
MIL AIP POLAND
AIRAC effective da
MIL GEN 3.5 SŁUŻBY METEOROLOGICZNE
METEOROLOGICAL SERVICES

1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE
Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej
Sił Zbrojnych RP

Chief of the Hydrometeorological Service
Chiefdom of the Polish Armed Forces 

2. OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI 2. AREA OF RESPONSIBILITY
Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił
Zbrojnych RP sprawuje specjalistyczny nadzór
nad zabezpieczeniem meteorologicznym
lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Szefostwo Służby
Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP
sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem
meteorologicznym lotnictwa Marynarki
Wojennej poprzez Ośrodek Zabezpieczenia
Hydrometeorologicznego COM. 

The Hydrometeorological Service Chiefdom of
the Polish Armed Forces supervises the
meteorological support provided for Polish Air
Force. The meteorological support provided for
Polish Naval Aviation is supervised by the
Hydrometeorological Service Chiefdom of the
Polish Armed Forces through the
Hydrometeological Support Centre of the Naval
Operation Centre.

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił
Zbrojnych RP pełni rolę nadrzędnej komórki
meteorologicznej w stosunku do wszystkich
komórek meteorologicznych Sił Zbrojnych RP. 

The Hydrometeorological Service Chiefdom of
the Polish Armed Forces serves the function of
a meteorological unit superior to all the
meteorological units of the Polish Armed
Forces.

Obszarem odpowiedzialności Szefostwa Służby
Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP jest
całe terytorium RP z wyłączeniem wód
terytorialnych Morza Bałtyckiego. 

The area of responsibility of the
Hydrometeorological Service Chiefdom of the
Polish Armed Forces covers the whole territory
of the Republic of Poland excluding territory
waters of the Baltic Sea. 

Do jego podstawowych zadań w tym zakresie
należy:

Its main tasks include:

a) monitorowanie stanu warunków atmosfe-
rycznych mających wpływ na działanie lotnictwa
w obszarze odpowiedzialności;

a) monitoring weather conditions having effect on
air operations in the airspace falling under its
responsibility;

b) opracowywanie lotniczych prognoz pogody (z
ważnością do 24 godzin) dla obszaru kraju i/lub
rejonu zainteresowania;

b) preparing aeronautical weather forecasts (valid
for up to 24 hours) for the territory of the
Republic of Poland and/or area of interest;

c) opracowywanie orientacyjnych prognoz pogody
(z ważnością od 24 do 72 godzin) dla obszaru
kraju lub rejonu zainteresowania;

c) preparing provisional weather forecasts (valid
for 24 to 72 hours) for the territory of the
Republic of Poland or area of interest;

d) opracowywanie (na wniosek użytkowników)
przybliżonych prognoz pogody (z ważnością od
72 do 120 godzin); 

d) preparing approximate weather forecasts if
requested by users (valid for 72 to 120 hours);

e) opracowywanie map istotnych zjawisk pogody
(significant) dla obszaru kraju i/lub rejonu
zainteresowania; 

e) preparing significant weather charts for the
territory of the Republic of Poland and/or area of
interest;

f) udzielanie konsultacji i przeprowadzanie
odpraw meteorologicznych;

f) providing consultations and meteorological
briefings;
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC
te
MIL GEN 3.5-1

27 JAN 2022
 AMD
T 138



MIL AIP POLAND
g) opracowywanie i przekazywanie ostrzeżeń
prognostycznych dla obszaru kraju i/lub rejonu
zainteresowania;

g) preparing and distributing warning forecasts for
the Republic of Poland or area of interest;

h) zbieranie i rozpowszechnianie danych o
warunkach atmosferycznych z komórek
meteorologicznych Sił Zbrojnych RP; 

h) collecting and redistributing data on weather
conditions from meteorological units of the
Polish Armed Forces;

i) wymiana informacji meteorologicznych z
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
służbami meteorologicznymi państw NATO oraz
rozpowszechnianie otrzymanych danych w sieci
wymiany informacji meteorologicznych SZ RP; 

i) exchanging meteorological information with the
Institute of Meteorology and Water Management
(IMGW) and meteorological services of NATO
Member Countries as well as distributing
received data via the Meteorological Information
Exchange Network of Polish Armed Forces;

j) nadzór nad prawidłową pracą zmian dyżurnych
komórek meteorologicznych w Siłach Zbrojnych
RP;

j) ensuring proper operation of shifts within
meteorological duty units of Polish Armed
Forces;

k) nadzór nad opracowywaniem przez DML LBM
dokumentacji lotniczo-meteorologicznej (komu-
nikatów meteorologicznych) na przelot statków
powietrznych o statusie HEAD na obszarze
kraju;

k) supervising the preparation of aeronautical
meteorological documentation (weather reports)
by aerodrome forecasters for HEAD status
flights carried out within the territory of the
Republic of Poland;

l) nadzorowanie lotniskowych biur meteo-
rologicznych opracowujących dokumentację
lotniczo-meteorologiczną na przelot woj-
skowych statków powietrznych poza granice
kraju;

l) supervising aerodrome meteorological offices
preparing aeronautical meteorological
documentation for flights carried out by military
aircraft across national borders;

m) zlecanie komórkom meteorologicznym Sił
Zbrojnych RP dodatkowych zadań w zakresie
zabezpieczenia meteorologicznego lotnictwa Sił
Zbrojnych RP;

m) assigning meteorological units of the Polish
Armed Forces additional tasks within the
framework of meteorological support of the
Polish Air Force;

n) opracowywanie innych informacji (w tym depesz
TAF) dla komórek służby meteorologicznej
pełniących funkcje biur informacji meteo-
rologicznej;

n) preparing other information (including TAFs) for
meteorological service units serving the function
of meteorological information offices;

o) kontrolowanie jakości prognoz pogody (w tym
depesz TAF) opracowywanych przez komórki
meteorologiczne Sił Zbrojnych RP.

o) monitoring the quality of weather forecasts
(including TAFs) prepared by meteorological
units of the Polish Armed Forces.

Do zadań Lotniskowych Biur Meteorologicznych
należy:

The tasks of Aerodrome Meteorological Offices
are:

a) wykonywanie obserwacji parametrów meteo-
rologicznych;

a) measuring meteorological parameters;

b) opracowywanie lotniczych prognoz pogody z
ważnością do 12 godzin;

b) preparing aeronautical weather forecasts (valid
for up to 12 hours);

c) opracowywanie prognoz pogody dla lotniska
(TAF);

c) preparing aerodrome forecasts (TAFs);
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d) ostrzeganie o wystąpieniu lub przewidywanym
wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogody i
warunków atmosferycznych zagrażających
bezpieczeństwu lotu nad lotniskiem lub w
rejonie wykonywanych zadań lotniczych;

d) warning of the occurrence or expected
occurrence of hazardous weather phenomena
and weather conditions affecting the safety of
flights at an aerodrome or within an active area
of air operations;

e) udzielanie konsultacji i przeprowadzanie
odpraw meteorologicznych;

e) providing consultations and meteorological
briefings;

f) opracowywanie dokumentacji lotniczo-
meteorologicznej;

f) preparing aeronautical meteorological
documentation;

g) opracowywanie komunikatów meteo-
rologicznych;

g) preparing weather reports,

h) przekazywanie wyników obserwacji oraz innych
informacji lub danych meteorologicznych do:

h) distributing the results of measurements and
other meteorological information or data to:

- nadrzędnych komórek meteorologicznych
(Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił
Zbrojnych RP, Ośrodek Zabezpieczenia
Hydrometeorologicznego);

- superior meteorological units (Hydro-
meteorological Service Chiefdom of the
Polish Armed Forces, Hydrometeorological
Coverage Centre);

- wojskowych lotniskowych organów służby
ruchu lotniczego.

- military aerodrome air traffic services units.

3. OPIS ZABEZPIECZENIA METEOROLOGI-
CZNEGO SZKOLENIA LOTNICZEGO

3. DESCRIPTION OF THE FLIGHT TRAINING
METEOROLOGICAL SUPPORT

Zabezpieczenie meteorologiczne szkolenia
lotniczego realizowane jest poprzez Lotniskowe
Biura Meteorologiczne oraz Szefostwo Służby
Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (w
przypadku Marynarki Wojennej także poprzez
Ośrodek Zabezpieczenia Hydrometeoro-
logicznego COM), które pełni rolę komórki
nadrzędnej. 

The flight training meteorological support is
provided by aerodrome meteorological offices
and the Hydrometeorological Service Chiefdom
of the Polish Armed Forces (in case of the Navy:
also by the Hydrometeorological Support Centre
of the Naval Operation Centre) serving the
function of a superior unit.

Zasady realizacji zabezpieczenia meteo-
rologicznego szkolenia lotniczego zawarte są
w „Instrukcji meteorologicznego zabezpieczenia
lotów lotnictwa SZ RP” (IZML-2014 Sygn.
SPow. 3/2015).

The rules of providing meteorological support of
flight trainings are contained in the Manual of
Meteorological Support for Flights Performed by
the Polish Armed Forces (IZML-2014 Sygn.
SPow. 3/2015).

W ramach zabezpieczenia meteorologicznego
szkolenia lotniczego wykonywane są:

The following tasks are performed within the
flight training meteorological support:

- obserwacje i pomiary warunków atmosfe-
rycznych w postaci depesz METAR;

- observations and measurements of weather
conditions in the form of METARs;

- lotnicze prognozy pogody w postaci depesz
TAF oraz tekstowe;

- aeronautical weather forecasts in the form of
TAFs and texts;

- komunikaty meteorologiczne; - weather reports;
- dokumentacja lotniczo-meteorologiczna; - aeronautical meteorological documentation;
- ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach

pogodowych i warunkach atmosferycznych
zagrażających bezpieczeństwu lotów.

- warnings of hazardous weather phenomena
and weather conditions affecting the safety of
flights.
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4. LOTNISKOWE URZĄDZENIA METEOROLO-
GICZNE SŁUŻĄCE DO POMIARÓW I ZBIE-
RANIA DANYCH METEOROLOGICZNYCH

4. AERODROME METEOROLOGICAL INSTRU-
MENTS FOR MEASURING AND COL-
LECTING METEOROLOGICAL DATA

Do wykonywania pomiarów meteorologicznych
wykorzystywane są:

Meteorological measurements are made by
means of:

- mały automatyczny system pomiarów
meteorologicznych mini Met Net;

- small automated weather observing system
mini Met Net;

- automatyczny system pomiarów meteo-
rologicznych Met Net;

- automated weather observing system Met
Net.

Do dystrybucji danych meteorologicznych wyko-
rzystywana jest sieć WAN Meteo-RL.

Meteorological data are distributed via the Wide
Area Network Meteo-RL.
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