dla przygranicznych obszarów, tj. zachodniego wybrzeża Bałtyku, 

Niziny Szczecińskiej oraz Pojezierza Drawskiego.

Dodatkowo, dzięki rozwojowi sieci kiosków meteorologicznych (7 zrealizowanych na terenie działania Oddziału Morskiego) 

prognozy i ostrzeżenia są prezentowane dla szerokiej grupy społeczeństwa, a w szczególności dla turystów przebywających na wy-

brzeżu.
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Infokiosk w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42.
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Edukacyjną działalnością Oddziału Morskiego jest coroczna organizacja Szkoły Meteorologii Żeglarskiej, której głównym inicjatorem 

jest A. Harasimowicz, synoptyk BMPM w Gdyni. Szkoła skierowana jest do osób zajmujących się żeglarstwem oraz sportami wodnymi, 

co czyni z niej jedyne takie edukacyjne przedsięwzięcie społeczne na skalę krajową, której prowadzenia podjął się IMGW – PIB 

w zakresie meteorologii żeglarskiej.

W ostatnich latach, dzięki szybkiemu rozwojowi technicznemu IMGW – PIB, sprawdzalność prognoz zdecydowanie wzrosła. Stale 

rozwijany jest system PERUN do detekcji wyładowań atmosferycznych, programy do prezentacji i analizy zdjęć radarowych oraz sa-

telitarnych, modele numeryczne. Ostatnio wprowadzone zostały ogólnopolskie konferencje synoptyczne, które poprzedzają wydanie 

prognoz. Codzienna wymiana informacji między różnymi ośrodkami przyczynia się do nieustającego doskonalenia wszystkich obsza-

rów działalności Biura.

Dane meteorologiczne, czy – prozaicznie rzecz ujmując – pogoda, wymykają się sztucznie narzuconym podziałom, takim jak granice 

państwa. Dlatego od 2011 r. podjęto współpracę z Kaliningradzkim Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznym i Monitoringu Śro-

dowiska, na podstawie której następuje przepływ danych hydrologicznych i meteorologicznych osłanianych obszarów. Dzięki temu 

prowadzony przez Biuro monitoring znacznie przekracza teren Polski.
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Pracownicy LSM – Gdańsk Rębiechowo
Na zdjęciu od lewej: J. Czaprowski, S. Kukla, B. Zawodniak, W. Roszak, I. Górecka, T. Wrzaszcz, H. Szkaradnik, E. Łupińska, S. Wiktorowicz, R. Dogil.



91

Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego dziś

Obecnie obszar Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego podlega zastępcy dyrektora ds. służby hydrologicznej i meteorolo-

gicznej, Głównego Synoptyka Meteorologicznego, a jest bezpośrednio nadzorowany merytorycznie przez Operacyjnego Szefa MOLC. 

Obejmuje trzy biura prognoz: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych – Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie, Centralne Biuro 

Prognoz Meteorologicznych w Krakowie i Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu (do końca 2009 r. w osłonie uczestniczyło 

też Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni i Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu) oraz 11 lotniskowych stacji 

meteorologicznych. Dyrektor Oddziału Morskiego nadzoruje pracę dwóch stacji – w Gdańsku i w Goleniowie. Aktualnie oba lotniska 

mają regularne połączenia z większością krajów Europy oraz obsługują dużą liczbę lotów czarterowych do Afryki. Do obowiązków lot-

niskowej stacji meteorologicznej należy prowadzenie ciągłych obserwacji i na ich podstawie oraz w oparciu o wskazania przyrządów 

meteorologicznych opracowywanie i przekazywanie:

 – lokalnych rutynowych i specjalnych komunikatów meteorologicznych na potrzeby organów kontrolujących ruch lotniczy,

 – regularnych komunikatów meteorologicznych (depesze METAR) na wymianę krajową i międzynarodową dla potrzeb użytkow- 

  ników przestrzeni powietrznej,

 – gromadzenie, kompletowanie i przekazywanie użytkownikom lotniczym dokumentacji meteorologicznej na potrzeby wykony- 

  wania operacji lotniczych,

 – udzielanie informacji i prowadzenie konsultacji dla użytkowników przestrzeni powietrznej.

Zadaniami biur prognoz obszaru MOLC jest opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla poszczególnych lotnisk 

i obszarów. Meteorologiczne Biuro Nadzoru przygotowuje i rozpowszechnia informacje AIRMET i SIGMET dla całego FIR Warszawa 

oraz nadzoruje rozpowszechnianie informacji o pyłach wulkanicznych.

Certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej oznacza, że Instytut spełnia wszystkie wymagania, jakie tym służbom 

stawia Unia Europejska. To gwarant wysokiej jakości świadczonej osłony meteorologicznej, co stanowi o profesjonalizmie. Potwierdza 

również, że służba meteorologiczna może zapewnić osłonę lotnictwa cywilnego w dowolnym kraju UE. Dodatkowym wyznacznikiem 

najwyższej jakości osłony jest certyfikat systemu zarządzania jakością i IQ NET posiadany już od 2007 r. Wszystkie prace, zarówno 

organizacyjne, jak merytoryczne, niezbędne do uzyskania wymienionych certyfikatów, zostały wykonane przez pracowników IMGW 

– PIB.
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Biuro Prognoz Hydrologicznych
Na zdjęciu: M. Sztobryn, B. Kowalska, I. Stanisławczyk, A. Fabrycki, R. Parda,

K. Krzysztofik, J. Lendzion, M. Brzoza, E. Zawadzka-Kahlau, A. Kubicka.
Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej:

A. Bolek, A. Kańska.

Samodzielna Sekcja Informatyki
Na zdjęciu: W. Jankowski, W. Śmidowicz.

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej:
M. Szpiegowski.
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Biuro Prognoz Hydrologicznych dziś

Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW – PIB w Gdyni (BPH), wchodzące w skład Państwowej Służby Hydrologi- 

czno-Meteorologicznej (PSHM), w sposób ciągły zapewnia organom państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące infor-

macje o stanie hydrosfery oraz prognozy i ostrzeżenia, zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w czasie zagrożenia powodziowego. 

W BPH w Gdyni zatrudnionych jest obecnie 13 osób, z czego 3 mają uprawnienia starszego synoptyka hydrologa, 1 stopień synoptyka 

hydrologa, 5 stażystów na synoptyka oraz 3 osoby na stanowisku naukowym i 1 z obsługi nauki. Osłona hydrologiczna prowadzona 

jest w systemie ciągłym, przez 7 dni w tygodniu, w razie zagrożenia powodziowego przez 24 godziny na dobę.

BPH w Gdyni realizuje działania operacyjne na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Środowiska 

oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie osłony polskiej strefy przybrzeżnej wraz z Zatoką Gdańską i Pomorską, osło-

ny hydrologicznej w Rejonie Hydrologicznym nr 1 oraz realizuje projekty naukowo-badawcze (z funduszy krajowych i europejskich).

W odróżnieniu od innych BPH, Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego w Gdyni, oprócz osłony powierzchniowych wód 

płynących, prowadzi osłonę morską polskich wód terytorialnych Bałtyku i wybrzeża Rzeczpospolitej. Poza wyżej wymienionymi czyn-

nościami statutowej osłony hydrologicznej (prognozy, komunikaty, ostrzeżenia) obejmuje ona osłonę lodową Bałtyku dla potrzeb 

administracji morskiej i opracowywanie informacji o aktualnych warunkach zlodzenia i żeglugi na Bałtyku (raporty lodowe, biuletyny 

lodowe oraz mapy lodowe Bałtyku).

 Podstawą działania systemu osłony hydrologicznej i prognoz są dane hydrologiczne i meteorologiczne z sygnalizującej sieci pomia-

rowej IMGW, prognozy oddziałowych Biur Prognoz Meteorologicznych oraz wyniki modeli mezoskalowych: ALADIN, COSMO, sieci 

wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN i sieci radarów meteorologicznych POLRAD.

Uzyskane informacje wykorzystuje się rutynowo do analizy i oceny aktualnej sytuacji hydrologicznej, opracowywania codziennych 

prognoz, komunikatów, biuletynów i ostrzeżeń, szczególnie w okresach stanu zagrożenia powodziowego.

 Prognozy stanu wody w rzekach osłanianych przez BPH w Gdyni opracowywane są metodami stosującymi modele typu opad-odpływ 

pakietu modelowania hydrologicznego MIKE 11 oraz modele hydrologiczne wykorzystujące sieci neuronowe.
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 Obowiązującym we wszystkich BPH oprogramowaniem informatycznym, wspierającym hydrologów w ich codziennej pracy, jest 

System Hydrologii (SH). System Hydrologii służy do zbierania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz produktów hydrologicznych 

i meteorologicznych. Zasilany danymi hydrologiczno-meteorologicznymi z różnych źródeł (naziemne stacje pomiarowe hydrologicz-

ne i meteorologiczne, system radarowy IMGW, meteorologiczne modele mezoskalowe, centralna baza danych historycznych IMGW, 

terenowe pomiary hydrometryczne) może być wykorzystywany przez wszystkie dziedziny hydrologiczne obecne w IMGW: Hydrolo-

gia operacyjna, Modelowanie hydrologiczne, Hydrologia historyczna, Prace badawczo-rozwojowe w hydrologii. W wyniku ich pracy  

powstają: komunikaty, prognozy, ostrzeżenia (np. przed powodzią, sztormami, suszą), raporty, porównania, wykresy, modele 

hydrologiczne prognostyczne i symulacyjne, roczniki hydrologiczne, krzywe natężenia przepływu i inne. BPH opracowało, wraz z CMP, 

nową metodykę obliczania stanów charakterystycznych w ujściowych odcinkach rzek uwzględniającą wpływ morza.

 Specyfika morska osłanianego przez BPH w Gdyni obszaru wymusza wykorzystywanie innych systemów i modeli prognostycznych. 

Zakres codziennych prac operacyjnych stanowi analiza głównych czynników meteorologicznych i hydrologicznych, jak: pole ciśnień 

nad Bałtykiem i północnym Atlantykiem, pole wiatru nad Bałtykiem i północną Polską, opady nad północną Polską, pole temperatur 

oraz sytuacja lodowa na Bałtyku w sezonie zimowym.

W codziennej osłonie morskiej wykorzystuje się System Morskiej Hydrologii Operacyjnej (SMHO) stworzony przez i na potrzeby BPH 

w Gdyni. System służy do monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej wzdłuż polskiego wybrzeża oraz do obliczania krótko-

terminowych prognoz poziomów morza z czasem wyprzedzenia do 24 i do 72 godzin przez wiele modeli matematycznych – czasem 

4 dla jednego akwenu. SMHO wspomaga codzienną pracę synoptyka hydrologa, pozwala na zbieranie i weryfikację danych hydro-

logicznych, tworzenie codziennego operacyjnego raportu hydrologicznego, przygotowanie danych wejściowych do modeli pro-

gnostycznych, uruchamianie modeli prognostycznych, obliczanie prognoz hydrologicznych, monitorowanie i wizualizację wyników 

pomiarów i prognoz. W codziennej pracy wykorzystuje się obecnie 5 numerycznych modeli prognostycznych, prognozujących 

poziomy wody na stacjach wzdłuż wybrzeża RP i na Zalewie Szczecińskim, z czasem wyprzedzenia prognozy do 72 godzin i krokiem 

czasowym 3-godzinnym.

Dane będące wynikiem modelowania numerycznego są podstawą do analiz, jednakże ostateczny kształt prognozy należy 

do doświadczonego synoptyka hydrologa, który po zapoznaniu się i oceną sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej wydaje ostatecz-

ną prognozę hydrologiczną.
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 Obok codziennych prognoz, w sytuacji występowania zjawisk generujących zagrożenie hydrologiczne, odbiorcy (w tym głównie służ-

by zarządzania kryzysowego) otrzymują komunikaty wydawane przez BPH z częstotliwością co 1–2 godziny. Komunikat hydrologicz-

ny zawiera aktualne informacje o zmianach sytuacji hydrologicznej na zagrożonym obszarze oraz przewidywany przebieg sytuacji. 

 Najważniejszymi odbiorcami prognoz, komunikatów i ostrzeżeń są władze lokalne na szczeblu wojewódzkim: Centra Zarządzania 

Kryzysowego przy Wojewodzie Pomorskim i Zachodniopomorskim, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Komendy Wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej, a wśród administracji morskiej Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, kapitanaty i bosmanaty 

portów.

W przypadku wystąpienia co najmniej jednego z niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych, tj.: wystąpienia na morzu, w zatokach 

i zalewach bardzo silnego wiatru od strony morza lub znacznych opadów albo opadów lokalnych o charakterze nawalnym, zanoto-

wania gwałtownych wzrostów stanów wody na wodowskazach, intensywnego tworzenia się i rozwoju zjawisk lodowych w wyniku 

gwałtownego spadku temperatury, tworzenia się zatorów w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do morza lub spiętrzenia lodu 

w strefie przybrzeżnej, wystąpienia zatoru lodowego lub śryżowego i związanego z powyższymi zjawiskami przekroczenia stanów 

ostrzegawczych i alarmowych, BPH w Gdyni jest zobligowane do wydania ostrzeżenia hydrologicznego, gdzie określony zostaje 

obszar zagrożenia, czas trwania zagrożenia oraz prawdopodobieństwo, z jakim prognozowane zjawiska wystąpią.

 Zjawiskiem monitorowanym i prognozowanym przez hydrologów morskich jest, obok poziomu morza, zlodzenie Bałtyku (realizacja 

konwencji SOLAS o zabezpieczeniu mienia i życia na morzu). Bałtyk jest szlakiem komunikacyjnym uczęszczanym przez mieszkań-

ców krajów leżących u jego wybrzeży. W okresie zimowym pokrywa lodowa znacznie ogranicza, a niekiedy uniemożliwia nawigację 

oraz działalność rybaków. W celu zabezpieczenia się przed tym zagrożeniem powstają komunikaty, biuletyny i mapy lodowe informujące 

o aktualnych warunkach zlodzenia i możliwości prowadzenia żeglugi na Bałtyku. Każde z państw nadbałtyckich utrzymuje sieć punktów 

obserwacji lodowych. Pochodzące z niej informacje są przekazywane w formie zakodowanej depeszy lodowej. Ponadto zbiera się dane 

o stanie lodu na pełnym morzu. Na podstawie tych danych powstaje mapa lodowa i biuletyn lodowy. Podają one warunki lodowe 

panujące w portach, na torach wodnych, dojściach do portów i ich przedpolach. Zawierają również informację o warunkach nawigacji 

ze względu na warunki lodowe.
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Mapa Lodowa Bałtyku jest graficznym uzupełnieniem informacji zamieszczonych w Biuletynie Lodowym i jest wydawana dwa razy 

w tygodniu podczas zim normalnych i łagodnych lub codziennie podczas zim surowych. Za pomocą międzynarodowych oznaczeń 

i symboli, zgodnych z terminologią i symboliką lodową Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) przedstawiony jest rodzaj 

lodu, jego rozmieszczenie i koncentracja oraz procesy deformacji lodu (wały, szczeliny, nawarstwienia i stłoczenia lodu).

BPH w Gdyni realizowało i koordynowało wiele projektów krajowych i zagranicznych. Ponadto reprezentuje Polskę w m.in. ESEAS oraz 

grupie W-1 (współpraca pomiędzy RP a Niemcami na morskich wodach granicznych). Obecnie Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni 

bierze udział w 4 projektach współfinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej, tj.:

 • SEAMAN „Wzmocnienie zdolności administracyjnych w zarządzaniu ochroną środowiska polskiej strefy przybrzeżnej” – koordy- 

  nacja projektu i główny wykonawca. Czas trwania projektu wynosi 4 lata, całkowity koszt projektu to 360 000 euro, gdzie 85% 

  (306 000 euro) było dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 54 000 euro ze środków na działalność 

  statutową IMGW. W ramach tego projektu wybudowano m.in. 2 kioski multimedialne oraz stworzono stronę internetową 

  www.baltyk.pogodynka.pl.

 • KLIMAT – Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo w ramach działania Programu Operacyjnego Inno- 

  wacyjna Gospodarka. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą oceny wpływu zmian klimatu na środowisko, gospodarkę oraz spo- 

  łeczeństwo. BPH uczestniczy w zadaniu 4 i 6, kierując 3 podzadaniami.

 •  THESEUS – 7. Program Ramowy UE Theseus „Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate”, okres 

  realizacji projektu obejmuje 48 miesięcy od 01 XII 2009 do 30 XI 2013 r. W projekcie bierze udział ponad 30 instytucji, w tym 2 

  z Polski (IMGW – PIB oraz IBW PAN). BPH reprezentuje IMGW, jako partnera w projekcie.

 •  WISŁA ŚMIAŁA – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013: Utworzenie map terenów 

  zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania 

  oraz numerycznej mapy terenu. BPH jest koordynatorem oraz głównym wykonawcą projektu.

 •  MOMENT – Modern Water Management In the South Balic Sea Area.

 • ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – BPH jest odpowiedzialne za obliczenia hydro- 

  logiczne dla swojego rejonu osłony oraz dopływów Wisły poniżej Włocławka.
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 Współpraca z zagranicą stanowi ważny aspekt służby hydrologicznej. Jest to przede wszystkim współpraca polsko-niemiecka 

na morskich wodach granicznych w ramach grupy W-1 (polsko-niemieckie wody graniczne – przedstawiciel polskich służb meteoro-

logiczno-hydrologicznych) w zakresie osłony hydrologicznej, przeciwpowodziowej oraz zlodzenia Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szcze-

cińskiego. W ramach tej współpracy następuje codzienna wymiana danych pomiarowych, informacji prognostycznych oraz ostrzeżeń. 

Ponadto w okresie występowania zlodzenia na Bałtyku (listopad – maj) BPH w Gdyni współpracuje z krajami bałtyckimi w ramach 

Bałtyckich Służb Lodowych. Obecnie, od 2009 roku, kierownik BPH jest przewodniczącym BSIM (Baltic Sea Ice Meeting – koordynuje 

prace Bałtyckich Służb Lodowych). Współpraca dotyczy głównie wymiany informacji i prognoz (w języku polskim oraz angielskim) 

oraz ostrzeżeń dla nawigacji z zakresu zlodzenia Bałtyku, osłony lodowej i nawigacji na morzu. Od 2011 roku podjęliśmy współpracę 

z Kaliningradzkim Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznym i Monitoringu Środowiska, na podstawie której wymieniamy się dany-

mi hydrologiczno-meteorologicznymi z rejonu Zalewu Wiślanego i Obwodu Kaliningradzkiego.

Decyzja połączenia pracy naukowej, metodycznej oraz operacyjnej zaowocowała szybko udziałem w wielu projektach i programach 

naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Już w 1993 r. zespół wygrał konkurs Unii Europejskiej na realizację swoich 

prac w ramach 3. Programu Ramowego UE – kierownik (tzw. associated contractor) projektu Unii Europejskiej ERB CEPDCP 925076 

pt. Studies and Modelling of Severe Hydrometeorological Conditions along the Polish Coast, realizowanego wraz z projektem EV5V-

CT91-0049 (w l. 1993–1996).

Od 1993 r. BPH Gdynia bierze udział w szeregu projektów międzynarodowych (Programy Ramowe UE, Norweski Mechanizm Finan-

sowy itp.), zaś w latach 2002–2004 koordynowało międzynarodowy projekt NATO ES.CLG 978911 (realizatorzy z Rosji, Ukrainy i USA).

Zespół Prognoz Hydrologicznych (później Biuro Prognoz Hydrologicznych) brał udział w kolejnych projektach międzynarodowych:

 • 2002–2004 – koordynator międzynarodowego projektu NATO ES.CLG 978911 – „Zmiany klimatyczne oraz zjawiska hydrome- 

        teorologiczne w Europie Wschodniej” – realizatorzy projektu: USA, Ukraina, Rosja i Polska,

 • 2002–2005 – 5. Program Ramowy UE – BPH jako kierownik części realizowanej przez IMGW – partner w projekcie ESEAS-RI 

        nr EVR1-CT-2002-40025 (Europejska Służba Poziomów Morza – Infrastruktura Badawcza) i koordynator prac 

        IMGW w ramach projektu,

 • 2007–2011 – Norweski Mechanizm Finansowy – koordynator i autor projektu SEAMAN „Wzmocnienie zdolności administra- 

        cyjnych w zarządzaniu ochroną środowiska w polskiej strefie przybrzeżnej”.
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Zespół Prognoz Hydrologicznych w latach 1992–1996 uczestniczył w projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, 

w szczególności:

 • „Opracowanie podstaw procesu aktywizacji regionu elbląskiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i rybołów- 

  stwa” – projekt badawczy zamawiany PBZ-061-01 finansowany przez KBN, realizacja 1994–1996,

 • „Wybrane zagadnienia ekorozwoju Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej”– projekt celowy nr 6-0001 91 OC,

 • 2000–2001 – koordynator projektu nr 3T09C3018 KBN „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania 

        groźnych zmian poziomu morza – zachodnie wybrzeże Polski”,

oraz brał udział w projektach wewnętrznych IMGW finansowanych z MNiSW:

 • DS-H7/2006 – dostosowanie, opracowanie i modyfikacja istniejących metod prognozowania poziomów morza oraz stanów 

        wody w ujściowych odcinkach rzek środkowego wybrzeża oraz zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej; kierow- 

        nik tematu „Opracowanie warunków zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej w latach 1956–2005”,

 • DS-H7/2007 – długotrwałe zagrożenia hydrologiczne w polskiej strefie przybrzeżnej i przymorskiej,

 • DS-H7/2008 – dostosowanie, opracowanie i modyfikacja istniejących metod prognozowania poziomów morza oraz stanów 

        wody w ujściowych odcinkach rzek środkowego wybrzeża oraz zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej,

 • DS-H7/2008 – opracowanie metodyki dwuwymiarowego prognozowania poziomów wody na Zalewie Szczecińskim przy 

        wykorzystaniu modelu Mike21.

Zespół Prognoz Hydrologicznych (później Biuro Prognoz Hydrologicznych) i jego pracownicy otrzymali nagrody:

1998  – nagroda Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za wykonanie i wdrożenie Systemu Morskiej

    Hydrologii Operacyjnej,

2000  – wyróżnienie Ministra Środowiska za „Monografię powodzi lipiec 1997 w dorzeczu Odry”,

2001  – nagroda zespołowa Ministra Środowiska za „Monografię katastrofalnych powodzi w Polsce w latach 1946-1998”,

2005  – nagroda Dyrektora Naczelnego IMGW za monografię „Wezbrania sztormowe”,

2006  – nagroda za prezentację dla M. Sztobryn za „Sea Ice and Sea Level Conditions as Indicators of Climate Changes in the Southern 

    Baltic” International Scientific Conference – „Climate and its variability”, Sewastopol, Ukraina 2006.
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Powódź w rejonie Kwidzyna w 2010 r. 
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Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku
Na zdjęciu: M. Saniewski, J. Woroń, W. Krzymiński, R. Moroz, W. Kraśniewski, N. Drgas, Ł. Lewandowski, S. Neves, 

B. Danowska, E. Łysiak-Pastuszak, T. Zalewska, A. Rekowska, M. Kamińska,
B. Pestka, A. Śliwińska, B. Piliczewski.

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej:
A. Olszewska, H. Czubala.
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Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku dziś

W ostatnich latach Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku kontynuuje realizację programów monitoringu Bałtyku, tła atmosfery 

i skażeń promieniotwórczych atmosfery w ramach kilkuletnich umów z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

W przypadku monitoringu Bałtyku Ośrodek jest głównym wykonawcą programu, organizując rejsy na r/v Baltica oraz małych jednost-

kach pływających. Pomiary wykonywane są na statku oraz w laboratorium statkowym. W strefie płytkowodnej pomiary są wykony-

wane głównie z wykorzystaniem łodzi pomiarowej m/y Littorina wyposażonej w sprzęt do poboru prób wody oraz wykonywania bez-

pośrednich pomiarów parametrów fizycznych. Ośrodek przeprowadza pomiary i oceny zmian parametrów fizycznych, chemicznych 

i elementów biologicznych w wodach, osadach i organizmach polskiej strefy Bałtyku, współpracując z instytucjami zewnętrznymi, 

głównie w zakresie części badań biologicznych. Obecnie realizowana jest umowa z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska 

(GIOŚ) „Monitoringu Bałtyku w latach 2010–2011 w strefie głębokowodnej” z planowanym zakończeniem realizacji w maju 2012 r.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowany jest monitoring tła atmosfery na stacji hydrologiczno-meteorologicz-

nej w Łebie. Ośrodek wykonuje pobieranie próbek i analizy śladowych zawartości makrojonów: siarczanów, azotanów, jonów amo-

nowych i chlorkowych, metali alkalicznych: Na, K, Mg, Ca, oraz zawartości metali śladowych (ciężkich): Cu, Zn, Pb, Cd, Cr w opadach 

atmosferycznych; oznaczanie pH i przewodnictwa opadów.

W ramach PMŚ realizowany jest monitoring skażeń radioaktywnych atmosfery na stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Świnouj-

ściu oraz w Gdyni w zakresie systemu wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych. Pomiary te są istotnym elementem wczesnego 

ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniami radioaktywnymi, tak jak to miało miejsce w 1986 r. 

po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu czy w 2011 r. – Fukushima Daichi.

Ważnym elementem programu jest utrzymywanie internetowego systemu monitoringowego, który służy powszechnemu udostęp-

nianiu informacji historycznych i bieżących o środowisku morskim.
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W latach 2009 – 2010 Ośrodek uczestniczył razem z Estonią, Łotwą, Litwą i Szwecją w realizacji projektu „Screening study on occur-

rence of hazardous substances in the eastern Baltic Sea”, stanowiącego integralną część wdrażania przez państwa nadbałtyckie Bał-

tyckiego Planu Działań (HELCOM BSAP). Głównym celem projektu było dokonanie przeglądu poziomów stężeń wybranych substancji 

niebezpiecznych w środowisku wschodniej części Morza Bałtyckiego rekomendowanych w wielu międzynarodowych konwencjach 

dotyczących Morza Bałtyckiego, w tym HELCOM, European Marine Strategy, EU Water Framework Directive, UNEP Stockholm’s POP 

Convention, UNECE framework for hazardous substances. Projekt realizowany był w latach 2008–2010 i obejmował wykonanie po-

miarów stężeń 8 substancji/grup substancji organicznych we wschodnim rejonie Bałtyku oraz zestawienie istniejących informacji 

na temat występowania dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w środowisku morskim wschodniego Bałtyku.

Kontynuując udział w projektach finansowanych z europejskich funduszy w ostatnich latach, Ośrodek wykonywał zadania w ramach 

projektów SeaDataNet (2006–2011) – Pan-European Infrastructure for Ocean and Marine Data Management, Black Sea SCENCE – 

upgrade (2009–2011) – Up-Grade of the Black Sea Scene Scientific Network, Baltic COMPASS (2009-2012) – Solutions for Agriculture 

and Environment, SAMBAH (2010–2014) – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise.

W 2011 r. zakończono realizację krajowego projektu „Opracowanie i testowanie zintegrowanego systemu obserwacji zjawisk epizo-

dycznych w Morzu Bałtyckim – wykrywanie i ostrzeganie przed zagrożeniem zakwitami glonów” wykorzystującego nowoczesną 

platformę pomiarową, jaką jest system Ferry-Box, oraz zdjęcia satelitarne. Badania prowadzone były we współpracy z Instytutem 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykorzystanie modeli do prac związanych ze środowiskiem morskim kontynuowane jest w ramach ostatnich projektów dofinan-

sowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: PL0223 SerVis-Force (2008–2011) – Information Exchange System 

about the State of the Vistula Lagoon Ecosystem in the Frame of Polish-Russian cooperation in the border area oraz PL0103 SEAMAN 

(2007–2011) – Strengthening the Administrative Capacity in Order to Improve the Management of the Polish Coastal Zone. Modele 

opracowane w ramach projektów są wdrożone do codziennego działania i wykorzystywane do przygotowywania codziennych pro-

gnoz wybranych elementów środowiska morskiego Bałtyku, dostępnych na stronie www.baltyk.pogodynka.pl.
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M/y Littorina podczas rejsu badawczego.
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Prace laboratoryjne w Ośrodku Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Na zdjęciach: Ł. Lewandowski, A. Olszewska.
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Badanie krabika amerykańskiego (Rhithropanopeus harrisi). Na zdjęciu: W. Kraśniewski.
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Aktywna jest nadal współpraca z grupami roboczymi HELCOM, czego wynikiem był udział ekspertów Ośrodka Oceanografii w opraco-

waniu ocen okresowych stanu środowiska Bałtyku oraz tematycznych ocen stanu środowiska Morza Bałtyckiego w zakresie eutrofiza-

cji (HELCOM 2009, BSEP No. 115B), bioróżnorodności (HELCOM 2009, BSEP No. 116B) i substancji niebezpiecznych (HELCOM 2010, BSEP 

No. 120B) oraz pierwszej zintegrowanej całościowej ocenie zdrowia ekosystemu Morza Bałtyckiego (HELCOM 2010, BSEP No. 122). 

Kontynuowane jest opracowywanie i wydawanie corocznych ocen stanu środowiska morskiego „Bałtyk południowy – charaktery-

styka wybranych elementów środowiska”.

Pracownicy Ośrodka biorą udział, jako eksperci, w naradach grup roboczych w ramach HELCOM i Europejskiej Agencji Środowiska. 

Ośrodek pełni rolę Krajowego Centrum Referencyjnego w zakresie monitoringu wód morskich i przybrzeżnych w ramach sieci EIONET, 

współpracując z Krajowym Punktem Kontaktowym w GIOŚ w przekazywaniu informacji i danych do Europejskiej Agencji Środowiska 

w Kopenhadze. Ponadto Ośrodek reprezentuje Oddział Morski IMGW w EuroGOOS w zakresie oceanografii operacyjnej.
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Próbki wody morskiej do analiz aktywności promieniotwórczej izotopu strontu.
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Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej i Samodzielna Sekcja Serwisu Systemów Pomiarowych
Na zdjęciu od lewej: J. Spera, B. Zakrzewski, A. Dombrowski, W. Stepko, J. Płonka, M. Słupkowski, S. Skrzydłowska, D. Zocholl, A. Murat, U. Jóźwiak.

Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej:
V. Koszuta, M. Kuliga, L. Kostrzębski, I. Schirmacher, B. Pawlik, B. Maliszewska.
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Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej dziś

Głównym zadaniem dzisiejszej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej jest dostarczanie aktualnych danych o warunkach hydrologicznych 

i meteorologicznych środowiska.

Bez istnienia sieci pomiarowej i dostarczanych dzięki niej danych biura prognoz meteorologicznych i hydrologicznych nie byłyby 

w stanie przewidzieć zmian zachodzących w atmosferze i hydrosferze, w efekcie czego nie wydałyby w porę ostrzeżeń przed nadcho-

dzącymi zagrożeniami.

Obszar aktualnie działającego Działu Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Oddziału Morskiego IMGW – PIB w Gdyni obejmuje swoim 

zasięgiem całe wybrzeże, północną część Kaszub, Żuławy Wiślane oraz część północno-zachodniej Warmii. Zasięg działania służby 

został znacznie zmniejszony w latach 2008–2010, kiedy to przeprowadzono zmiany organizacyjne w IMGW. Działy Służb Pomiarowo-

Obserwacyjnych w Słupsku i Białymstoku zostały przejęte przez Oddziały w Poznaniu (DSPO Słupsk) i w Krakowie (DSPO Białystok). 

Jednak najważniejsza część obszaru działania z punktu widzenia historii, jak i potrzeb biur prognoz, pozostała w gestii gdyńskiego 

Oddziału, tj. linia brzegowa, obszary nadmorskie i Żuławy Wiślane.

Wzdłuż wybrzeża rozmieszczona jest sieć Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznych I rzędu, w których w trybie 24 h przez 7 dni 

w tygodniu i 365 dni w roku pracuje wykwalifikowana kadra obserwatorów meteorologicznych. Ich zadaniem jest sporządzanie 

depesz meteorologicznych o każdej pełnej godzinie z tolerancją błędu do 3 minut, a także raportowanie o aktualnie zaistniałych 

zjawiskach meteorologicznych. Stacje hydrologiczno-meteorologiczne rozmieszczone są w następujących lokalizacjach: Świnoujście, 

Szczecin Dąbie, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Hel, Gdańsk Port Północny, Elbląg, a stacja hydrologiczna w Gdańsku Świbnie.

Praca powyższych Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznych wspomagana jest przez sieć Automatycznych Telemetrycznych Stacji Hy-

drologiczno-Meteorologicznych. To w pełni autonomiczne, bezobsługowe zestawy przyrządów pomiarowych. Dokonują one pomiaru 

parametrów ciśnienia atmosferycznego, kierunku oraz prędkości wiatru, temperatury powietrza w cieniu, temperatury przy gruncie, 

temperatury gruntu na głębokości 1 metra, natężenia opadu oraz widzialności, są także wyposażone w detektory opadu. Dzięki takim 

zestawom czujników określają także rodzaj opadu.
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Pracownicy Działu Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej podczas pracy – Tczew 2010. Na zdjęciu od lewej: J. Spera, J. Płonka
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Pomiary wykonywane są z częstotliwością co 10 minut, a wszystkie dane spływają do centralnej zbiornicy danych, skąd na bieżąco 

pobierane są na potrzeby operacyjne biur prognoz, a także na potrzeby nauki i opracowań historycznych. Wymienione ATSHM dzielą 

się na rzędy, określające zakres wykonywanych pomiarów (tabele: 1, 2, 3, 4).

Tabela 1. Zestawienie ilościowe stacji meteorologicznych – Oddział Morski IMGW – PIB w Gdyni.

Rząd stacji meteorologicznej Oddział Morski w Gdyni
Stacje synoptyczne I rzędu Sieci stacji meteorologicznych 7
Stacje synoptyczne II rzędu Sieci stacji meteorologicznych 2
Stacje klimatologiczne III rzędu Sieci stacji meteorologicznych 7
Stacje klimatologiczne IV rzędu Sieci stacji meteorologicznych 7
Stacje opadowe V rzędu Sieci stacji meteorologicznych 24
Razem 47

Tabela 2. Zestawienie ilościowe stacji hydrologicznych – Oddział Morski IMGW – PIB w Gdyni.

Rząd stacji hydrologicznej Oddział Morski w Gdyni
Stacje wodowskazowe I rzędu Sieci stacji hydrologicznych 19
Stacje wodowskazowe II rzędu Sieci stacji hydrologicznych 22
Stacje wodowskazowe III rzędu Sieci stacji hydrologicznych 3
Stacje wodowskazowe IV rzędu Sieci stacji hydrologicznych 5
Stacje wód podziemnych V rzędu Sieci stacji hydrologicznych 2
Stacje wód podziemnych VI rzędu Sieci stacji hydrologicznych 0
Razem 51
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Tabela 3. Wykaz stacji meteorologicznych z podziałem na rzędy.

Rząd Kod SZS Nazwa Pracownik ryczałtowy Tak/Nie Telemetria Tak/Nie
I 354190160 Elbląg Nie Tak
I 354180140 Gdańsk Port Północny Nie Tak
I 354180135 Hel Nie Tak
I 354170120 Łeba Nie Tak
I 353140205 Szczecin Nie Tak
I 353140200 Świnoujście Nie Tak
I 354160115 Ustka Nie Tak
II 354150100 Kołobrzeg Nie Nie
II 255180010 Petrobaltic Beta Nie Tak
III 254160020 Darłowo Tak Tak
III 254140010 Dziwnów Nie Tak
III 254180090 Gdańsk Rębiechowo Nie Nie
III 254180110 Gdańsk Świbno Tak Tak
III 254180060 Gdynia Nie Tak
III 253140060 Goleniów Nie Tak
III 254190120 Kmiecin Tak Tak
IV 254190050 Frombork Tak Tak
IV 253180240 Kasparus Tak Nie
IV 254190020 Nowa Pasłęka Tak Tak
IV 254180140 Ostrzyce Nie Tak
IV 254180140 Rozewie Nie Tak
IV 253180040 Starogard Gdański Nie Tak
IV 253140040 Trzebież Tak Tak
V 253190290 Bągart Tak Nie
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Rząd Kod SZS Nazwa Pracownik ryczałtowy Tak/Nie Telemetria Tak/Nie
V 254180120 Bąkowo Tak Nie
V 254190040 Braniewo Tak Tak
V 254180130 Goręczyno Tak Nie
V 254190030 Krynica Morska Tak Nie
V 254190090 Kurowo Braniewskie Tak Nie
V 254170220 Niesiołowice Tak Nie
V 254190130 Nowy Staw Tak Nie
V 254190160 Pasłęk Tak Tak
V 254190080 Pierzchały Tak Tak
V 253140030 Podgrodzie Tak Nie
V 254180080 Rębiska Tak Nie
V 253140180 Sierakowo Tak Nie
V 254190150 Słobity Tak Nie
V 254190060 Stegna Tak Nie
V 253140050 Stepnica Tak Nie
V 253140210 Szczecin Pogodno Tak Nie
V 254190140 Szopy Tak Nie
V 254190070 Tolkmicko Tak Tak
V 254180050 Wejherowo Tak Tak
V 254180020 Wierzchucino Tak Nie
V 253140010 Wolin Tak Tak
V 254190170 Zwierzno Tak Nie
V 254180040 Żelistrzewo Tak Nie
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Tabela 4. Wykaz stacji hydrologicznych z podziałem na rzędy.

Rząd stacji Nazwa Obszar wodny/Rzeka Pracownik ryczałtowy Tak/Nie Telemetria Tak/Nie
I Gdańsk Port Północny Bałtyk Nie Tak
I Gdynia Bałtyk Nie Tak
I Hel Bałtyk Tak Tak
I Juszkowo Radunia Tak Tak
I Kołobrzeg Bałtyk Tak Tak
I Kwidzyn Liwa Tak Nie
I Łeba Bałtyk Nie Tak
I Nowa Pasłęka Zalew Wiślany Tak Tak
I Nowe Sadłuki Bauda Tak Nie
I Pasłęk Wąska Tak Tak
I Puck Zatoka Pucka Tak Tak
I Gdańsk Sobieszewo Martwa Wisła Tak Tak

I Świnoujście Zatoka Pomorska
(ujściowy odcinek rzeki Świny) Tak Tak

I Tczew Wisła Nie Tak
I Trzebież Zalew Szczeciński Tak Tak
I Gdańsk Ujście Wisły Wisła Nie Tak
I Ustka Bałtyk Nie Tak
I Wejherowo Reda Nie Tak
I Władysławowo Bałtyk Tak Tak
II Bągart Dzierzgoń Tak Tak
II Braniewo Pasłęka Tak Tak
II Dolna Kępa (Nowotki) Nogat Tak Tak
II Dziwnów Dziwna Nie Tak
II Elbląg Elbląg Tak Tak

II Gdańska Głowa 
(Drewnica) Wisła Tak Tak
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Rząd stacji Nazwa Obszar wodny/Rzeka Pracownik ryczałtowy Tak/Nie Telemetria Tak/Nie
II Goręczyno Radunia Tak Tak

II Nowe Batorowo 
(Nowakowo) Zalew Wiślany Tak Tak

II Nowy Dwór Gdański Święta Tak Tak
II Osłonka Zalew Wiślany Tak Tak
II Pierzchały Pasłęka Tak Tak
II Pierzchały Jez. Pierzchalskie Nie Tak
II Gdańsk Przegalina Wisła Nie Tak
II Suchy Dąb Bielawa Nie Tak
II Szczecin Most Długi Odra Tak Tak
II Szczecin Podjuchy Regalica Nie Tak
II Gdańsk Świbno Wisła Nie Tak
II Tolkmicko Zalew Wiślany Tak Tak
II Tujsk Szkarpawa Tak Tak
II Wiślina Motława Nie Tak
II Wolin Dziwna Tak Tak
II Żukowo Jez. Drużno Nie Tak
III Bolszewo Bolszewka Nie Nie
III Krynica Morska Zalew Wiślany Nie Nie
III Zamostne Reda Nie Nie
IV Darłowo Wieprza Tak Nie
IV Jastarnia Zatoka Gdańska Tak Nie
IV Międzyzdroje Bałtyk Tak Nie
IV Podgrodzie Zalew Szczeciński Tak Nie
IV Rozewie Bałtyk Tak Nie
V Nowy Staw – Nie Tak
V Szemud – Nie Tak
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Do zadań pracowników DSPO w Gdyni należy stałe utrzymywanie ww. sprzętu w stanie ciągłej pracy, tak, by nie dopuścić do przerw 

w pomiarach i przekazywaniu danych. Należy także kontrolować jakość danych i w przypadku wątpliwości wykonywać odpowiednie 

analizy, testy i naprawy bezpośrednio na miejscu potencjalnej awarii.

Wspomniane pomiary to głównie pomiary meteorologiczne i klimatologiczne, ale do zadań DSPO w Gdyni należą także pomiary 

hydrologiczne.

Oprócz tego pracownicy DSPO w Gdyni współpracują z BPH i CMP i wykonują pomiary geodezyjne w terenie, które są niezbędne 

do tworzonych map terenów zalewowych oraz biorą udział w projektach naukowych, zabezpieczając zaplecze techniczne i sprzętowe. 

Zadania realizowane w DSPO wymagają od pracowników nieustannego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji w wielu dziedzi-

nach związanych z technikami wykonywania pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych.

Sieć Automatycznych Stacji Hydrologicznych, wyposażonych w czujniki poziomu wody, stale informuje o aktualnych stanach wody 

w rzekach. Na podstawie tych danych, a także stworzonych, dzięki wieloletnim pomiarom przepływu wody, krzywych przepływu 

można określić ilość aktualnie przepływającej wody w korycie. W korelacji z prognozami opadu oraz pomiarami opadu w zlewni danej 

rzeki przewiduje się wystąpienie rzeki z brzegów i ewentualne podtopienia i powodzie.

DSPO wykonuje również pomiary przepływu w każdym profilu pomiarowym minimum raz w miesiącu, starając się przy tym tak 

dobrać datę pomiaru, aby zarejestrować przepływ przy różnych stanach wody. Jest to bardzo istotne, gdyż należy dążyć do jak naj-

większego pokrycia punktami pomiarowymi krzywej przepływu. Pozwala to na sprawdzenie w warunkach polowych poprawności 

obliczeń matematycznych i ewentualną korektę, a także pozwala zaobserwować wpływ zarastania koryta rzecznego roślinnością 

na przebiegi krzywych przepływu. Do pomiarów przepływu wody wykorzystuje się urządzenia najnowszych technologii, m.in. 

urządzenia dopplerowskie ADCP, a w pomiarach wód płytkich StreamPro. Zasada ich działania oparta jest na efekcie Dopplera, 

czyli różnicy częstotliwości obserwowanej fali odbitej. Fala dźwiękowa emitowana przez głowicę przyrządu odbija się od drobin zawie-

szonych w toni i powraca do głowicy przyrządu. Znając prędkość cząstek zawieszonych w wodzie, można zmierzyć prędkość niosącej 

je wody. Jeżeli doda się do tego dokładny przekrój przez koryto, określi się ilość przepływającej wody w m3/s. Zastosowanie nowo-

czesnych technologii zdecydowanie skraca czas pomiaru, podnosi jakość pomierzonych danych, a także pozwala na zwiększenie ilości 

i częstotliwości prowadzonych pomiarów.
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Heliograf

Termometr przygruntowy
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Do specjalnych pomiarów przepływu należą sytuacje powodziowe. To właśnie wtedy działalność pracowników IMGW – PIB jest bar-

dzo istotna, a czasami bywa nawet ryzykowna. Przykładowo, profil pomiarowy w Tczewie, dla którego w okresie pozawezbraniowym 

szerokość rzeki Wisły wynosi około 400 metrów, zaś natężenie przepływu wynosi średnio 1000 m³/s, w czasie wezbrania powodzio-

wego przybiera na tyle, że ilość przepływającej wody rośnie do poziomu około 6500 m³/s, a szerokość koryta, po wylaniu się wody 

na tereny między wałami przeciwpowodziowymi, około 1 kilometra. Jest to znaczny przyrost, którego efektem mogą być duże wiry, 

zafalowanie, a dodatkowo z nurtem rzeki niesione są konary drzew, fragmenty zalanych gospodarstw domowych i wiele innych 

porwanych przez rzekę przedmiotów. Wszystko to składa się na zwiększone ryzyko pracy ekip pomiarowych. W sytuacjach kryzy-

sowych DSPO musi stale czuwać nad poprawnością pracy wszelkich czujników rejestrujących parametry zarówno meteorologiczne, 

jak i hydrologiczne.

Podczas powodzi w 2010 r. Wisła przekroczyła historyczne maksima poziomów wody. Dla pomorskich służb kryzysowych największe 

znaczenie miały prognozy stanów wody, a także aktualne informacje o poziomie wody w rzece. W trakcie przechodzenia szczytu fali 

powodziowej doszło do uszkodzenia czujnika, który przestał podawać dane w najbardziej krytycznym momencie. W takich momen-

tach właśnie najistotniejsza jest rola pracowników serwisu DSPO w Gdyni. W feralnym dniu usunęli oni awarię w przeciągu kilkudzie-

sięciu minut, umożliwiając tym samym monitoring stanów rzeki wszystkim służbom.

Wymienione tu prace wykonywane są z użyciem sprzętu, który jest stale modernizowany i wymieniany. Ekipy DSPO mają do dyspozy-

cji, poza szeroką gamą przyrządów pomiarowych, m.in. takich jak: przepływomierze profilujące ADCP RioGrande i StreamPro, kalibra-

tory wilgotnościomierzy, mierniki tlenu rozpuszczonego, wiatromierze soniczne, tachimetry elektroniczne, także łodzie pomiarowe 

wykonywane według indywidualnych potrzeb ekip pomiarowych, specjalistyczną flotę samochodową i wiele innych.

IMGW posiada również inne, bardzo ważne dla osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju, systemy. Są to m.in. systemy radarów 

meteorologicznych POLRAD oraz system pomiarów aerologicznych.

Na terenie Oddziału Morskiego w Gdyni znajduje się jeden radar meteorologiczny – w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdań-

sku Rębiechowie. Pojedynczy radar meteorologiczny zapewnia osłonę meteorologiczną na obszarze w promieniu 100–200 km, 
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Pomiary przepływów podczas wezbrania powodziowego. Na zdjęciu od lewej: B. Zakrzewski, A. Dombrowski, J. Płonka.

Widzialnościomierz
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natomiast osłona obszaru całego kraju jest możliwa przez system radarów, składający się w przypadku Polski z 8 obiektów. Dodat-

kową korzyścią funkcjonowania sieci radarowej jest możliwość śledzenia tych samych zjawisk równocześnie przez nawet 3 radary, 

co wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia niebezpiecznych zjawisk i opracowania właściwego systemu ostrzegania.

Pomiary aerologiczne wykonywane są tylko w trzech miejscach w Polsce: we Wrocławiu, w Legionowie pod Warszawą oraz w Łebie. 

Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Łebie to jedna z największych stacji podległych DSPO w Gdyni. Oprócz standardowych zadań 

wykonuje sondaże balonowe. Dwa razy na dobę wypuszczany jest wypełniony wodorem balon meteorologiczny z sondą pomiarową, 

która dostarcza dane z górnych warstw atmosfery. Oprócz balonów meteorologicznych dodatkowo SHM w Łebie wyposażona jest 

w jeden z najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych, jakim jest radiometr RPG HATPRO. Jest to przyrząd mierzący energię emi-

towaną przez cząstki wody zawieszone w atmosferze. Na podstawie ilości energii można określić pułap i zasięg chmur oraz określić 

temperaturę cząstek wody, dzięki czemu łatwo wyznaczyć typ chmury.

Na całokształt prac współczesnego DSPO składają się również inne, bardzo ważne zadania wykonywane przez ludzi, których łączy 

pasja pracy i misja służby. Dla pracowników DSPO największą gratyfikacją za trud, nierzadko związany z ekstremalnymi warunkami 

pracy, jest świadomość, że podejmowane działania stanowią istotny element w systemie bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa 

przed skutkami zagrożeń naturalnych.
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Pomiar aerologiczny na SHM w Łebie przy pomocy balonu z sondą pomiarową.
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Centrum Modelowania Powodziowego
Na zdjęciu od lewej: P. Garasz, T. Fedorczak, J. Topiłko, K. Długokęcki, P. Przygrodzki, K. Zieliński, 

I. Truszkowska, B. Letkiewicz, K. Poczobutt, M. Mykita.
Pracownicy, których zabrakło na sesji zdjęciowej:

M. Miłkowska.
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Centrum Modelowania Powodziowego dziś

Kolejnym osiągnięciem Oddziału Morskiego było utworzenie w marcu 2010 r. Centrum Modelowania Powodziowego. Podobne cen-

tra funkcjonują w Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie. Postawiono przed nimi zadanie wykonania wstępnej oceny ryzyka powo-

dziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla dolin rzek na terenie Polski o łącznej powierzchni około 

200 tys. km2. Zadanie to, decyzją najwyższych władz, powierzono Instytutowi w ramach projektu „Informatyczny system osłony kraju 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), którego realizacja jest wdrożeniem Dyrektywy nr 2007/60/WE Parlamentu Europejskie-

go i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). Pierwotnie w Oddziale Morskim 

w Gdyni nie zamierzano powoływać CMP, gdyż polskie prawo wodne określiło, że przewidziane dyrektywą dokumenty określające 

zagrożenia od strony morza mają być opracowywane przez odpowiednie urzędy morskie, natomiast na pozostałym obszarze kraju 

odpowiada za nie prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jednak decyzją zastępcy prezesa KZGW i dyrektora naczelnego IMGW włączono do projektu ISOK także określenie zagrożeń od strony 

morza. Wobec tego konieczne stało się utworzenie CMP także w Oddziale Morskim.

Powódź w 2010 r. spowodowała, że niemal całkowicie przekonstruowano projekt ISOK, tak aby do końca roku 2013 r. przede wszyst-

kim wdrożyć Dyrektywę Powodziową. Określając nowy zakres projektu ISOK, poszerzono także zakres rzeczowy zadań dla CMP 

w Gdyni o obszar Żuław Wiślanych i Elbląskich oraz o rzeki Przymorza. Obszar, dla którego CMP w Gdyni wykona mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przedstawia rys. 1.

Jest to znacznie większy obszar od obszaru działania Oddziału Morskiego w Gdyni i obejmuje zlewnie rzek Przymorza, rzek uchodzą-

cych do Zalewu Szczecińskiego, rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej, w tym Żuławy Gdańskie, rzek uchodzących do Zalewu Wiśla-

nego, w tym Żuławy Wielkie, Żuławy Elbląskie, prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dopływów Wisły od Nieszawy oraz polską strefę 

przybrzeżną Morza Bałtyckiego, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany.
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Dla realizacji zadania powołano 10-osobowy zespół pod kierownictwem M. Mykity. Pracownicy w bardzo krótkim czasie musieli opa-

nować pracę na modelach matematycznych z rodziny MIKE – Mike11, Mike21, Mike Flood oraz udoskonalić umiejętności w pracy 

z wykorzystaniem oprogramowania GIS – ArcInfo oraz Geomedia. W ramach środków własnych IMGW oraz projektu ISOK CMP otrzy-

mało nowoczesne wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie. Zakupiono maszyny dwuprocesorowe z 4 rdzeniami, na których zainsta-

lowano oprogramowanie MIKE oraz GIS, a także nowoczesne urządzenia peryferyjne – wielkowymiarowe plotery, skanery, drukarki, 

stacje robocze, macierze dyskowe i wiele innych. Dzięki doskonałemu wyposażeniu oraz przeprowadzonym szkoleniom załoga CMP 

jest nowoczesnym zespołem ds. modelowania matematycznego zjawisk hydrologicznych, zdolna do wykonania doniosłego zadania, 

jakim jest wdrożenie Dyrektywy Powodziowej.

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane będą nowoczesne dane geodezyjne, takie jak: numeryczny model terenu (NMT), 

numeryczny model pokrycia terenu (dane te pozyskuje się w najdokładniejszej i nowoczesnej technologii lotniczego skaningu lasero-

wego LIDAR (Rys. 2), tysiące przekrojów poprzecznych dolin i koryt rzek oraz cyfrowa mapa topograficzna w skali 1:10 000. Obliczenia 

wykona się na modelach jedno- lub dwuwymiarowych dla trzech scenariuszy:

 1. o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, czyli dla przepływów o prawdopodobieństwie p=10%,

 2. o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, czyli dla przepływów o prawdopodobieństwie p=1%

 3. o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, czyli dla przepływów o prawdopodobieństwie p=0,2%.

W wyniku modelowania jedno- i dwuwymiarowego przeprowadzonego przez CMP, oprócz rzędnych zwierciadła wody i zasięgu zale-

wu, pokazywane będą: rozkład prędkości i kierunki przepływu wody, rozkład głębokości, podział przepływu w korycie i na terenach 

zalewowych (Rys. 3).

Wyznaczone obszary i parametry przepływu przedstawi się na mapach w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 

„1992”, w Europejskim Układzie Wysokości Kronsztad 86, przy wykorzystaniu systemu informacji geograficznej (GIS) w programie 

ArcGIS. Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, określające potencjalne szkody dla zdrowia 

ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej związane z powodzią.

Wyniki modelowania matematycznego zostaną wykorzystane w Programie Żuławskim „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpo-

wodziowe Żuław – do roku 2030” koordynowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w którym kluczowy jest 

udział Centrum Modelowania Powodziowego w Gdyni.
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Rys. 1

Rys. 2 Rys. 3
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Fot. T. Krywoszejew
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Przyszłość Oddziału Morskiego IMGW – PIB w Gdyni

Oddział Morski IMGW – PIB w Gdyni to instytucja z 90-letnią tradycją, od dziesięcioleci sprawująca służbę na polskim wybrzeżu i wy-

pełniająca nałożone zadania statutowe, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na osłanianym obszarze mor-

skim i lądowym. Z biegiem lat, wraz z dynamicznym postępem technologicznym, rośnie rola procesów automatyzacji wielu pomiarów 

niezbędnych dla wydania stosownych prognoz i ostrzeżeń. Wciąż jednak niezastąpiony jest człowiek – wysoce wyspecjalizowana 

kadra profesjonalistów, których wiedza i stale podnoszone kwalifikacje stanowią bezcenne źródło informacji. Pracownicy Oddzia-

łu prowadzą samodzielne prace badawcze w zakresie hydrologii brzegowej i oceanografii, uczestniczą także w wielu prestiżowych 

międzynarodowych projektach, konferencjach i zjazdach. Współpraca międzynarodowa dobitnie świadczy o roli Oddziału nie tylko 

w aspekcie lokalnym, ale i globalnym.

Po powodziach, które doświadczyły Polskę w ostatnich latach, i dzięki dofinansowaniu z wielu źródeł, także międzynarodowych, 

podejmowane są liczne działania mające na celu zwiększenie zdolności ostrzegania ludności i instytucji przed skutkami kataklizmów, 

a tym samym możliwe zmniejszenie ich katastrofalnych skutków. Udział prężnie działającego i rozwijającego się Centrum Modelowa-

nia Powodziowego w projekcie ISOK to kolejny krok w tym zakresie.

Coraz ważniejsza staje się również komercyjna działalność Oddziału i świadczone w związku z tym usługi na rzecz prywatnych 

odbiorców. To właśnie im dedykowane są specyficzne i stale doskonalone produkty, które uwzględniają indywidualne potrzeby każ-

dego klienta.

Jednocześnie Oddział Morski czuje się odpowiedzialny za podnoszenie powszechnej świadomości w wielu kwestiach związanych 

z bezpieczeństwem społecznym. Dlatego tak chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy edukacyjne, które przybliżają rolę i zakres 

działalności Oddziału Morskiego uczniom, studentom i wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza żeglarzom, co przekłada się na pod-

niesienie bezpieczeństwa akwenów.

Dzięki wszystkim podejmowanym działaniom Oddział Morski IMGW – PIB jest bez wątpienia dynamicznie zmieniającą się instytucją 

jutra, która, korzystając z tak bogatego doświadczenia, stara się o krok wyprzedzać aktualne wydarzenia. Wszystko po to, by jeszcze 

lepiej wypełniać nałożone obowiązki i przyczyniać się do postępu nauki.
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Fot. T. Krywoszejew
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Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich jutro

W najbliższym czasie Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich planuje utrzymanie, a przede wszystkim rozszerzenie swojej dzia-

łalności zarówno statutowej, jak i komercyjnej.

Strategicznym celem działań na dziś i jutro BMPM jest nadal statutowa osłona meteorologiczna żeglugi i rybołówstwa na Bałtyku 

zgodnie z konwencją SOLAS i ustawą Prawo wodne w dotychczasowej postaci oraz stopniowe jej rozszerzanie o kolejne elementy 

osłony meteorologicznej. Nowoczesna osłona nakłada na Biuro obowiązek dalszego uszczegółowienia ostrzeżeń i prognoz oraz wpro-

wadzenia do nich nowych elementów. Biuro intensywnie rozwija również elementy meteorologiczne związane z osłoną w ramach 

Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłony Kraju (HMOK).

Przewidziane jest aktywne rozszerzenie współpracy z regionalnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego. Celem corocznych spotkań 

byłoby omówienie trudnych sytuacji meteorologicznych oraz skutków, jakie wywołały. Efektem tego będzie opracowywanie katalogu 

zagrożeń meteorologicznych. Ponadto zostanie wprowadzona możliwość telekonferencji, w których braliby udział przedstawiciele 

CZK oraz innych zainteresowanych jednostek.

Planowany jest dynamiczny rozwój osłony meteorologicznej na rzecz klienta komercyjnego. Aktualnie Biuro pracuje nad wprowadze-

niem metod nowcastingowych w pracy operacyjnej. Spotyka się to z dużym zainteresowaniem klientów związanych m.in. z rolnic-

twem, służbami oczyszczania miasta (szczególnie w sezonie zimowym), turystyką oraz sportem. Rozwój tych prognoz związany jest 

głównie z dostępnością do narzędzi nowcastingowych wspomagających synoptyka (np. model INCA czy NIMROD), a także z zasobami 

ludzkimi. W związku z tym zostanie stworzone nowe stanowisko pracy – synoptyka komercyjnego, który zajmie się głównie kontak-

tami z klientami. Przyszłych strategicznych klientów komercyjnych BMPM upatruje w m.in. nowo powstającej branży energetycznej 

(wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, np. farmy wiatrowe), specjalistycznych pracach budowlanych (głównie obsługa wyso-

kich dźwigów i konstrukcji budowlanych), osłonie meteorologicznej nowo budowanych dróg (np. autostrady A1, którą Biuro obsługuje 

od początku budowy i obecnie podczas ekspoloatacji), obsłudze okazyjnych i cyklicznych imprez plenerowych, osłonie meteorologicznej 

komercyjnie działających szkół żeglarskich, surfingowych i kitesurfingowych oraz wszystkich innych firmach, których funkcjonowanie 

w głównej mierze zależy od zmieniających się warunków pogodowych.
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Bałtycki Festiwal Nauki, Skwer Kościuszki, Gdynia 2011 r.
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Zakładany jest dalszy rozwój w zakresie współpracy z innymi ośrodkami europejskimi WMO (World Meteorological Organization), 

m.in. kontynuacja współpracy z DWD (Deutscher Wetterdienst) oraz z Kaliningradzkim Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznym 

i Monitoringu Środowiska. W ramach współpracy przewidywane są staże synoptyków w innych europejskich ośrodkach WMO i wza-

jemna wymiana doświadczeń.

Biuro z zespołem Biura Prognoz Hydrologicznych oraz Ośrodkiem Oceanografii i Monitoringu Bałtyku zakłada rozszerzenie ostrzeżeń 

o groźnych zjawiskach w polskiej strefie brzegowej o dodatkowe elementy prognostyczne, jak oblodzenie statków, groźne poziomy 

morza czy wysokość fali znacznej.

W zakresie osłony morskiej, wraz z rozwojem pomiaru falowania i prądów na Bałtyku, planowane jest bardziej precyzyjne prognozo-

wanie wysokości fali znacznej na Bałtyku. W prognozach morskich będzie to przejście z określania falowania w dziesięciostopniowej 

skali stanów morza do określania wysokości fali w metrach. Przyczyni się to np. do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na 

morzach, jak też do planowania prac hydrotechnicznych na Bałtyku. Najbliższe lata to także dalszy rozwój Szkoły Meteorologii Żeglar-

skiej. Szczególny nacisk zostanie położony na podniesienie poziomu wiedzy żeglarzy – naukę umiejętności samodzielnej interpretacji 

zjawisk pogodowych i korzystania z materiałów dostępnych w mediach. Nowe edycje Szkoły mają się stać źródłem poszerzenia wie-

dzy meteorologicznej „ludzi morza”, a przez to wpłyną na poprawę bezpieczeństwa akwenów.

W ramach działań edukacyjnych BMPM nawiąże współpracę z Zespołem Szkół Morskich w Darłowie, obejmując patronat nad jedną 

z klas. Uczniowie wezmą udział w kursach meteorologii morskiej prowadzonych przez starszych synoptyków, którzy dodatkowo we-

zmą udział w rejsach szkoleniowych w ramach praktyk uczniowskich. Podczas tych przedsięwzięć synoptycy przekażą wiedzę z zakre-

su meteorologii praktycznej, umiejętności prowadzenia obserwacji meteorologicznej oraz tworzenia depesz SHIP.

Synoptycy BMPM nadal będą aktywnie uczestniczyć oraz angażować się w odbywające się w IMGW – PIB szkolenia online przybli-

żające zagadnienia synoptyki morskiej innym biurom w Polsce, co wiąże się ze szczególną specyfiką osłanianego meteorologicznie 

obszaru. Duże znaczenie mają też cyklicznie przeprowadzane szkolenia równolegle dla wszystkich biur prognoz w ramach IMGW – PIB 

w Polsce, dzięki którym synoptycy BMPM stale podnoszą i uaktualniają swoją wiedzę i kwalifikacje.
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Co rok Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w ramach zajęć edukacyjnych odwiedza wiele zróżnicowanych pod względem pro-

filu kształcenia placówek edukacyjnych. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, średnich, 

studentów uniwersytetów, politechnik i akademii z całej Polski, jak i osób z „uniwersytetów trzeciego wieku”. BMPM w Gdyni posiada 

w swoich szeregach synoptyków, którzy równocześnie są pedagogami z wieloletnim stażem, dlatego chętnie otwiera się na wszelkie 

inicjatywy edukacyjne skierowane do różnych instytucji. Podczas takich niecodziennych „spotkań z meteorologią” można dowiedzieć 

się wielu ciekawych rzeczy, o jakie trudno w niejednym podręczniku.

W 2012 r. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich, podobnie jak inne biura IMGW – PIB w Polsce, będzie aktywnie zaangażowane 

w osłonę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Ze względu na mecze, które zostaną rozegrane w PGE Arena Gdańsk, na czas mistrzostw 

stworzy się dodatkowe stanowisko pracy do osłony meteorologicznej spotkań sportowych. W związku z imprezą BMPM wraz innymi 

biurami w Polsce już od lipca 2011 r. testowo wykonuje szczegółowe prognozy zarówno dla samego Gdańska, jak i okolicznych miej-

scowości, w których przebywać i trenować będą piłkarskie reprezentacje uczestniczące w tym turnieju.

Nadrzędnym priorytetem Biura jest nieustające utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego z równoczesnym rozwojem dzięki 

wdrażaniu nowoczesnych narzędzi służących wspomaganiu pracy synoptyka oraz kontynuowanie cyklicznych szkoleń podnoszących 

systematycznie wiedzę jego pracowników.
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Szkoła Meteorologii Żeglarskiej, Puck.
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Most Długi w Szczecinie. Fot. T. Suchenia.
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Biuro Prognoz Hydrologicznych jutro

Dotychczasowa organizacja pracy w Biurze Prognoz Hydrologicznych, także w czasie zagrożenia, pozwala na prawidłową realiza-

cję zadań statutowych (np. BSH w Niemczech przeorganizowało swoją służbę poziomów morza i zlodzenia na wzór BPH w Gdyni) 

oraz stwarza możliwości realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Biuro zakłada dalszy rozwój techniczny, technologiczny i organizacyjny, który może podnieść standard świadczonych usług i zapewnić 

rozwój badań naukowych w dyscyplinach realizowanych przez IMGW – PIB.

Głównym wskaźnikiem rozwoju BPH powinno być właściwe wywiązywanie się ze statutowych obowiązków wynikających z ustawy 

Prawo wodne. Priorytetem na przyszłość jest ustawiczne doskonalenie metodyki prognoz, która ma na celu zagwarantowanie jak 

największej sprawdzalności wydawanych przez Biuro produktów hydrologicznych (prognoz, komunikatów, ostrzeżeń), dbałość o ich 

terminowe dostarczanie służbom odpowiedzialnym za działania w sytuacjach kryzysowych oraz kontynuowanie i rozwijanie ścisłej 

współpracy z użytkownikami i odbiorcami informacji hydrologicznych.

Zadania na najbliższą przyszłość obejmują kilka aspektów właściwego funkcjonowania i rozwoju, w tym doskonalenie działania służ-

by hydrologicznej, rozwój zawodowy i naukowy pracowników, wdrażanie nowych rozwiązań oraz udział w projektach badawczych.

Plan rozwoju Biura Prognoz Hydrologicznych zakłada:

 • doskonalenie i rozwój nowych metod prognozowania zmian poziomów morza, stanów wody w rzekach, przepływów 

  oraz zlodzenia, w tym budowę i wdrożenie nowych modeli prognostycznych,

 • stworzenie metodyki wyznaczania stref ryzyka powodziowego na terenach przymorskich i Żuławach (przy uwzględnieniu 

  gospodarki polderowej, zagrożeń od morza oraz falowania),

 • stworzenie podstaw metodycznych do prognozowania warunków hydrologiczno-meteorologicznych wpływających niszcząco 

  na brzegi morskie (w ramach projektów),

 • modernizację i aktualizację systemów wspomagających pracę synoptyka, tj.: Systemu Morskiej Hydrologii Operacyjnej, Systemu 

  Hydrologii (zbieranie informacji, dekodowanie, transformacja, operacyjne bazy danych, uruchamianie modeli prognostycznych, 

  tworzenie map i biuletynów zlodzenia itp.), oraz systemów wspomagających alerty i hydromonitor.
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Duży nacisk zostanie położony na współpracę z obecnymi odbiorcami, przede wszystkim w czasie zagrożenia hydrologicznego. 

Prawidłowe działanie służb w sytuacji zagrożenia powodziowego wymaga ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji z głów-

nymi odbiorcami naszych produktów: Centrami Zarządzania Kryzysowego (w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Elblągu), Regionalnymi 

Zarządami Gospodarki Wodnej (w Gdańsku, Szczecinie), Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych (w Szczecinie, Gdańsku, Elblągu) 

oraz administracją morską (Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku, Szczecinie wraz z kapitanatami i bosmanatami portów).

Dla właściwego funkcjonowania osłony hydrologicznej polskiej strefy brzegowej ważne jest również utrzymanie współpracy z zagra-

nicznymi instytucjami, np. BSH (Bundesamt fϋr Seeschifffahrt und Hydrographie) w Niemczech (wymiana danych, wyników modeli 

prognostycznych, informacji hydrologicznych dotyczących zlodzenia) oraz innymi krajami bałtyckimi w zakresie zlodzenia na morzu. 

Planuje się również nawiązanie dodatkowych kontaktów, np. z Danish Hydraulic Institute (Dania).

BPH bierze również udział w projektach badawczych współfinansowanych ze środków UE. Udział w badaniach międzynarodowych 

jest podyktowany przede wszystkim możliwością wykorzystania zdobytej wiedzy i wyników do udoskonalenia pracy w zakresie osło-

ny hydrologicznej i wdrożenia nowych rozwiązań. Dodatkowo pracownicy zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami w hydrologii, 

co ma duże znaczenie w obliczu występujących w Polsce problemów związanych z gospodarką wodną i działaniami przeciwpowo-

dziowymi.

Do zagadnień naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio ze służbą hydrologiczną, dla których planowane jest przepro- 

wadzenie badań, analiz oraz wdrożenie nowych rozwiązań prognostycznych, również w ramach obecnie realizowanych projektów, 

należą:

 • modelowanie wpływu morza na ujściowy odcinek Wisły – w przyszłości planuje się wdrożenie modelu operacyjnego 

  do pracy w codziennej służbie operacyjnej,

 • modelowanie zmian poziomów wody na Wiśle Śmiałej wraz z terenami zalewowymi,

 • analiza warunków hydrologiczno-meteorologicznych w aspekcie zmian brzegów morskich w celu stworzenia podstaw 

  do określenia hydrologiczno-meteorologicznych uwarunkowań zmian brzegów morskich,

 • modelowanie zlodzenia obszaru Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego – prognozowanie zlodzenia,

 • modelowanie ujściowych odcinków rzek Przymorza należących do osłony – prognozowanie stanów wody, w ramach rozwoju 

  makromodelu na ujściach rzek,
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 • rozwój metod prognozowania przy wykorzystaniu sieci neuronowych – stworzenie modelu prognozującego temperaturę wody  

  powierzchniowej we Władysławowie i Gdańsku,

 • utworzenie systemu prognozowania i wspomagania ostrzegania przeciwpowodziowego wraz z niezbędnym sprzętem i opro- 

  gramowaniem na rzece Redzie – projekt w przygotowaniu.

Główne zadania BPH są determinowane przez: ustawę Prawo wodne, Regulamin IMGW – PIB, rozporządzenia Dyrektora Naczelnego 

i umowę zawieraną z Ministerstwem Infrakstruktury na pełnienie osłony hydrologiczno-meteorologicznej Morza Bałtyckiego. 

Do realizacji wyznaczonych celów niezbędni są wykwalifikowani synoptycy hydrolodzy. W związku z tym szczególnie ważnym zada-

niem jest odbudowa i rozbudowa kadry synoptycznej, co wiąże się z odbyciem praktyk w innych oddziałach IMGW oraz na stacjach 

hydrologiczno-meteorologicznych. Pracownicy zatrudnieni w Biurze w celu uzyskania stopnia synoptyka są zobligowani do zapozna-

nia się ze specyfiką i uwarunkowaniami hydrologicznymi obszaru osłony poprzez praktyki w terenie oraz teoretyczne i praktyczne 

przygotowanie do egzaminów, które muszą być poprzedzone odpowiednim stażem pracy.

Ponadto rozwój zawodowy pracowników BPH zakłada m.in. udział w szkoleniach przygotowanych przez IMGW, np. szkolenie SH 

na różnych poziomach dostosowanych do stopnia zaawansowania pracowników, szkolenie GIS, przygotowujące do wykorzystania 

Systemów Informacji Geograficznej w pracach naukowych i projektach badawczych oraz szkolenia umożliwiające poznawanie nowo-

czesnych technologii stosowanych w hydrologii i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.

Bardzo ważnym elementem rozwoju BPH jest rozwój naukowy pracowników ze względu na utrzymanie w przyszłości statusu Pań-

stwowego Instytutu Badawczego przez IMGW. Niesie to za sobą konieczność wzrostu liczby pracowników naukowo-badawczych, 

wydawanie nowych publikacji naukowych, udział w komitetach naukowych, konferencjach, projektach naukowo-badawczych UE 

i IMGW itp.

W ramach rozwoju popierane są wszelkie inicjatywy naukowe pracowników, które aktywizują młodych doktorantów. Bardzo ważnym 

elementem jest również podnoszenie jakości wydawanych publikacji, co pozwoli w przyszłości na pozytywną weryfikację pracowni-

ków naukowo-badawczych BPH. Zakłada się również stworzenie produktów naukowych, które będą wdrożone w operacyjnej służbie 

prognoz.
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W najbliższej przyszłości Biuro postara się o poszerzenie grona odbiorców informacji hydrologicznej oraz klientów komercyjnych. 

W tym celu planowane jest powołanie centrum modelowania morskiego i rozbudowanie aktualnej oferty produktów BPH o ostrze-

żenia i komunikaty dotyczące:

 • bardzo niskich poziomów wody, które są niebezpieczne dla żeglugi – możliwość wejścia na mieliznę,

 • gwałtownych, znaczących zmian poziomu morza (powodujących m.in. zrywanie cum w basenach portowych), a nie tylko 

  o przekraczaniu stanów ostrzegawczych i alarmowych,

 • pojawienia się lodów, nie tylko przy intensywnym zlodzeniu, ale również w przypadku występowania lepy śnieżnej i śryżu – 

  – rodzaju lodu stanowiącego duże zagrożenie dla żeglugi małych statków (do 50 m długości),

 • zlodzenia, zatorów lodowych i prognozy rozwoju zlodzenia w polskiej strefie przybrzeżnej.
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Fot. T. Krywoszejew
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Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku jutro

Najbliższe lata będą stanowiły wyzwanie dla Ośrodka w warunkach narastającej konkurencji na rynku badań środowiska morskiego, 

ale także wobec presji odbiorców na dostarczanie nowoczesnych produktów informacyjnych.

Przewiduje się, że podstawą działań będą programy monitoringowe, uzupełniane przez dedykowane programy badawczo-wdroże-

niowe oraz programy dofinansowywane ze środków Komisji Europejskiej. Ważną rolę we wzmacnianiu znaczenia Oddziału w zakresie 

oceanografii będzie stanowił udział ekspertów Ośrodka w pracach związanych z przynależnością Polski do Europejskiej Agencji Śro-

dowiska oraz HELCOM. Prace badawcze w zakresie jakości środowiska morskiego muszą obejmować wzmacnianie potencjału badaw-

czego na rzecz monitoringu Bałtyku, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Ramowej Dyrektywy ws. Strategii 

Morskich UE.

Główne kierunki prac badawczych w zakresie hydrodynamiki Bałtyku będą związane z:

 – wdrażaniem do służby operacyjnej własnej kopii prognostycznego modelu hydrodynamicznego HIROMB w ramach porozumie- 

  nia HIROMB,

 – doskonaleniem i wdrażaniem do służby operacyjnej regionalnych i lokalnych prognostycznych modeli hydrodynamicznych 

  i ekologicznych w oparciu o model MIKE 3D,

 – opracowaniem i wdrażaniem modelowania prognostycznego falowania dla polskiej strefy Morza Bałtyckiego, z czym musi się  

  wiązać budowa nowoczesnych systemów pomiarowych falowania i prądów w strefie przybrzeżnej.

Ośrodek, kontynuując wdrażanie nowych technik i narzędzi, postawił przed sobą kolejne zadanie współuczestniczenia w budowie 

i uruchomieniu systemu radarów HF do pomiarów falowania w rejonie Zatoki Gdańskiej i innych rejonach polskiej strefy przybrzeżnej. 

Rejon Zatoki Gdańskiej, ze względu na występowanie dwóch portów, jest miejscem wzmożonego ruchu statków zarówno turystycz-

nych, jak i handlowych. W celu optymalnego zarządzania strefą brzegową niezbędne są informacje na temat stanu wód przybrzeż-

nych oraz możliwości jak najdokładniejszego prognozowania zachodzących zmian. Planowana przez IMGW – PIB inwestycja zain-

stalowania radarów umożliwi stały pomiar parametrów falowania oraz powierzchniowych prądów morskich. Uzyskana informacja 

o występujących stanach morza, jak również archiwizacja danych, może udoskonalić między innymi system nawigacji statków, 
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przewidywania rozprzestrzeniania się wycieków ropy, skrócić czas trwania akcji ratunkowych i poszukiwawczych oraz udoskonalić 

obecnie wykorzystywane modele numeryczne służące do prognoz ekologicznych oraz falowania.

Niezbędne jest kontynuowanie integracji systemu oceanograficznych baz danych z systemem europejskim, m.in. w ramach projek-

tów SeaDataNet II i EMODNET. W związku z tym należy utworzyć centralne repozytorium metadanych oceanograficznych zgodnie 

z dyrektywą INSPIRE i normami ISO oraz przeprowadzić migrację starego systemu baz danych oceanograficznych do nowego zgod-

nego ze standardami ISO. Pod koniec 2011 r. Ośrodek rozpocznie współpracę w ramach projektu SeaDataNet 2, dofinansowanego 

w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej – kontynuację projektu SeaDataNet Integrated Infrastructure (6 PR KE). Pro-

jekt jest adresowany do Krajowych Centrów Danych Oceanograficznych (NODC), a Oddział Morski jest polskim punktem kontaktowym 

IODE.

W celu zwiększenia udziału IMGW w informowaniu społeczeństwa o stanie środowiska morskiego i wypełnianiu zadań związanych 

z Bałtyckim Planem Działań, Europejską Siecią Danych Oceanograficznych – EMODNET, Ramową Dyrektywą Wodną oraz Dyrekty-

wą ws. Strategii Morskich, przewidywane jest opracowanie i wdrożenie morskiego serwisu informacyjnego oraz nowych produktów 

o warunkach środowiskowych polskiej strefy Bałtyku z wykorzystaniem innowacyjnych metod monitorowania stanu środowiska 

morskiego.

Niezbędnym elementem dostarczania produktów informacyjnych jest opracowanie i wdrożenie procedur automatycznej kontroli 

jakości danych pomiarowych oraz procedur tworzenia dedykowanych produktów, zarówno w formie graficznej, jak i cyfrowej. Planuje 

się wykorzystanie zaawansowanych technik GIS do przetwarzania i udostępniania nowych produktów. Prace obejmą przetwarzanie 

standardowych pomiarów ze stacji brzegowych i nowoczesnych pomiarów parametrów środowiskowych wykonywanych przy pomo-

cy autonomicznego urządzenia Ferry Box, zainstalowango na promie Gdynia-Karlskrona.

Prace te powinny spowodować wzmocnienie pozycji rynkowej Oddziału Morskiego IMGW – PIB poprzez znaczne rozszerzenie oferty 

produktów i usług w zakresie gospodarki morskiej oraz wspomaganie podejmowania decyzji przez administrację lokalną i organy 

zajmujące się kontrolą jakości wody (GIOŚ i GIS) oferowanych na profesjonalnym internetowym portalu morskim.
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Radar meteorologiczny – Gdańsk Rębiechowo. Fot. S. Wiktortowicz.
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Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej jutro

Jak pokazuje historia działalności Działu Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Oddziału Morskiego IMGW – PIB, dział koncentruje się 

na jednym podstawowym zadaniu, czyli dostarczeniu jak najlepszej jakości danych meteorologicznych i hydrologicznych na potrzeby 

wielu jednostek w jak najszybszym, zbliżonym do rzeczywistego, czasie.

Złożoność zagadnień przyrodniczych, w tym hydrologicznych i meteorologicznych, zmusza do poszukiwania nowych metod pomiaru 

zachodzących zjawisk i zmian w środowisku. Postęp technologiczny pozwala na prowadzenie obserwacji coraz to nowych parame-

trów, które w przeszłości był w stanie zauważyć tylko człowiek. Oddział, zgodnie z ogólnoświatowym trendem automatyzacji po-

miarów, a zwłaszcza po powodzi w 1997 r., systematycznie wprowadza procesy automatyzacji, dzięki czemu możliwe jest szybsze 

dostarczanie lepszych jakościowo danych do odbiorców.

Pierwszym i najbliższym realizacji zadaniem jest zakup przez Oddział przepływomierza profilującego nowej generacji. Wymieniony 

sprzęt zastąpi używane dotychczas dwa inne przyrządy, których użycie było uzależnione od parametrów koryta rzeki, a w szczegól-

ności od jej głębokości. Przepływomierz profilujący nowego typu pozwala wykonywać pomiary niezależnie od parametrów koryta 

rzeki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu większej liczby głowic dopplerowskich oraz specjalnego oprogramowania automatycznie 

dobierającego parametry pracy przyrządu zależnie od zaistniałej sytuacji i warunków otaczającego środowiska.

Dla zapewnienia wzrostu jakości danych hydrologicznych planuje się analizę usytuowania obecnych punktów pomiarowych i wpro-

wadzenia odpowiednich modyfikacji oraz rozwoju. Większość z obecnych stacji wodowskazowych posiada wieloletnie ciągi pomia-

rowe i powinny one pozostać nienaruszone, a jedynie zmodernizowane. Biorąc pod uwagę rozwój aglomeracyjny i urbanizacyjny, 

przewiduje się zagęszczenie sieci pomiarów hydrologicznych dla takich rzek, jak np. Reda czy Bauda. Koryta rzeczne ulegają ciągłym 

przemianom i deformacjom, dlatego przewiduje się zainstalowanie, w pierwszym rzędzie pilotażowo, a następnie docelowo, prze-

pływomierzy stacjonarnych. Obecnie w DSPO prowadzona jest analiza dostępnych na rynku rozwiązań i technologii umożliwiają-

cych zastosowanie ww. technologii w korytach rzecznych. Przyrządy te są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, 

w kanałach zrzutowych i zasilających wody technologicznej, które jednak są odmienne od naturalnego koryta rzeki.
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Obszar osłony meteorologicznej, jaką wypełnia Oddział Morski, można podzielić na dwa obszary: morski i lądowy.

W przypadku obszarów lądowych, zgodnie z potrzebami synoptyków opracowujących prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne, 

planuje się powiększenie sieci pomiarowej o nowe punkty. Istniejące stacje będą podlegały modernizacji zgodnie z założeniami przy-

jętymi przez Ośrodek Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Warszawie. Dzięki temu znacznej popra-

wie ulegną pomiary parametrów wiatru, widzialności oraz określanie rodzaju i własności chmur.

W obszarze morskim należy zwrócić uwagę na szczególne potrzeby odbiorców morskich prognoz meteorologicznych: Urzędy Morskie 

w Gdyni, Słupsku i Szczecinie wraz z podległymi im kapitanatami i bosmanatami portów, Marynarkę Wojenną RP, Morską Służbę Po-

szukiwania i Ratownictwa (SAR), firmy wydobywcze, armatorów statków, itp. Dla ich potrzeb planowany jest rozwój nieistniejącego 

w Polsce systemu pomiarów i prognozowania falowania morskiego oraz prądów powierzchniowych. Przeprowadzono badania rynku 

potencjalnych producentów i wyłoniono dwie technologie spełniające podstawowe kryteria stawiane w założeniach takiemu syste-

mowi. Aktualnie trwają szczegółowe analizy możliwości zastosowania tych systemów dla obszaru polskiej części Bałtyku.

W związku z potrzebami operacyjnymi portów morskich oraz Urzędów Morskich opracowywane są stosowne porozumienia ma-

jące na celu udział IMGW w zintegrowanych systemach informowania o warunkach hydrologiczno-meteorologicznych w obszarze 

podejścia do portu i jego basenach. Oprócz partycypowania w systemach opracowywanych na potrzeby urzędów morskich, DSPO 

w Gdyni ma zamiar rozwinąć współpracę z zarządami polskich portów handlowych i dokonać instalacji systemów monitorujących sy-

tuację hydrologiczno-meteorologiczną wewnątrz basenów portowych. System w założeniu ma składać się z szerokiej gamy czujników 

usytuowanych w każdym kluczowym węźle portu, tak aby ostatecznie dać graficzny obraz sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej 

w porcie.
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Powódź na terenie woj. pomorskiego, 2010 r. Fot. W. Stepko
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Centrum Modelowania Powodziowego jutro

Udział w projekcie ISOK, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli Polski i ograniczenie strat gospodarczych w wyniku 

powodzi dzięki wykorzystaniu najlepszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych – to do zakończenia projektu pod koniec 

2013 r. okres wyzwań dla CMP. Pomyślne zrealizowanie projektu pozwoli na wysokie wyspecjalizowanie się CMP w obliczeniach hy-

draulicznych z wykorzystaniem modelowania matematycznego. Umiejętność ta będzie mogła być wykorzystana przy weryfikacji 

wszystkich zamierzeń inwestycyjnych w dolinach rzek i obszarach nadmorskich, a w szczególności:

 – realizacji inwestycji drogowych – budowa mostów poprzez modelowe wyznaczenie jego lokalizacji oraz minimalnego światła,

 – optymalizacji tras wałów przeciwpowodziowych poprzez analizę wpływu tych budowli na transformację przepływu w rzekach,

 – propagowaniu optymalizacji rozwiązań w ramach programu „przestrzeń dla rzek” – wyznaczanie i przeznaczanie obszarów 

  dla przechodzenia wezbrań powodziowych,

 – planowaniu zagospodarowania przestrzennego – szczegółowe analizy zagrożenia powodziowego dla wszystkich rodzajów 

  infrastruktury.

Realizacja projektu ISOK nie zmniejszy częstotliwości występowania powodzi, ale wpłynie na jakość i szybkość podejmowania decyzji 

na podstawie map zagrożeń powodziowych.

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT) oraz numeryczne modele terenu otwierają możliwość przeprowadzania wielu 

skomplikowanych analiz geoprzestrzennych – np. badania wzajemnych relacji sieci rzecznej, rzeźby terenu, wpływu roślinności 

i obszarów zurbanizowanych na wielkości wezbrań, prezentacji wyników analiz GIS w postaci map 2D oraz obrazów 3D.

Centrum Modelowania Powodziowego podejmie także próby modelowania matematycznego szybkich powodzi miejskich, tzw. flash 

flood, co pozwoli na uwzględnienie wyników w planach zagospodarowania przestrzennego, pomoże w modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej oraz retencjonowaniu wód opadowych.

Na podstawie zebranych doświadczeń podczas realizacji Dyrektywy Powodziowej planowane jest opracowanie „Atlasu powodzi 

o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia”. Ponadto na etapie koncepcji jest projekt stworzenia systemu do wprowadzania 

zasięgu aktualnych powodzi przez lokalne służby zarządzania kryzysowego (strona internetowa, GPS, zasięg punktowy). Wszystkie 

wspomniane możliwości i podejmowane inicjatywy otwierają przed Centrum Modelowania Powodziowego znakomite perspektywy 

na przyszłość.





Specjalne podziękowania, wyrazy uznania za wieloletnią pracę, 
zaangażowanie i wkład w edukację kolejnych pokoleń pracowników 

składamy Panu prof. dr. hab. inż. K. Różdżyńskiemu i Panu L.J. Wójcikowi,
których działalność zawodowa od dziesięcioleci związana jest

z Oddziałem Morskim w Gdyni.
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prof. dr hab. inż. Kazimierz Różdżyński
Rozpoczął pracę w Oddziale Morskim w 1957 r. po ukończeniu studiów 
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W 1968 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk technicznych (PW), a w 1986 r. – doktora habilito-
wanego (PG). W 1990 r. Prezydent RP nadał mu stopień profesora nadzwy-
czajnego nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach miernictwa 
meteorologicznego, hydrologicznego i oceanograficznego. W latach 1957–1972 
zajmował kolejno stanowiska: kierownika Pracowni Instrumentoznawstwa 
w ówczesnym Zakładzie Oceanografii PIHM, następnie kierownika Samodzielnej 
Pracowni Aparatury Pomiarowej, gdzie wykazał się nieprzeciętnymi zdolnościami 
wynalazczymi przy konstrukcji przyrządów pomiarowych, które po raz pierwszy 
w Polsce umożliwiły wykonywanie badań z pokładu statków w morzu. W latach 
1972–89 kierował Oddziałem Morskim, w 1972 jako zastępca, a od 1973 jako dyrek-
tor. W 1989 r. na własną prośbę został przeniesiony na stanowisko pełnomocnika 
dyrektora IMGW ds. metrologii w Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej w War-
szawie. Od 2000 r. również pełnomocnik dyrektora ds. jakości w IMGW. Zaowocowało 
to opracowaniem i wdrożeniem w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorolo-
gicznej Systemu Zarządzania Jakością opartego o międzynarodowe normatywy WMO 
i normę ISO 9001-2000, a także metodyki automatycznej kontroli jakości danych 

meteorologicznych i hydrologicznych w operacyjnych systemach półautomatycznych. W wyniku tej pracy powstało 16 artykułów specjalistycz-
nych, 2 referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych, 5 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych oraz 4 tomy (ok. 
800 stron) zbiorowych opracowań specjalistycznych pt. „Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorolo-
gicznej” (2005, 2006, 2007, 2008). W latach 2007–2010, jako autor i koordynator prac nad 2 systemami zarządzania jakością dla programów 
Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego oraz Hydrologicznej i Meteorologicznej Osłony Kraju, doprowadził do uzyskania dla tych syste-
mów PSHM, 2 niezależnych, krajowych certyfikatów jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  oraz odpowiednich certyfikatów między-
narodowych IQ-Net. Od 1979 r. członek Rady Naukowej IMGW. W latach 1991–1994 wiceprzewodniczący Rady Naukowej IMGW w Warszawie. 
Od 1994 do 2007 r. nieprzerwanie przewodniczący Rady Naukowej IMGW. W latach 1972–1990 uczestniczył w pracach Komitetu Badań Morza 
PAN, najpierw jako członek, a następnie jako członek prezydium i przewodniczący Sekcji Fizyki Morza. W okresie 1978–1980 był również człon-
kiem Komitetu Badań Polarnych PAN. Uczestniczył w pracach Międzyresortowej Komisji Badań Morza (1985–1988), Komitetu Naukowego Badań 
Oceanów SCOR PAN (1987–1990) oraz Komisji Instrumentów i Metod Obserwacji (CIMO) Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Ge-
newie (od 1982). Od 1977 r. członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych, jest 
również organizatorem licznych seminariów, konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prowadzi rozległą 
działalność popularyzatorską i dydaktyczną. Koordynator kilku dużych rządowych programów badawczych. Redaktor 6 tomów wydawnictw 
zbiorowych (PAN). Współorganizator i wykładowca studium podyplomowego „Monitoring i osłona hydrologiczno-meteorologiczna” na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (2000). Organizator kilkudziesięciu seminariów specjalistycznych, również międzynarodo-
wych. Recenzent 4 prac doktorskich. Posiada znaczny dorobek opublikowanych prac naukowych.
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Longin Jan Wójcik
Longin Jan Wójcik w 1952 r. rozpoczął pracę od rocznego Kursu Techników Meteoro-
logów przy PIHM w Warszawie. Od 1953 r. podjął pracę w Morskim Biurze Prognoz 
PIHM w Gdyni na stanowisku synoptyka osłony meteorologicznej morskiej (rybo-
łówstwa i żeglugi), lotniczej i ogólnej. W okresie 1954–1957 pełnił czynną służbę 
w osłonie meteorologicznej Lotnictwa Marynarki Wojennej. W ramach służby 
w latach 1960–1970 brał udział w rejsach pomiarowo-badawczych na Bałtyku 
na okrętach Marynarki Wojennej, IMGW i MIR-u. W 1960 r. osłaniał polską flotę 
połowową na Morzu Północnym z pokładu s/s Pułaski. W roku 1968 r. ukończył 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. 
Od listopada 1978 r. do stycznia 1980 r. brał udział w III Wyprawie Antarktycznej 
PAN jako meteorolog, wykonując pomiary meteorologiczne oraz prognozy dla floty 
rybackiej poławiającej na wodach antarktycznych, a także dla stacji naukowej PAN. 
W latach 1981–1984 pracował na morskiej platformie wiertniczej „PETROBAL-
TIC”, osłaniając prace wiertnicze oraz przeloty śmigłowców. W 1972 r. został 
kierownikiem Sekcji Prognoz Meteorologicznych w Gdyni. Od 1982 r. do 2002 r. 
pełnił funkcję kierownika Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich, był 
odpowiedzialny za prawidłową osłonę meteorologiczną rybołówstwa, 
lotnictwa i ogólną na Bałtyku i Wybrzeżu. Przez kilkadziesiąt lat wykształcił licz-

ne grono nowych synoptyków polskich. Poszerzał wiedzę oficerów nawigatorów, prowadząc kursy z meteorologii w Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni. Za wieloletnią pracę na rzecz służby meteorologicznej został odznaczony, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką – Zasłużony 
Pracownik Rolnictwa, Złotą Odznaką – Zasłużony Pracownik Morza, Złotą Odznaką – za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi, Honorową Odznaką 
Służby Meteorologicznej WLOP (Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej), Honorowym Medalem Zarządu Portu Gdynia, Złotą Odznaką Honorową 
IMGW.
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Oddział Morski IMGW – PIB w Gdyni w liczbach

Zatrudnienie w Oddziale Morskim IMGW – PIB (przeciętnie etaty) – sierpień 2011

Zatrudnienie
(przeciętnie etaty)

liczba %
Ogółem 160 100
kobiety 94 58,75
mężczyźni 66 41,25

Wykształcenie
wyższe 100 62,5
policealne 4 2,5
średnie ogólne 11 6,875
średnie zawodowe 44 27,5
zasadnicze 1 0,625

Wiek (lata)
<30 28 17,5
31-40 34 21,25
41-50 42 26,25
51-60 47 29,375
>60 9 5,625
średnia wieku 44,22 –

Struktura zatrudnienia 
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni i Szczecinie 17 10,625
Biuro Prognoz Hydrologicznych i Centrum Modelowania Powodziowego 21 13,125
Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku 18 11,25
DSPO i Lotniskowe Stacje Meteorologiczne 82 51,25
Administracja 22 13,75
w tym pracownicy naukowi 9 5,625
adiunkt 3 1,875
asystent 3 1,875
specjalista badawczo-techniczny 3 1,875
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Obszar działania Oddziału Morskiego IMGW – PIB

Obszar Oddziału Morskiego IMGW – PIB Powierzchnia [km2]

Część lądowa 13350
Morze terytorialne 8682
Morskie wody wewnętrzne 2005
Wyłączna strefa ekonomiczna 22500
Obszar wód morskich objętych badaniami OC 33,2

Osłona meteorologiczna
Woj. pomorskie 18310
Woj. zachodniopomorskie 22892
Powiat elbląski 1430

Osłona hydrologiczna
Polskie wody terytorialne na Bałtyku 8682
Granica morska [km] 425
Wody Zalewu Szczecińskiego 465
Lewostronna zlewnia Zalewu Szczecińskiego 175
Prawostronna zlewnia Zalewu Szczecińskiego 140
Zlewnia Dziwny 272
Zlewnia Zalewu Szczecińskiego między Dziwną a granicą państwa 250
Zlewnia Odry od profilu Gryfino 1022

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej
Martwa Wisła 1750
Reda 485
Przymorze od Redy do Martwej Wisły 345
Przymorze od Łeby do Martwej Wisły 715
Wisła od profilu Tczew 54

Zlewnie rzek wpadających do Zalewu Wiślanego
Wody Zalewu Wiślanego 366
Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu 845
Nogat 1332
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Zalew Wiślany od Nogatu do Elbląga 6
Elbląg 1448
Zlewnia Zalewu Wiślanego od Elbląga do Pasłęki 560
Pasłęka 2320
Ujściowe odcinki rzek Przymorza 800

Wersja skrócona wg obszaru z Regulaminu Organizacyjnego IMGW – PIB

Obszar działania Oddziału Morskiego IMGW – PIB Powierzchnia [tys. km2]
Część lądowa 13,4
Morze terytorialne 8,7
Morskie wody wewnętrzne 2,0
Wyłączna strefa ekonomiczna 22,5
Granica morska [km] 425

Obszar osłony Oddziału Morskiego IMGW – PIB Powierzchnia [tys. km2]
Osłona meteorologiczna

Woj. pomorskie 18,3
Woj. zachodniopomorskie 22,9
Powiat elbląski 1,4

Osłona hydrologiczna
Polskie wody terytorialne na Bałtyku 8,7
Ujściowy odcinek Wisły od profilu Tczew 0,05
Ujściowy odcinek Odry od profilu Gryfino wraz z Zalewem Szczecińskim 2,3
Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej 3,3
Zlewnie rzek wpadających do Zalewu Wiślanego wraz z Zalewem Wiślanym 6,9
Ujściowe odcinki rzek Przymorza będące pod wpływem zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych 

na Morzu Bałtyckim
0,8

Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Powierzchnia [tys. km2]
Obszar wód morskich objętych badaniami OC 0,03
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Medal okolicznościowy z okazji 90-lecia Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Gdyni – awers i rewers.
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Prognoza
na przyszłość

90-lecie
Oddziału Morskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

– Państwowego Instytutu Badawczego
w Gdyni

Oddział Morski
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowego Instytutu Badawczego
w Gdyni

ul. Waszyngtona 42
81–342 Gdynia
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