
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszają do udziału w 
 

XIX edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej 
 

„Bezpieczne niebo” 
 

która odbędzie się w Lesznie w dniach 12-16 października 2021 r. 

 

Podczas XIX edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej oferujemy wykłady w połączeniu 

z warsztatami prowadzone przez profesjonalistów. Ćwiczenia praktyczne prowadzone 

będą w małych grupach przez doświadczonych synoptyków lotniczych, co zapewni większą 

efektywność nauki. Zajęcia w niewielkiej grupie umożliwiają także głębszą analizę 

zagadnień i omówienie wszelkich wątpliwości. Proponowany system zajęć pozwoli lepiej 

zrozumieć pogodę oraz prognozy lotnicze, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo 

wykonywanych lotów.  

Zajęcia będą prowadzone przez synoptyków, informatorów lotniczych, kontrolerów, 

pilotów oraz przez głównego specjalistę do spraw Planów Awaryjnych ATM i ANS w PAŻP. 

Kurs przebiega w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie 

wymieniać się doświadczeniami. 

   

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: 

 Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez udział w warsztatach 

opartych na studium przypadku; 

 Wykłady z różnych dziedzin lotnictwa i zagadnień z nimi ściśle powiązanych; 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów poprzez lepsze 

zrozumienie pogody i prognoz meteorologicznych; 

 Rozwój osobisty. 

 

Adresaci szkolenia: 

 Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu meteorologii lotniczej nie 

tylko teoretycznie, ale również praktycznie.  



 

 

Narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia: 
 Warsztaty oparte na case study; 

 Praca zespołowa w małych grupach pod opieką doświadczonych synoptyków; 

 Wykłady i dyskusja twórcza. 

 

W ramach wykładów oraz zajęć praktycznych poruszone zostaną następujące 
zagadnienia: 
 

 Proces powstawania prognozy pogody dla lotnictwa; 

 Prognoza oblodzenia, turbulencji i uskoku wiatru; 

 Praktyczna interpretacja obrazów radarowych; 

 Pogoda w ciepłej i chłodnej porze roku 

 Prognoza niskich podstaw chmur i ograniczenia widzialności; 

 Interpretacja depesz METAR oraz prognoz lotniczych TAF, GAMET, SWC-PL, SIGMET, 

AIRMET; 

 Nawigacja lotnicza oraz jej meteorologiczne uwarunkowania; 

 Interpretacja prognoz lotniczych. 

 
Organizatorzy:  
 
 

Ewa Jakusik - IMGW-PIB                                              Michał Graczyk – Lotnisko Leszno 

Izabela Zabłocka – IMGW-PIB                                         Błażej Położyński – Lotnisko Leszno 

 

 

Informacje szczegółowe na temat XIX edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej:  
 

Termin szkoły: 12-16 października 2021r. (zajęcia rozpoczną się 12 października o godz.09:00) 

Miejsce: 
 

Hotel ACH TO TU 

ul. Balonowa 26, 64-100 Leszno 
www.achtotu.com.pl 

Ważne daty: 
 

01.10.2021r. 
 

do 05.10.2021r. 

 
termin nadsyłania zgłoszeń 
 
nieprzekraczalny termin wniesienia opłaty wpisowej 

 
Opłata wpisowa za udział w szkole wynosi 700 zł - cena uwzględnia materiały szkoleniowe, 
wynajem sali konferencyjnej oraz udział w imprezach integracyjnych. 
Uwaga: w/w opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia.  
 



Koszt noclegu i wyżywienia: 
 

Pok. 1-osobowy 
140 zł ze śniadaniem/dobę/pokój 

Pok. 2-osobowy  190 zł ze śniadaniem/dobę/pokój 

Pok. 3-osobowy 250 zł ze śniadaniem/dobę/pokój 

*Koszt obiadu i kolacji – 77.zł/doba 

 
Liczba uczestników SML jest ograniczona do 45 osób. O uczestnictwie decyduje 

kolejność zgłoszeń, które należy przesyłać w postaci wypełnionego ‘Formularza zgłoszeń’,  
z podaniem dokładnych informacji kontaktowych, przewidywanych terminów przyjazdu  
i wyjazdu oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia, na adres e-mail: oslonameteo@imgw.pl 

 
 Wpisowe w wysokości 700 zł podlega zwrotowi w wysokości 90% jeśli kursant 
zrezygnuje ze szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Szkoły. Po tym terminie 
zwrotowi będzie podlegało 60% opłaty wpisowej. 
     
W przypadku znaczącego wzrostu zachorowań będącego wynikiem kolejnej fali pandemii 
oraz wystąpienia obostrzeń na ternie kraju, SML zostanie odwołana. Wówczas opłata za 
wpisowe zostanie zwrócona na wskazany numer konta bankowego w wysokości 100%. 

 

Numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę wpisową: 

 

Lotnisko Leszno Sp. z o.o. 

ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno. 

Nr rachunku: 08 1020 3088 0000 8002 0114 9525 

Kontakt: 

 
Izabela Zabłocka; tel. kom. 518 012 397; e-mail: izabela.zablocka@imgw.pl   

 
Zespół Organizacji w Centrum MOLC; tel. 22 56 94 450, 451 lub 453; e-mail: 
oslonameteo@imgw.pl  
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